
БАЧЕННЯ 

Ми вважаємо, що у світі, де земля, небо, океани і вода є домом для повноцінного 

життя, а не звалищем для пластику, і де повітря, яким ми дихаємо, вода, яку ми 

п'ємо і їжа, яку ми їмо, повинні звільнитися від токсичних побічних продуктів 

пластикового  забруднення. 

Принципи екологічної та соціальної справедливості, охорони здоров'я 

суспільства, а також права людини повинні стати основою державної політики 

урядів,  замість вимог еліт і корпорацій. 

Це майбутнє у яке ми віримо і створюємо разом. 

ПРИНЦИПИ: 

Ми будемо працювати, щоб зміцнити солідарність між людьми в усьому світі і дія 

нашої спільноти була спрямована на те щоб: 

1. Наш спосіб життя і економіки вписувався у межі навколишнього середовища 

планети. 

2. В першу чергу знижувалися відходи. 

3. Життєвий цикл матеріалів і продуктів, які ми використовуємо - від видобутку і 

виробництва, до кінцевого його використання, переробки, компостування та 

утилізації – не впливав негативно на  здоров'я людей і  Планети. 

4. Діяльність спільнот  разом із тісним партнерством між громадянами, 

урядовцями,  а також допоміжним бізнесом повинна бути пріоритетною  у  

прийнятті рішень про існуючий та майбутній дизайн матеріалів, його виробництво 

та розпорядження відходами. 

5. Всебічно підтримуються збирачі сміття та організатори його рециркуляції  із 

метою поліпшення систем, у якій вони працюють і можуть спільно вести 

справжній перехід  до нових і безпечних матеріалів виробництва. 

6. Виробники беруть на себе відповідальність і відшкодування  за шкоду та вплив 

на людей та навколишнє середовище  «життєвого циклу» їх  продукції та 

упаковки,  а також за витрати на розробку  і впровадження кращих матеріалів і 

систем. 

7. Де можливо необхідні для виробництва пластмасові вироби і пакети повинні 

використовуватися повторно, або відновлюватися.  Якщо це неможливо, вони 

повинні бути перероблені.  Недопустиме використовування у їх виробництві 

токсичних речовин. 

8. Ніяких конструювань нових  установок  для спалювання і поновлення джерела 

енергії за рахунок спалювання  пластмас, включаючи газифікацію, піроліз, 

цементні печі, і інші об’єкти - перетворювачі  "відходів в енергію" . 

9. Органічні відходи повинні повертатися у  грунти  і нульові систем відходів. 

Зменшити залежність від звалищ і установок для спалювання. 

10. Системи, які ми будуємо і матеріали, які ми використовуємо  сповільнюють 

негативну зміну клімату, а не прискорюють її. 

Нашою кінцевою мет ою є наше майбут нє, звільнене від пласт икового 

забруднення.  


