
Nedbrytning av plast tar flera 100 år, och när det slängs i naturen
hamnar det i näringskedjan. Fiskars och fåglars magsäckar fylls av
mikroplaster istället för mat och tillslut har de svält ihjäl. Andra djur
trasslar in sig i plastpåsar och fiskelinor som gör att de drunknar eller på
andra sätt inte överlever. Vi människor låter jordens andra arter dö för
att vi inte är villiga att ta hand om materialet vi själva använder.

PLAST 
VÅR STÖRSTA LAST

Trots plastens negativa miljöpåverkan produceras mer
och mer plast varje år. 322 miljoner ton plast
producerades 2015 skriver Stockholms universitet  på
hemsidan i artikeln “Nedbrytning av plast i haven frigör
kemikalier i vattnet”  (2018-06-12). Produktionen från
olja bidrar till de redan för stora utsläppen av koldioxid.
Åtta procent av den globala oljeproduktion användes till
plasttillverkningen bara år 2015.

När plasten inte återvinns påverkas den hållbara utvecklingen negativt
även ekonomiskt. Det kostar varje kommun i Sverige mer än två
miljarder kronor varje år att städa upp våran bråte. Detta uppges i
artikeln “Skräpets konsekvenser” på Håll Sverige rent. Förutom
kostnader att göra rent naturen ingår kostnader för skadegörelse på
miljö och djur. Dessutom är det dyrare att tillverka ny plast än att
återvinna den gamla.

Kristina Nilsson, projektledare på renhållning i Tranemo
Kommun, förklarar att det finns tydliga samband mellan
nedskräpning och otrygghet. Ifall en plats är
nedskräpad blir folk likgiltiga och förstör miljön ännu
mer. En redan smutsig plats gör det mer tillåtet till
skadegörelse som föder osäkerhet när vi sedan
passerar området. 

I tidningen, i skolan och på tv:n förklaras det hur plast är
bland de mest miljöfarliga materialen. Ändå är det plast
som återvinns minst procentmässigt enligt TFI, företaget
som i Tranemo Kommun tar hand om orternas
återvinningsstationer. Hur kommer det sig att trots att vi
varje dag matas av vetskapen att vi förstör vår planet
genom nedskräpning fortsätter skräpa ner? 

Över en miljon fåglar och hundratusen däggdjur dör varje år för att vi människor inte orkar
slänga skräp i soptunnor. Vår lathet leder till att fiskar svälter och djur trasslar in sig i
plastrep som gör att de drunknar. Vi förstör denna vackra planet på grund av nedskräpning.
Därför måste vi hjälpas åt att ta ansvar för våra handlingar, ändra vårt levnadssätt och
sluta slänga skräpet runt omkring oss som att vi inte bryr oss om våra och andras liv.

Miljöer som vi själva har bidragit till får oss att känna oss så otrygga att vi
går omvägar förbi och antar att boende i områdena är kriminella. Vi
slänger tuggummipaket och pantflaskor på gatorna omkring oss för att
sedan gå omvägar förbi de skitiga områdena. Vi skräms av ställena vi
själva har skapat. Det värsta är att skräpet inte bara uppfattas farligt,
men plast är bland de mest farliga materialen.

Mitt enda svar är lathet. Det är jobbigt att källsortera, det är krävande att
behöva ta skräpet till återvinningsstationen när det finns en tunna
utanför ytterdörren som blir hämtad regelbundet av sopbilen, framför
allt är det ansträngande att behöva ta eget ansvar. Om ingen annan bryr
sig om återvinning, varför ska man själv göra det?

Nedskräpning är en av våra största hållbarhetsproblem
just nu. Plast är praktiskt, tåligt och billigt vilket har gjort
det till en av de vanligaste materialen att använda. 
 Enligt Naturvårdsverket “Nedskräpning av plast”
(www.naturvardsverket.se, 2020-06-12) har plast också
blivit en av de vanligaste anledningarna till
nedskräpning. 150 miljoner ton plast finns i världens
hav, och forskarna ser att massan stiger med 5-13
miljoner ton varje år.

Hilda Vesterlund, 17 år
Tranemo Gymnasieskola

Svaret är enkelt på den frågan. Genom att återvinna plast ökar du möjligheterna
för framtidens generationer att leva ett liv med samma förutsättningar som vi har
nu. Problemet är att lathet är svårt att bota, och därför kanske lösningen är att
göra återvinning enklare. Många kommuner i Sverige har infört insamling av
matavfall från alla hushåll, insamling av plastavfall borde på samma sätt bli
obligatoriskt. Sopbilen åker regelbundet ut till alla hushåll och hämtar upp sopor,
varför inte direkt i soptunnan ha ett kärl för plast också. Allt fler hade separerat
plast och andra sopor i olika kärl ifall de inte själva behöver åka till en
återvinningsstation. 

Vi i Sverige lever i en värld full av möjligheter och goda förutsättningar. Naturen är
vacker och bjuder på många olika miljöer. Trots det är vi ändå beredda att förstöra
den för att slippa ta oss tiden att hitta en soptunna, eller placera tomma
mjölkförpackningar och smörpaket i olika kärl. Plast är påväg att bli vår största last
och det är dags att ta ansvar för våra handlingar.  Det är dags att ge upp lathet och
dåliga vanor för att ge våra framtida generationer en chans. Öppna ögonen och se
de problemen vi skapar som dagligen dödar fåglar och andra djur på vår planet.
Med gemensamt ansvar och samarbete där vi bryr oss om att återvinna, kan vi ge
våra barn en vacker planet att växa upp på.


