Karlskrona 2016-01-01
Motion till Karlskrona kommunfullmäktige

Gällande antibiotikafritt kött
I Sverige har vi en djurhållning i världsklass. Våra svenska lantbrukares arbete gör att de inte
preventivt behöver förbehandla djuren med antibiotika för att hålla dem friska, något som tyvärr
är vanligt bland våra europeiska konkurrenter. Vi har en lagstadgad karenstid som reglerar att djur
som varit sjuka och fått antibiotika sätts i karantän en viss tid innan de får slaktas. I resten av
världen ser det annorlunda ut, cirka två tredjedelar av all antibiotikaproduktion går till
djuruppfödning, så vi får i oss antibiotika även när vi inte är medvetna om det. Det är idag inte
ovanligt att människor utvecklar allergier mot antibiotika vilket medför problem då dessa sällan
med säkerhet kan veta om köttet de äter innehåller antibiotika eller inte.
MRSA finns idag i mycket av det kött vi importerar då man använt antibiotika i förebyggande
syfte. Det är även lättare att smittas av MRSA (meticillinresistenta stafylokocker)och ESBL
(Extended Spectrum Beta-Lactamase) om man tidigare i sitt liv fått antibiotika och det är större
risk att stammar av Salmonella, Campylobakter och Yersinia utvecklar antibiotikaresistens om vi
ger djur antibiotika i förebyggande syfte. Vi kan tyvärr inte tvinga andra länder till samma hårda
krav som vi har i Sverige men det vi faktiskt kan göra är att ställa krav på det kött som köps in till
kommunens verksamheter.
ESBL är ett av vår tids största hot mot vår hälsa och sprider sig idag enligt Jan Kluytmans
(överläkare och professor i mikrobiologi) lika snabbt som digerdöden gjorde på 1300-talet .
Kommunen måste göra vad vi kan för att motverka spridningen och skydda våra
kommuninvånare.

Med anledning av ovanstående yrkar sverigedemokraterna på
att allt kött som köps in till kommunen skall vara fritt ifrån antibiotika
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