Agent Orange
Contexto
Como parte dos esforços de guerra dos E.U.A. e dos aliados nas selvas do sul do Vietname, as forças armadas dos E.U.A.
procuravam reduzir a vegetação para fins tácticos, desenvolvendo e utilizando vários herbicidas de uso militar (tácticos),
dos quais o mais comum era o Agente Laranja. A investigação das forças armadas dos E.U.A. desenvolveu o Agente
Laranja e o produto foi produzido unicamente de acordo com as especificações militares exactas, apenas para utilização
táctica durante a guerra.
As empresas que forneciam o Agente Laranja ao governo, por imposição da Lei de Produção para a Defesa de 1950
(Defense Production Act), eram: The Dow Chemical Company, Monsanto Company, Hercules Inc., Diamond Shamrock
Corporation, Uniroyal Inc., Thompson Chemical Company e Thompson-Hayward Chemical Company. O Agente Laranja
nunca foi disponibilizado para venda.
Posicionamento da Dow
A Dow tem um enorme respeito pelos homens e mulheres que serviram no Vietname e por todos os que foram afectados
pela guerra.
Como uma nação em guerra, o governo dos E.U.A. obrigou várias empresas a produzir o Agente Laranja, por imposição
da Lei de Produção para a Defesa. O governo especificou de que forma seria produzido o Agente Laranja e, como
consequência, controlou o seu transporte, armazenamento e utilização.
Todas as questões históricas da época da Guerra, incluindo a utilização do Agente Laranja, são assuntos cuja resolução
cabe apenas aos governos dos Estados Unidos, do Vietname e das forças aliadas. O governo dos E.U.A. mobilizou
recursos para tratar desta questão e a colaboração entre os governos dos E.U.A. e do Vietname continua em várias
frentes.
A investigação científica do Agente Laranja prosseguiu desde a Guerra do Vietname, e ainda continua actualmente. O
acervo significativo de evidências sobre humanos relativa ao Agente Laranja estabelece que as doenças dos veteranos
não são causadas pelo mesmo.
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