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دستورکارجنبشها
نیمی از رشد تقاضا در سال  ۲۰۵۰سهیم خواهند بود که تا آن
زمان حدود  ۷میلیون بشکه نفت در روز اضافه خواهد کرد».
موفه اشاره کرد «با به رسمیت شــناخته شدن هرچه بیشتر
نیاز به گذار از سوختهای فســیلی برای حملونقل و انرژی،
شــرکتهای نفت و گاز (اتفاقی نیست که همان شرکتهایی
هســتند که پالســتیک تولید میکنند ،از قبیل «اکسون»،8
«چورون»« ،9شل» 10و «توتال» )11به میزان هرچه بیشتری
برای افزودن مدلهای کســبوکار خود در بلندمدت به مواد
پتروشــیمی و پالســتیک تکیه میکنند» .به عبــارت دیگر
شرکتهای سوخت فســیلی همان محصوالتی را که منجر به
تغییر اقلیمی میشوند به فرمی دیگر بستهبندی میکنند و به
ما میفروشند ،با این امید که متوجه نشویم چه تفاوت اندکی
بین این دو وجود دارد.
یک جنبه نامعقول این صنعت میزان هنگفت کمک مالی است
که مالیاتدهندگان به شرکتهای سوخت فسیلی میپردازند.
صندوق بینالمللی پول در سال اخیر تخمین زده که یارانههای
سوخت فســیلی در جهان به  2.5تریلیون در سال میرسند و
مقیاس این یارانه تنها در چین بیشــتر از آمریکا است .موفه با
ناخرسندی بیان کرد که «ما به عنوان یک جامعه مجبوریم برای
نابودی خود یارانه بپردازیم».
اگر سعی کنیم تولید و استفاده از پالستیک را به عنوان بخشی
از روشهای مرگآور سودآوری صنعت سوخت فسیلی ببینیم،
قادر خواهیم شد تا به درســتی با محرک شتاب دادن به تولید
مقابله کنیم .بحران اقلیمی عمیقا به بحران پالستیک مرتبط

اســت .ذخیره عظیمی از نفت و گاز در اقتصاد ما موجود است
و بهرغم ماهیت مخرب این محصوالت ،شــرکتهای سوخت
فسیلی میخواهند از مواد اولیهای که به آسانی در دسترسشان
است بیشترین بهره را ببرند.
در کنار مطالبه گذار به اقتصادی جدید ،سبز و پاک باید تولید
و استفاده از پالستیک به طور اساســی کاهش یابد .بر اساس
گفتههای موفه ،نوعی از بستهبندی یکبار مصرف دورریختنی
بیشتر محصوالتی که به دست ما میرسد «در حقیقت محرک
اصلی برای ایجاد زیرســاخت جدید برای پالستیک است» و
اگرچه تولیدکنندگان پالستیک دوســت دارند ادعا کنند که
آنها صرفا به تقاضای مصرفکننده پاسخ میدهند اما به گفته
و بر اساس پژوهشها «پالستیکها به میزانی بسیار بیشتر از هر
محصول تولید میشوند ،در واقع مساله مربوط به نوع عرضهای
است که تقاضای خود را به وجود میآورد».
گزارش ( )CIELدر مورد پالســتیکها به دنبال پایان تولید و
مصرف پالستیک یکبار مصرف دورریختنی و محدود ساختن
زیرساخت جدید نفت ،گاز و پتروشــیمی است .از آنجایی که
شرکتهای نفت و گاز ،شرکتهای فرآوری جدید میسازند تا
از تولید سوخت به تولید پالستیک گذار کنند ،این زیرساخت
باید در کورهراه خود متوقف شود .همانطور که بسیاری از افراد
در جنبشهای عدالت محیطزیستی نیز این کار را انجام دادهاند
و به جای مطالبه صرف گذار به منابع انرژی تجدیدپذیر ،مسیر
پیشرو این شعار است که باید تمامی سوختهای فسیلی را در
زیر زمین رها کرد.
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