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Egészségügyi és vegyi anyag biztonsági szakértők széles koalíciója követeli, hogy az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) vonja vissza a DDT (diklór-difenil-triklór-etán) 
malária elleni használatát támogató ajánlását, amelyben a DDT-t egészségügyi 
szempontból alkalmasnak találja a lakásokban történő felhasználásra. 
 
“Elfogadhatatlan, hogy a WHO-nak politikai nyomásra olyan hamis ajánlásokat kell kiadnia, 
amelyek csak látszólag szolgálják az afrikai gyermekek egészségének védelmét” - mondta Dr. 
Paul Saoke a kenyai Orvosok a Társadalmi Felelősségért (Physicians for Social Responsibility) 
szervezet igazgatója. “Valódi megoldásokra, nem pedig a már egyszer elbukott, az emberek 
egészségét veszélyeztető anyagokra van szükség Afrikában a malária visszaszorításához. A DDT 
legalább annyira veszélyes, mint a malária betegség.” 
 
A WHO szeptember 15-én kiadott ajánlása támogatja a DDT használatát a malária 
megszüntetése érdekében. Az ajánlás kiadása előtt nem kezdeményeztek újabb vizsgálatot a 
DDT kockázatairól és nem módosították a WHO hivatalos álláspontját, amely a Stockholmi 
Egyezménnyel összhangban csak a legkisebb mértékben engedélyezi a DDT felhasználását. A 
WHO egyik maláriával foglalkozó vezető szakértője, Dr. Allan Schapira azonnal lemondott a 
DDT-t támogató ajánlásának megszületését követően, amely a maláriaellenes program új 
vezetőjének, Dr. Arata Kochi nevéhez fűződik. A jelentések szerint miután Kochi átvette a 
malária visszaszorítását célzó program (Roll Back Malaria) vezetését a szakértői csoport mintegy 
fele lemondott. 
 
“Nem az egészségkárosító DDT a legjobb megoldás a malária visszaszorítására” - mondta 
Henry Diouf a Növényvédőszer Mentesítő Akcióhálózat Afrikai Csoportjának (Pesticide Action 
Network Africa) tagja. “A malária a szegénységgel összefüggő megbetegedés, így a szegénység 
visszaszorítása lehet a hosszú távú megoldás. Rövid távon Afrikában a DDT használatánál 
hatékonyabb és biztonságosabb a szúnyoghálók használata, a megbetegedések gyors felismerése 
és kezelése, valamint a szúnyogirtással kapcsolatos lakossági felvilágosítás.” 
 
A Budapesten megrendezett Nemzetközi Vegyi Anyag Biztonsági Fórum (Intergovernmental 
Forum on Chemical Safety, IFCS) több száz kormánytisztviselője és nemzetközi civil szervezet*  
képviselői hangsúlyozták, hogy támogatják a Stockholmi Egyezmény DDT-re vonatkozó 
előírásait. A nehezen lebomló vegyi anyagokkal foglalkozó nemzetközi egyezmény, melyet 129 
ország fogadott el, a DDT kivonásának szükségességére hívja fel a figyelmet, de engedélyezi a 
rovarirtószer rövid távú használatát. 
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“Miért döntött úgy a WHO, hogy aláásson egy fontos nemzetközi egyezményt?” - kérdezte Dr. 
Mariann Lloyd-Smith, a Nehezen Lebomló Szerves Szennyező Vegyületektől Mentesítő 
Nemzetközi Hálózat (International POPs Elimination Network) társelnöke és az Ausztrál 
Mérgező Vegyi Anyag Szövetség (Australian National Toxics Network) igazgatója. “A WHO-
nak az a feladata, hogy segítse a malária elleni küzdelmet és csökkentse a DDT-be vetett 
alaptalan bizalmat. Nincs semmilyen új tudományos eredmény, ami támogatná a DDT 
megnövekedett felhasználását, csak azt tudjuk elképzelni, hogy a WHO vezetése a DDT 
használatának egyesült államokbeli támogatóival tárgyalt.”  
 
