Agent Orange
Achtergrond
Als onderdeel van de oorlogsinspanningen van de Amerikaanse en geallieerde troepen in de jungles van Zuid-Vietnam,
heeft het Amerikaanse leger voor tactische doeleinden getracht het gebladerte te verminderen door de ontwikkeling en het
gebruik van een aantal militaire (tactische) herbiciden. Agent Orange was hiervan de meest voorkomende. De
researchafdeling van het Amerikaanse leger ontwikkelde Agent Orange en het product werd speciaal, volgens strenge
militaire specificaties, samengesteld en was uitsluitend bestemd voor tactisch gebruik tijdens de oorlog.
Bedrijven die Agent Orange leverden aan de overheid, onder dwang van de "Defense Production Act" van 1950, waren The
Dow Chemical Company, Monsanto Company, Hercules Inc., Diamond Shamrock Corporation, Uniroyal Inc., Thompson
Chemical Company en Thompson-Hayward Chemical Company. Agent Orange is nooit in de handel verkrijgbaar geweest.
Dow's positie
Dow heeft veel respect voor de mannen en vrouwen die in Vietnam gediend hebben en voor iedereen die door de oorlog
werd getroffen.
Als land in staat van oorlog verplichtte de Amerikaanse overheid een aantal bedrijven tot de productie van Agent Orange,
op grond van de Amerikaanse “Defense Production Act”. De overheid specificeerde hoe Agent Orange geproduceerd
moest worden en beheerde vervolgens het transport ervan, de opslag en het gebruik.
Alles wat zich tijdens bovengenoemde oorlog heeft afgespeeld, waaronder het gebruik van Agent Orange, is onderwerp
van resolutie door de overheden van de Verenigde Staten, Vietnam en de geallieerden. De Amerikaanse overheid heeft
middelen ter beschikking gesteld om deze kwestie aan te pakken en op een aantal fronten werken de Amerikaanse en
Vietnamese overheden nog steeds samen.
Het wetenschappelijke onderzoek naar Agent Orange duurt al sinds de Vietnamoorlog en wordt ook vandaag de dag nog
voortgezet. Er is inmiddels aanzienlijk bewijs dat Agent Orange niet de veroorzaker is van de zogeheten ‘veterans disease’.
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