
Magdala ng lalagyan,

Basura ay iwasan para kay Inang Kalikasan!
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IWASAN ang paggamit ng plastic bag, ngayon na! Bagkus,

magdala ng sariling lalagyan gaya ng bayong at reusable bag.

Tangkilikin ang mga tindahan at produkto na di gumagamit ng

plastik.

Subukang ilagay ang mga isda at karne sa lalagyang maaring

gamitin muli, sa papel o dahon ng saging.

Magbukod ng basura.  Huwag pagsamahin ang nabubulok

(biodegradable) at di-nabubulok (non-biodegradable).  I-compost

ang nabubulok at ibalik naman sa pabrika ang di nabubulok .

Huwag magsunog ng basura.

Himukin ang mga pamilihan na iwasan na ang paggamit ng plastic

bag.

Igiit sa mga kumpanya na gumagawa ng plastic na baguhin ang

kanilang mga produkto upang maging mas ligtas ito sa ating

kalusugan at kalikasan

Hikayatin ang mga kumpanya na gumagawa ng plastic na

kolektahin/kunin muli ang mga nagamit nang plastic upang sila ay

magamit muli.

Udyukin ang mga mambabatas na ipag-utos ang pagtugon sa

suliranin sa basura at sobrang paggamit ng plastic.

Ibahagi sa iba ang kahalagan ng pagbabawas ng basura lalo na ng

plastik.

Ano ang maari mong gawin upang makatulong?

Sa karagdagang kaalaman, tawagan ang Ecowaste
Coalition sa +632 4411846 o GAIA sa +632 4363733
Email: info@no-burn.orginfo@ecowastecoalition.org/

Global Alliance for Incinerator Alternatives

Ec Waste Coalition

www.ecowastecoalition.org/ www.no-burn.org
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Tuwing namimili, nakagawian na nating ilagay ang

ating pinamili sa plastic bag sapagkat madali itong

bitbitin,  magaan, hindi nababasa, at higit sa lahat,

napakadali nitong itapon kasama ng ating basura.

Dahil marahil sa “libre” itong binibigay kung kaya't

kadalasan ay wala itong halaga sa atin.

Sa mga produktong gawa sa plastic itinatayang 5%

lamang ang nagagamit o nababawi muli. Sa

natitirang 95%, maliit lamangang narereskilo. Ang

ay napupunta sa mga tambakan,

nauuwi sa estero, ilog at karagatan. Mahigit

kada taon 4 na

bilyong supot ay nagiging basura lamang.

Ang pagtapon ng plastic ay nakakasira ng ating kalikasan. Bukod sa

pangit itong tignan, ito ay napupunta kung saan-saan at nagiging sanhi

ng unti-unting pagkalason ng ating katubigan. Hindi naglalaho ang

plastic bag, bagkus, ito ay

n a d u d u r o g l a m a n g

(photodegrade).

Noon lamang Bagyong

Ondoy (2009), natunghayan

natin kung gaano kadaming

plastic ang napupunta sa

a t i n g k a t u b i g a n n a

nagpagbabara ng mga

lagusan ng tubig.

malaking bulto

1 milyong plastic bags

(supot) ang ginagamit sa buong mundo kada minuto,

Ano ang bunga nito?

Teka,   pero saan nga ba sila napupunta?

Plastik, Plastik Di Walastik.

Ayaw ko ng Plastik!

Photo by Gigie Cruz/GAIA
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Sa buong mundo,

May isang lugar sa

Pacific Ocean na tinatawag na North Pacific Gyre kung saan nauuwi

at naiiwang palutang lutang ang karamihan ng basurang plastic.

Ayon sa pag-aaral ng Algalita Research, tinatayang

kung kaya't ang mga piraso ng

plastic na ito ay  kadalasang nakakain ng mga isda at ibang hayop sa

ating karagatan.

Ang basurang plastic na napagkakamalang pagkain ng mga pagong,

isda at ibon ay nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga ito.

Noong 2009 International Coastal Clean Up,

Ayon sa inilabas na datos ng

Ocean Conservancy, kalahati nito ay plastic bag.

Ang

na maaring maging sanhi

ng kanser, hika, problema sa reproductive health, atbp.  Ang mga

ito ay kabilang din sa 12 pinaka-nakakalasong kemikal sa mundo.

tinatayang 60-80% ng mga basurang

natatagpuan sa karagatan ay gawa sa plastic.

mas madami ng

anim na beses ang piraso ng maliit na plastic sa dagat kaysa sa

zooplanktons na kinakain ng isda

82% ng basurang

nakolekta sa Pilipinas ay plastic.

pagsusunog ng plastic ay masama sa kalusugan at kalikasan

dahil lumilikha ito ng  Dioxin at Furans

At sino nga ba ang kumakain ng mga isda?
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