MITI O PLASTIKI
ZA ENKRATNO
UPORABO
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PLASTIKA NAŠA VSAKDANJA
V Sloveniji še nismo imeli večjih projektov, kampanj ali pobud na temo problematike plastike ali
embalaže; večina iniciativ je bila omejenih na zbiranje posamičnih odpadkov v dobrodelne namene, plastične vrečke ali pa na preprečevanje onesnaževanja, povezanega s smetenjem.
Količine odpadne embalaže rastejo, delež kakovostne plastike pada, redno prihaja do težav pri
prevzemanju, stopnja recikliranja je nizka, ponovna raba še redkejša, snovi redko zakrožijo večkrat.
Ekologi brez meja smo s tem namenom zagnali projekt Plastika naša vsakdanja, v sklopu katerega
smo razbili 10 najpogostejših mitov o plastiki, ki krožijo v družbi, na primer da recikliranje odpravi
vse težave.
Mite smo razbili s pomočjo video gradiv mednarodne kampanje The Story of Stuff in lastnih video
vsebin, ki smo jih pripravili posebej za ta projekt. Posamezen posnetek za ogled vzame približno
pol minute, angleška gradiva pa so podnaslovljena. Za lažjo uporabo v izobraževalnih procesih v
nadaljevanju predstavljamo podlage za razbijanje mitov - opise mitov in razlage, zakaj držijo oz.
ne.

PODLAGE ZA RAZBIJANJE MITOV
1. Kar ne moremo reciklirati lahko sežgemo in s tem proizvajamo energijo.
Na prvi pogled sežiganje odpadkov poskrbi za dve koristi: ne le da se ob tem bistveno zmanjša
volumen odpadkov, proizvedemo lahko tudi energijo. Na žalost sežiganje zgolj spremeni
obliko odpadkov v večinoma nevarni pepel, pri tem pa se tudi v zrak spuščajo številne strupene
snovi (med drugim težke kovine, dioksini, furani, benzen ter drugi plini). Vse našteto povzroča
bolezenske težave pri ljudeh in živalih, ogroža vegetacijo in okolje ter se kopiči v prehranski verigi.
Glede na vrsto odpadkov je energetska bilanca sežiganja nična ali negativna, saj smo jih prvo
morali narediti. To pa ne velja za preprečevanje nastajanja odpadkov, kjer se lahko izognemo
veliki količini emisij.
Video: https://youtu.be/D6OMU3fxfwE

2. Plastika onesnažuje samo, če pride do smetenja.
Plastični odpadki nas najbolj motijo takrat, kadar jih vidimo odvržene v naravi. Smetenje in divja
odlagališča pa žal niso edini problem plastičnih odpadkov. Plastika namreč onesnažuje v vseh
fazah življenjskega cikla. Pridobivanje fosilnih surovin za plastiko, zlasti uporaba hidravličnega
lomljenja (fracking), sprosti v zrak in vodo vrsto strupenih snovi. Onesnažujeta tudi predelava
fosilnih goriv v plastiko, nato v izdelke in nato sama uporaba teh izdelkov, ki lahko sprosti velike
količine mikroplastičnih delcev in na stotine strupenih snovi. Ko plastika postane odpadek,
sledijo različne metode ravnanja z odpadki, ki vse po vrsti bolj ali manj onesnažujejo okolje.
Video: https://youtu.be/yVXtN4zgK4A
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3. Plastika je čista, lahko jo recikliramo in je material prihodnosti.
Plastika omogoča moderno življenje in življenjski stil, kot ga poznamo danes. Po drugi svetovni
vojni je pomanjkanje naravnih materialov povzročilo množično iskanje sintetičnih alternativ
in od leta 1950 je proizvodnja plastike eksponentno naraščala. Če je plastika nekoč veljala za
čudežni in poceni material, ki je imel zaradi svojih lastnosti številne nove načine uporabe, se
danes ravno zaradi plastike soočamo z globalno krizo onesnaževanja. Plastiko najdemo na
naših najvišjih vrhovih in v najglobljih morskih jarkih. Vsako leto v morju konča 8 milijonov ton
plastike, posledice onesnaženja z mikroplastiko za okolje in zdravje še niti niso povsem raziskane,
dokazano pa je že, da jo imamo v naših telesih.
Video: https://youtu.be/WGBHBc5c7qs

4. Večina plastike se reciklira.
Čas uporabe plastičnih izdelkov je zelo različen: od nekajminutne (npr. vrečke, različna embalaža
za hrano in drugi izdelki za enkratno uporabo) do večletne (npr. v gradbeništvu). Po koncu
uporabe vsi izdelki postanejo plastični odpadki. Za razliko od javnega mišljenja smo od izuma do
danes večino plastike odložili na odlagališčih ali v naravnem okolju (79 %), približno 12 % sežgali,
samo 9 % pa reciklirali. Vsi plastični izdelki zaradi ekonomskih razlogov ali tehničnih lastnosti in
strupenih dodatkov namreč še niso primerni za recikliranje.
Video: https://youtu.be/C1jzC5A0on0

5. Proizvodnja plastike je čist proces.
Več kot 99 % plastike je še vedno proizvedene iz fosilnih goriv. Njihovo črpanje pa je vse prej kot
čist proces. Pri pridobivanju in transportu fosilnih goriv za proizvodnjo plastike nastajajo številni
toplogredni plini. Gre za neposredne emisije, kot je uhajanje metana, emisije zaradi izgorevanja
goriva in porabe energije v procesu vrtanja ter emisije, ki nastanejo med motnjo zemljišč, ko se
gozdovi in polja očistijo za vrtine in cevovode. Samo v ZDA nastane letno približno 10 milijonov
ton ekvivalenta CO2 iz pridobivanja in proizvodnje fosilnih goriv za plastiko.
Video: https://youtu.be/CJ6WONwXrfw