Dr. Kochi közleménye jelentős támogatást kapott a Bush kormányzattól, amely nemrég 
változtatta meg a fejlődő országokat támogató ügynökségének (US Agency for International 
Development) maláriaellenes politikáját úgy, hogy támogatja a DDT használatát. 
 
“A nemzetközi közösségnek meg kell hallania a DDT-vel közvetlenül kapcsolatba kerülő emberek 
hangját, akár az indiai vagy kínai DDT gyártásról, akár az Afrikában támogatott felhasználásról 
legyen szó.” mondta Jayakumar Chelaton, az indiai Thanal igazgatója, aki a DDT gyártás 
nyomán jelentkező környezeti szennyeződések megtisztításának fontosságára szólította fel az 
indiai vezetőket. “Mi is csatlakozunk, ahhoz a követeléshez, hogy a WHO vonja vissza felelőtlen, 
a DDT használatát támogató állásfoglalását.” 
 
A DDT olyan szaporodási problémákkal hozható összefüggésbe, mint például a rejtettheréjűség 
és a gyenge termékenyítő-képesség és a koraszülés. Egy újabb vizsgálat szerint a DDT hatásának 
kitett csecsemők körében gyakoribb szellemi fogyatékosság.  
Mexikói és dél-afrikai vizsgálatok kimutatták, hogy azokon a területeken, ahol DDT-vel irtják a 
szúnyogokat, folyamatosan növekszik a káros vegyi anyag mennyisége az ott élők vérében. A 
DDT-vel kezelt területen élő csecsemők szervezetébe az anyatejes táplálás folyamán a WHO 
által “biztonságosnak” tekintett mennyiségnél több DDT jut. Korábbi vizsgálatok már 
összefüggést mutattak a mellrák és a DDT között, a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) a 
DDT-t lehetséges rákkeltő anyagok közé sorolja. 
 
Több országban alkalmaznak a DDT-nél hatékonyabb és nagyobb biztonságot adó eszközöket a 
malária ellen. Például Vietnámban a malária miatt bekövetkező haláleseteket 97 százalékkal, míg 
a megbetegedések arányát 59 százalékkal sikerült visszaszorítani, miután 1991-ben a korábbi 
DDT-re alapozott védekezés helyett a gyógyszerek biztosítására, a szúnyoghálók használatának 
elterjesztésére és a falusi vezetők széleskörű egészségügyi képzésére alapozott programot 
vezettek be. A DDT használatát Mexikó 2000-ben tiltotta be. 
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A WHO ajánlása ellen tiltakozó nagyobb nemzetközi civil szervezetek: 
 
Növényvédőszer Mentesítő Akcióhálózat (Pesticide Action Network International)  
Nehezen Lebomló Szerves Szennyező Vegyületektől Mentesítő Hálózat  (International POPs 
Elimination Network)  
Orvosok Szövetsége a Környezetért (International Society of Doctors for the Environment) 
 
 
A sajtótájékoztató résztvevői:  
 
Dr Paul Saoke, MD, Director, Physicians for Social Responsibility (Kenya) 
psaoke@isde.org 
 
Henry Diouf, Pesticide Action Network Africa (Szenegál)  
henrydiouf@panafrique.org 
 
Jayakumar Chelaton, Director, Thanal (India)  
jayakumar.c@gmail.com 
 
Peter Orris, MD, MPH, FACP, FACOEM, Professor and Director, Occupational Health Services 
Institute, University of Illinois at Chicago School of Public (Egyesült Államok) 
porris@uic.edu 
 
Romeo Quijano, President, Pesticide Action Network Philippines (Fülöp-szigetek) 
romyquij@yahoo.com 
 
Kristin Schafer, Program Coordinator, Pesticide Action Network North America (Egyesült 
Államok) 
kristins@panna.org 
 
Mariann Lloyd-Smith, Co-Chair, International POPs Elimination Network and Director, National 
Toxics Network Australia (Ausztrália) 
biomap@oztoxics.org 
 
 
 
 


