
Vizija 

 

Verjamemo v svet kjer so zemlja, nebo, oceani in ostale vode dom obilju življenja in ne obilju 
plastike; kjer zrak, ki ga dihamo, voda, ki jo pijemo in hrana, ki jo jemo, ne vsebujejo nevarnih 
stranskih produktov onesnaževanja s plastiko.  
 
V takšnem svetu na politične odločitve ne vplivajo zahteve elit in korporacij, pač pa načela 
okoljske in družbene pravičnosti, javnega zdravja in človekovih pravic.  
 
V takšno prihodnost verjamemo in jo skupaj ustvarjamo.  
 

Načela: 
 
Gradili bomo solidarnost s prizadetimi skupnostmi  in med ljudmi po vsem svetu tako, da: 
 
1. Naš življenjski slog in gospodarstvo ostajata znotraj okoljskih omejitev planeta. 
 
2. Najprej in predvsem se mora zmanjšati količina odpadkov. 
 
3. Življenjski cikel proizvodov in materialov, ki jih uporabljamo – od ekstrakcije in proizvodnje, 

do končne uporabe, recikliranja, kompostiranja in odstranjevanja – mora ohranjati zdravje 
ljudi in planeta. 

 
4. Odločni ukrepi skupnosti ter partnerstva med državljani, delavci, vlado, strokovnjaki in 

vodilnimi gospodarstveniki, usmerjajo odločitve o sedanjem in prihodnjem oblikovanju 
izdelkov,  proizvodnji in ravnanju z odpadki.  

 
5. Zbiralci odpadkov in zaposleni v reciklažnem sektorju izboljšujejo sisteme zbiranja in 

recikliranja ter so-upravljajo pravičen prehod v novo in varno snovno gospodarstvo.  
 
6. Proizvajalci prevzemajo odgovornost za celoten cikel stroškov in vplivov svojih izdelkov in 

embalaže ter hkrati stremijo k preoblikovanju in inovacijam boljših materialov in sistemov. 
 
7. Kadar so plastični izdelki in embalaža potrebni, se morajo ponovno uporabiti, popraviti, če 

to ni možno, pa reciklirati. Iz njihove proizvodnje je potrebno odstraniti vse nevarne snovi.  
 
8. Novih sežigalnic se ne gradi več in plastika ter sežig odpadkov nista več vključena v 

spodbude za energijo iz obnovljivih virov. To vključuje gasifikacijo, pirolizo, cementarne ter 
ostale naprave, ki »odpadke spreminjajo v energijo«. 

 
9. Biološko razgradljivi odpadki se spremenijo v prst, zero waste sistemi zmanjšujejo 

odvisnost od odlagališč in sežigalnic odpadkov. 
 
10. Sistemi, ki jih gradimo in materiali, ki jih uporabljamo, klimatske spremembe zaustavljajo 

in ne pospešujejo.  
 
 
Naš končni cilje je prihodnost brez plastičnega onesnaževanja. 
 
 

 


