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فقیر

چه بر سر زباله شما
میآید؟

بر اســاس تبلیغات صنعت پالستیک
آمریکا ،این زبال ه به شرکتی فرستاده و در
آنجا به چیزی جدید تبدیل میشــود.
تجربه «نگوین تی هونگ تام» ۶۰ 1ساله
و مادر  7فرزند کــه در میان تودههای

پالستیک کثیف آمریکایی در حومه «هانوی» 2زندگی میکند ،این
ادعا را تایید نمیکند .بیرون خانه او ،خورشید بر یک کیسه پفک ،یک
تابلــوی راهنمای راهروهای فروشــگاه «والمارت» 3و کیســهای
پالستیکی از «شاپرایت»(4فروشگاهی زنجیرهای در نیوجرسی)
میتابد و از مردم میخواهد که آنها را بازیافت کنند .تام  50.6دالر
در روز دریافت میکند تا اجزای غیرقابل بازیافت را جدا و چیزی که
باقی میماند را دســتهبندی کند :پالستیک شــفاف در یکسو و
پالستیک کدر در سوی دیگر.
یک پژوهش توسط گاردین نشان میدهد که هزاران تن پالستیک
آمریکایی هر ســاله برای فرایند کثیف و طاقتفرسای بازیافت به
کشورهای در حال توسعه با قوانین ضعیف در سراسر جهان فرستاده
میشود .پیامدهای مربوط به سالمت عمومی و محیطزیستی این
کار دهشتناک است.
تیمی از گزارشگران گاردین در  ۱۱کشور دریافتهاند که:
در ســال گذشــته معادل  ۶۸هزار کانتینر بازیافت پالســتیک
آمریکایی از آمریکا به کشورهای در حال توسعه صادر شده که بیش از
 ۷۰درصد پسماند پالستیکی خود آنها به سوءمدیریت دچار است.
مراکز جدید انجام بازیافت پالستیک آمریکا برخی از فقیرترین
کشــورهای جهان هســتند ،از جمله بنگالدش ،الئوس ،اتیوپی و
سنگال که قوانین محیطزیستی محدود و کارگران ارزانقیمت دارند.
در برخی مکانها همچون ترکیه ،موج واردات زبال ه خارجی ،تالش
برای رسیدگی به پالستیکهایی که به طور محلی تولید میشوند
را مختل میکند.
همانطور که ما در گزارش خود آشکار خواهیم ساخت ،با انباشته
شدن این کشــورها از زباله ،هزاران تن زبال ه پالستیکی در ایاالت
متحده رها میشود.
ن در سیســتم بازیافت در حال پررنگتر ساختن بحران
این نقصا 
پالستیک است؛ مادهای شگفت که ساخت همه چیز از مسواک تا
کالههای ایمنی فضایی را امکانپذیر ساخته اما امروزه حجم زیادی
از آن در اقیانوسها رها شده است .پالستیک همچنین در سیستم
گوارشی انسان نیز یافت میشود.
با بررسی دغدغههای جدی مربوط به زبال ه پالستیکی در ماه گذشته
 ۱۸۷کشــور معاهدهای امضا کردند که به کشــورها این قدرت را
میدهد که از واردات زبال ه پالستیکی آلوده یا زبال ه پالستیکی که به
سختی بازیافت میشود ،جلوگیری کنند .چند کشور این معاهده را
امضا نکردند .یکی از آنها آمریکا بود.
«اندرو اسپایسر» که در دانشگاه کارولینای جنوبی مبحث مسئولیت
اجتماعی شرکتها را تدریس میکند و عضو هیات مشورتی بازیافت
این ایالت اســت ،میگوید« :مردم نمیدانند چه بر سر زبال ه آنها
میآید .آنهــا فکر میکنند که در حال نجات جهان هســتند .اما
کسبوکار بازیافت بینالمللی این مســاله را به عنوان روشی برای
درآمدزایی نگاه میکند .هیچ مقرراتی در جهان وجود ندارد و تنها
بازاری کثیف و وسیع وجود دارد که برخی شرکتها را قادر میسازد
تا از جهانی بیقانون بهرهمند شوند».
پالستیک در دهه  ۱۹۵۰به طور انبوه
مورد اســتفاده قرار گرفــت اما گفته
مقصد زبالههای
میشــود که به دلیل ریختن زباله در
بازیافتی آمریکا
اقیانوسها میزان پالســتیک بیش از
پالنکتونها است .مسئوالن در سراسر
جهان به طــور خــاص آالیندههای
پالســتیکی فوقالعاده بدی همچون نیها و کیسههای بیدوام را
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