2050-re több műanyag lesz a tengereinkben, mint hal
A műanyag szennyezés napjaink egyik legnagyobb környezetvédelmi kihívása. Az egyszer használatos
műanyag termékek meghatározzák a mindennapjainkat legyen az egy műanyag zacskó, egy palackos
üdítő vagy egy műanyag kanál, amit a kávénkhoz kapunk. Az olcsó ár, a kényelmes használat a
műanyag termékek könnyű súlya forradalmi változást hozott a termékek csomagolása terén és most
már az is világossá vált, hogy ez a kényelem napjainkra katasztrofális környezeti következményekkel
jár.
Csak néhány adat, mit okoz globálisan a műanyag szennyezés:







500 milliárd műanyag zacskót használunk évente
13 millió tonna műanyag kerül az óceánokba évente
17 millió hordónyi olajat használunk évente csak műanyag termékek előállítására
Percenként 1 millió műanyag palackot vásárolunk
100 000 tengeri állatot öl meg évente valamilyen műanyag szennyezés
100 évbe telik, míg egy műanyag termék lebomlik

Egyes felmérések szerint 2050-re több műanyag lesz a tengereinkben, mint hal.
Emiatt az égető probléma miatt lett a 2018 június 5-ei Környezetvédelmi Világnap idei jelmondata és
témája a „Győzzük le a műanyag szennyezést” (“Beat Plastic Pollution”). Az ENSZ 1972-ben
nyilvánította június 5-ét Környezetvédelmi Világnappá azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a
környezetszennyezés következményeire, felébressze az emberekben a felelősségtudatot, és
rávezesse őket arra, hogy mindenkinek magának kell tennie valamit környezetünk megóvásáért,
harmonikusabbá tételéért. A CIB Bank az Intesa Sanpaolo Csoport tagjaként minden évben
hozzájárul ahhoz, hogy a saját eszközeivel felhívja ügyfelei és munkatársai figyelmét a világnapra, és
az adott évben aktuális témára. Idén arra buzdítanak mindenkit, figyeljen oda és csökkentse a
minden napok során felhasznált műanyag termékeket mennyiségét.
A műanyag termékek használatát, nem csak úgy csökkenthetjük, ha szelektíven gyűjtük a hulladékot,
hanem ha vásárlóként visszautasítjuk a boltban kínált műanyag zacskókat, ha nem fogadjuk el az
eldobható evőeszközöket, ha a műanyag poharak helyett sajátunkat használjuk vagy helyben
fogyasztjuk el a kávénkat. Ha így teszünk, akkor a kiskerekedők is kevesebbet rendelnek ezekből a
termékekből, mellyel arra kényszerítik a gyártókat, hogy ők is a környezetbarátabb, fenntartható
termékek előállítására térjenek át.

