Åbo 14.5.2018

Fullmäktigemotion

Åtgärdsplan för att minska användningen av plast
Plastförpackningar och plastpåsar är ett stort och växande miljöproblem. Plast bryts inte ner och plast förstör
naturen och djurlivet såväl på land som i havet. Ett stort problem är de tunna plastpåsarna som smulas sönder
och sedan förs vidare i den biologiska kedjan viat.ex. fiskar. Plats som hamnat i haven är också en källa till att
farliga kemikalier sprids. EU har godkänt ett direktiv som strävar efter att minska förbrukningen av tunna
plastpåsar och många länder och städet har förbjudit dem helt, t.ex. Frankrike.
I många fall kan man undvika användningen av plastpåsar och onödiga plastförpackningar såsom
engångsförpackningar.
Att åtgärda plastproblemet är bra för miljön. Vi behöver också nya innovationer som exempelvis ger oss helt
nedbrytbara lösningar.
I många husbolag saknas plastinsamling och avståndet till närmaste plastinsamling kan vara mycket lång. Om
logistiken blir för svår blir det inte av att sortera sina avfall trots att intresse bland invånarna finns. Största
delen av plastavfall som kunde återvinnas hamnar alltså då i blandavfall och återanvänds inte.
Vi vill att Åbo ska vara en ekologisk föregångare och förebild och därför är det motiverat att staden själv tar
initiativ till att minska plastförbrukningen och att stöda och uppmuntra återanvändning.

Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp föreslår att:
Åbo stad gör ett omfattande och konkret program för att minska plastförbrukningen och stöda återanvändning;
Åbo stad utvecklar sorteringen av plast så att konsumenten kan enkelt sortera sitt plastavfall.

Muovipakkaukset ja muovipussit muodostavat kasvavan ympäristöongelman. Muovi ei ole hajoava jäte vaan
pilaa luontoa ja eläimistöä sekä vedessä että maalla. Suuren ongelman muodostavat ohuet muovipussit jotka
rikkoutuessaan joutuvat biologiseen ketjuun kuten kaloihin. Muovi joka joutuu mereen levittää myös haitallisia
kemikaaleja.
Monessa tapauksessa voisimme korvata muovin muulla materiaalilla ja jättää pois esimerkiksi kertakäyttöiset
muovipakkaukset ja -astiat.
Edelleenkään monessa taloyhtiössä ei ole muovien keräilyastiaa ja matka yhteiseen keräilypisteeseen saattta
olla pitkä. Vaikkakin asukkaat mielellään kierrättäisivät muovijätteensä asettaa siis logistiikka tälle esteen.
Me haluamme että Turku on ekonolosesti edelläkävijä ja toimii esimerkkinä ja siksi on tärkeätä että kaupunki
on aloitteellinen muovin käytön vähentämisesssa ja että kaupunki kannustaa muovin uusiokäyttöä ja muovin
kierrätystä.

Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustöryhmä esittäää että:
Turun kaupunki tekee laajan ja konkreettisen ohjelman muovin käytön vähentämiseksi ja tukee kierrätystä,
Turun kaupunki kehittää muovijätteiden kierrätystä niin että kuluttaja voi läjitella muovijätteensä helposti.
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