Dato: 11.11.2015

Til.
Sentrale politikere og politiske komiteer

(Åpent brev )
Signaturduft, et brudd på diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9, og et kraftig
tilbakeslag for universell utforming.

Medlemmene i Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) er en av flere pasientgrupper
som kan bli syke av svært små mengder av kjemikalier i vårt offentlige rom. Den vanligste
hindringen skyldes andres bruk av parfymer, og produkter tilsatt parfymestoffer.
Dette problemet er blitt forverret av den nye trenden: Signaturduft.
Signaturduft, eller dufttilsetninger i offentlige lokaler, hotell og kjøpesentra, blir brukt som
en del av markedsføringen, og for å påvirke kunden. Hovedartikkelen i Magasinet,
Dagbladet, satte lørdag 12. september fokus på nettopp denne utviklingen.
Produsenten påstår at dufttilsetningene er både trygge og allergivennlige. Men mange av
våre medlemmer erfarer det stikk motsatte, ved at lokaler tilsatt signaturduft blir helt
utilgjengelige. FKMI anser tilføring av signaturduft som et brudd på diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven § 9 (https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2008-06-20-42) og ønsker
også å få prøvet saken i Likestillings- og Diskrimineringsombudet (LDO). Signaturduft er helt
unødvendig for alle parter, og vi etterlyser også et føre-var-prinsipp.
FKMI vil i denne forbindelsen ogs be alle sentrale politikere ta stilling til denne
problematikken om ikke dagens regelverk er godt nok, og om mulig forby slike trender som i
framtiden kan stenge ute en større og større andel mennesker.
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) har tidligere prøvd å kjempe mot denne trenden:




http://www.naaf.no/no/allergi/Overfolsomhet/Signaturduft-begrenser-tilgjengeligheten/
http://www.naaf.no/Documents/1.%20Policydokumenter/NAAFs%20policy%20signaturduft.
pdf
http://www.naaf.no/Documents/1.%20AstmaAllergi/AA3-2013/AA3_2013_Signaturduft.pdf)

Både NAAF og FKMI har også prøvd å ta opp problemet med DnB.


FKMIs brev til DnB finnes her: http://intoleranse.no/signaturduft-brudd-padiskriminerings-og-tilgjengelighetsloven-%c2%a7-9/

Universell utforming
Parfymekjemikalier blir mer og mer utbredt, samtidig som antall mennesker som reagerer på
dette blir flere. NAAF gikk i uke 44 ut med aksjonen: ”Parfymefri uke”, der de informerte om
at undersøkelser viser at 1 av 5 reagerer på parfymer og parfymetilsetninger:
http://www.naaf.no/no/aktuelt/Nyhetsarkiv/1-av-5-plages-av-andres-parfymebruk/

Med et så høyt tall er det på tide å ta et oppgjør med den nye signaturdufttrenden.
Signaturduft i offentlige rom er et alvorlig tilbakeslag på universell utforming. Universell
utforming skal også gjelde for mennesker som sliter med allergier og overfølsomheter. Les
mer om universell utforming her: http://www.dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Hva-eruniversell-utforming/

De vanligste gruppene som rammes av trender som dette:
 Personer med allergi og overfølsomheter for de aktuelle irritantene
 Mennesker med kjemisk miljøintoleranse
 Mennesker med allergi for de aktuelle irritantene
 Mennesker med ulike lunge- og luftveissykdommer, som astma, kols osv.
 Mennesker med migrene, forårsaket av dufter og parfymer. (en vanlig trigger for
migrenepasienter)
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