Dagens Industri
No/Datum:
/2007-06-27
Sektion:
00
Sida:
12
Upplaga:
115000
Utgivningsort: Stockholm
Region:
Stockholm/Södertälje
Frekvens:
6 Per vecka
Politisk Färg: (pol. obunden)
Telefon:
08-57365000
Fax:
08-317408

Cision Sverige AB
SE-114 88 Stockholm
0200-125 000
info.se@cision.com
www.cision.com

Farliga varor från Kina
Efter några olyckor, en med dödlig utgång,
kan 450 000 kinesiska bildäck återkallas
i USA.
Detta är det senaste i en serie larm om
undermåliga eller farliga produkter från
Kina som exporterats till EU och USA.
Larmen har duggat tätt de
senaste veckorna. I takt med
att Kinas export växer lavinartat ökar antalet ingripanden. Kina svarar i dag för 60
procent av alla återkallade
produkter i USA.
De defekta kinesiska däcken i USA saknar i många fall
väsentliga säkerhetsdetaljer,
något som uppmärksammades på allvar efter en dödsolycka där en vital gummi-

remsa lossnade från fälgen.
Däcken säljs som ersättningsdäck för stadsjeepar
och lätta lastbilar.
Förutom de 450 000 återkallade däcken från en
importör kan det ﬁnnas ytterligare 500 000 sådana kinesiska däck ute i handeln.
Den kinesiska tillverkaren
säger att den inte har några
kvalitetsproblem. Och Kina
svarar med samma mynt i en
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Exempel på
otillåtna medel
I Päron: bekämpningsmedel.
I Majskolvar:
dioxin.
I Jordnötter: aﬂatoxin (cancerframkallande mögelgift).
I Honung: otilllåten antibiotika.

ny typ av handelskrig. Kinesiska inspektörer stoppar
apelsinjuice och torkade
aprikoser från USA.
Den aktuella sändningen
från USA uppges innehålla
för höga halter av bakterier
och konserveringsmedel. På
den kinesiska inspektionsstyrelsens hemsida uppmanas
lokala myndigheter att ”vara
extra noga med kontrollen av
livsmedel från Amerika”.
Flera dödsfall
Före däcken var det farliga
leksakslok och dessförinnan
var det framför allt giftig
tandkräm samt hund- och
kattmat som var i fokus. Fodret innehöll det otillåtna
ämnet melamin som gör att

proteininnehållet ser ut att
vara högre än vad det är.
Ämnet används annars bland
annat för ﬂamskydd och
impregnering. I USA har
hund- och kattmaten lett till
ﬂera dödsfall bland husdjuren, som dör av leverskador.
För att försöka mildra förtroendekrisen har kinesiska
myndigheter gripit två tjänstemän som släppt igenom det
farliga djurfodret. I ett annat
fall utdömde en domstol dödsstraff åt livsmedelsverkets
direktör som tagit emot mutor
från farmaceutiska bolag för
att släppa igenom undermåliga produkter.
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