6. Čistilne akcije so odličen način za reševanje problema onesnaževanja s
plastiko.
Ob vsakodnevnih novicah o umirajočih morskih živalih zaradi plastike, bi se lahko vprašali, zakaj
vseh plavajočih odpadkov ne moremo preprosto odstraniti v kateri izmed čistilnih akcij. Problem
žal ni tako preprost. Čeprav imata čiščenje rek in obal pomembne koristi za ekosisteme in lokalne
skupnosti, gre za nehvaležne projekte, poleg tega pa tovrstne strategije ne bodo bistveno
zmanjšale emisij toplogrednih plinov ter onesnaženja z mikroplastiko, ki neizogibno nastaja med
procesom razpadanja plastičnih odpadkov. Samo en odstotek jih plava na morski gladini in velika
večina ostalih se tako sploh ne vrne na naše obale. Gre za začasne rešitve. Dolgoročno moramo
vsekakor odpraviti vzroke za masovno plastično onesnaženje.
Video: https://youtu.be/fX63M3FLABQ
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7. Embalaža iz biorazgradljive plastike je neškodljiva, ker se razgradi.
Biorazgradljiva plastika se razlikuje od običajne plastike po materialih, iz katerih je izdelana in
dodatkih, da jo bakterije lažje razkrojijo. Sama od sebe se ne razgradi, zato ima v času uporabe
in ob koncu življenjskega cikla podoben okoljski odtis kot navadna plastika. Biorazgradljiva
plastika tudi ni primerna za kompostiranje doma, saj se razgradi samo v točno določenih pogojih
industrijskega kompostiranja, pri tem pa se lahko sproščajo tudi nevarne primesi, ki so dodane
plastiki v procesu proizvodnje. Nekateri izdelki, ki so označeni kot izdelki iz biorazgradljive
plastike, so v resnici mešanica fosilnih goriv in rastlinskih materialov. Več o zmedi z bioplastiko.
Video: https://youtu.be/_3SU5bylYQ8

8. Ločeno zbiranje plastične embalaže nima smisla.
Pred nekaj desetletji je bilo ločeno zbiranje odpadkov v Sloveniji nekaj redkega, danes je
postalo norma. Kako odgovoriti skeptikom, ki vseeno opravilo raje prepuščajo komunalam? Z
ločenim zbiranjem odpadkov le-ti ostanejo veliko bolj čisti oziroma ne pridejo v stik z drugimi
nečistočami. Zaradi tega jih je veliko laže reciklirati in možnost, da se spremenijo v kakšen nov
izdelek, je veliko večja. Če manj odpadkov konča na odlagališčih, se v okolje sprosti tudi manj
toplogrednih plinov, zaradi kroženja surovin pa je potrebno črpati manj novih. Koristi so tudi
finančne: odvoz mešanih komunalnih odpadkov je za uporabnika dražji od ločeno zbranih.
Video: https://youtu.be/10k0NCJdsYc

9. Vsa plastika je enako škodljiva za okolje.
Običajno govorimo o plastičnih odpadkih, kot da so enoviti, čeprav uporabljamo več tisoč
različnih plastik. Šest glavnih vrst plastike predstavlja 85 % vseh plastičnih odpadkov: polistiren
(embalaža za hrano in lončki), PVC (tekstilna industrija, zaščita za električne vode in cevi), PET
(plastenke), HDPE, polietilen visoke gostote, (embalaža, pokrovčki in plastenke), LDPE, polietilen
z nizko gostoto (vrečke) in polipropilen (posode, ki jih hranimo na hladnem, vrečke, pokrovčki).
Tako kot se razlikujejo načini uporabe različnih vrst, se razlikuje tudi njihova reciklabilnost: PET,
HDPE in polipropilen se pogosto reciklirajo, LDPE včasih, PVC pa zaradi sproščanja nevarnih
kemikalij le redko. Med tovrstno plastiko sodi tudi polistiren in njene druge, manj pogoste vrste.
Video: https://youtu.be/47GnSq2YlFs

10. Plastika je varna.
Ljudje smo z vdihavanjem, zaužitjem ali neposrednim stikom skozi kožo izpostavljeni široki paleti
strupenih kemikalij, ki se sproščajo v različnih fazah življenjskega cikla plastike. Vse to vpliva na
naš imunski sistem, notranje organe ter povzroča raka. Kemikalije dražijo naša čutila, pojavljajo
se motnje v razvoju otrok in mladostnikov, pogoste pa tudi težave z dihali, razvoj sladkorne
bolezni ter nevrološke motnje. Celo vrsto škodljivih posledic na zdravje ima tudi mikroplastika.
Verjetno najbolj zaskrbljujoče posledice plastike pa so motnje naših reproduktivnih sposobnosti.
Potrebujemo še kakšen razlog, da končno odločno ukrepamo proti plastiki?
Video: https://youtu.be/t0mLyjblEdg
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Ekologi brez meja se zavzemamo svet brez odpadkov, ki
ga skušamo doseči z ozaveščanjem, aktivacijo in predvsem
povezovanjem posameznikov, odločevalcev in organizacij. Naše
poslanstvo je odkrivanje novih tem in zagotavljanje podatkov,
s katerimi lahko vplivamo na spremembe politik in navad.
Smo mnenjski voditelji na področju odpadkov, ki svoje napore
usmerjamo predvsem v preprečevanje nastajanja odpadkov.

Projekt »Plastika naša vsakdanja«, ki ga izvaja Društvo Ekologi brez meja, delno
financira Ministrstvo za okolje in prostor.
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