PLASTIC NU MAI E FANTASTIC

Statele membre UE, inclusiv România, vor avea la dispoziție 2 ani să interzică 9

categorii de produse din plastic de unică folosință, inclusiv paie de băut și
bețișoare pentru urechi, în anumite condiții, potrivit formei finale a directivei
europene de reducere a impactului anumitor produse din plastic asupra mediului,
adoptate marți de Consiliul Uniunii Europene. Decizia de marți, 21 mai 2019, a
Consiliului UE va fi urmată de publicarea textelor în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene. Directiva va intra în vigoare la 20 de zile de la publicare. România și
celelalte state membre UE vor avea apoi la dispoziție 2 ani pentru a o transpune în
dreptul lor național.
Aici vin și întreb; de ce trebuie 2 ani? Poate există o explicație plauzibilă, dar
între timp, poluarea legată de plastic ne umple oceanele într-un ritm alarmant, cu
aproximativ 245.000 de tone de plastic plutitor pe suprafața sa. După ce ne-am minunat
și bucurat de descoperirea plasticului, de acum câteva zeci de ani și care de atunci
ne-a invadat viața, în toate domeniile ei, de la mobilă la periuța de dinți, și după
ce biata planetă și odată cu ea și noi, riscăm să fim înghițiți de deșeurile din
plastic, în sfârșit, la nivel mondial și global încep să se ia masuri de interzicere a
produselor din plastic.
În viața de zi cu zi folosim atât de mult plastic încât, dacă am sta să contorizăm,
ne-am îngrozi. Începând de la cafeaua servită în pahar de plastic, bleahhh, niciodată
nu am putut sa beau din pahar de plastic nici măcar apă, până la așternuturile din
plastic, în care ne cufundăm seara, pe care le preferăm celor din bumbac sau chiar
mătase, doar pentru că nu mai trebuie călcate, suntem, nu înconjurați, ci invadați și
sufocați de plastic. Experții în reciclare au identificat câteva lucruri simple pe
care le putem face fiecare dintre noi pentru a reduce cantitatea de deșeuri din
plastic și pentru a proteja planeta. Dacă doamnele ar avea în permanență în poșetă o
sacoșă din fibre naturale, nu ar mai fi nevoite sa cumpere de fiecare dată când merg
la magazin, pungi din plastic, care deja s-au scos, și nu ar mai avea acasă celebrul
sertar plin cu pungi, evident din plastic, așadar am câștigat un spatiu nou de
depozitare.
Și dacă tot suntem la cumpărături, dacă adoptați stilul de cumpărături vrac, veți fi
câștigați de 3 ori, odată pentru că veți folosi mai puține ambalaje, fie ele și din
hârtie, că și pădurile trebuie protejate, decât cumpărarea frecventă de alimente în
cantități mai mici, apoi, faceți economie de timp, pentru că nu mai mergeți în fiecare
zi la cumpărături, ci doar o dată pe săptămână, când vă puteți aproviziona cu
cantități mai mari. De exemplu, dacă vreți să cumpărați apă, alegeți bidoane de 5
litri în locul sticlelor de 1 sau 2 litri, apoi puteți să achiziționați șampon în
sticle de 2 sau chiar 3 litri, în loc să cumpărați câteva grame de șampon ambalat
într-o punguță de plastic. Puteți să renunțați la fructele și legumele ambalate din
supermarket-uri și să le cumpărați din piață, de la țărani, care sunt mai sănătoase,
pe care le puneți în sacoșa din in sau cânepă, la fel de rezistente ca cele din rafie.
Și nu în ultimul rând, cumpărând vrac și en gros, câștigați timp de care să vă
bucurați petrecându-l în natură, nu la cozi prin magazine.
O altă modalitate de a diminua ambalajele din plastic, este să renunțați la mâncarea
tip fast food, luată în pauza de masă când sunteți la serviciu, sau seara, târziu, în
drum spre casă. Știu, o să spuneți că nu mai aveți timp, da, de acord, dar dacă ne

organizăm un pic mai bine, cu ajutorul oalelor sub presiune, a roboților de bucătărie
și a cuptoarelor, o ciorbă, un felul doi, chiar și un desert pot fi gata în maximum
2-3 ore. Așa dispare plasticul din viața noastră și noi ne hrănim mai sănătos, iar
gătitul acasă a devenit mai nou, pentru unele persoane, chiar o metodă de relaxare.
În curând va începe sezonul estival și mulți dintre noi vom merge să facem plajă
pentru o piele frumos bronzată dar și pentru a fixa vitamina D în organism cu ajutorul
razelor ultraviolete. Este adevărat că o pălărie din plastic rezită mai mult timp la
expunerea la soare și poate fi ușor curățată prin spălare pur și simplu cu apă, dar nu
este mai romantică o pălărie din paie de care să fluture, in bătaia brizei, o fundă
din mătase? Și la pachet cu pălăria de paie vine și băutura răcoritoare, cu pai, dar
gata cu paiul de plastic, bem direct din paharul din sticlă. Și dacă suntem la mare,
vă mai amintiți acele rogojine, tot din paie, pe care le-am înlocuit cu cele din mai
viu coloratul plastic? Este adevărat că cele din paie se deteriorau repede, dar parcă
altfel se răsfață corpul frumos bronzat pe o rogojină din paie, nu-i așa? Și sacoșa,
în care punem rogojina cea din paie, sper, și prosopul din bumbac, nu cel din fibre
sintetice care nu absoarbe bine apa, am înlocuit-o cu sacoșe din plastic cololarate
sau transparente, ca să se vadă cu ce comori mergem la plajă, să stie hoții ce să ia
când intăm în valurile mării, și pe ea o putem alege realizată din bumbac sau din in
și din aceste materiale naturale fiind, o putem folosi și pe post de pernă, când stăm
la plajă.
Despre haine nici nu cred că mai trebuie să spun că cele mai sănătoase sunt cele din
fibre naturale, în care corpul poate să transpire și să respire normal și natural. Și
iată cum, dintr-o lovitură, mai bine zis, dintr-un concediu, cum putem să folosim o
gamă întreagă de articole din materiale naturale ale căror calități le dăduserăm
uitării. Și pentru că a venit vremea frumoasă și ieșim la iarbă verde, să încerăm să
folosim cât mai puțin plastic sub formă de ambalaj, iar dacă totuși nu avem altă
soluție, măcar să îl luăm înapoi cu noi, să nu sufocăm covorul de iarbă care s-a
așternut peste tot, cu tot felul de deșeuri din… plastic. Haideți împreună să fim mai
atenți la ce și cum folosim, și să încercăm să insuflăm și copiilor nostri grija
pentru natură, prin a le alege jucării din lemn, vă mai amintiți trenulețele și
mașinuțele viu colorate și pe Pinochio, toate realizate din lemn ?
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