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Hvorfor markere Verdens Miljødag? 
 
Årets tema er bekjemp plastforurensing. Det er valgt av vertslan-
det, India, og inviterer oss alle til å tenke på hvordan vi kan gjøre små 
endringer i dagliglivet vårt for å redusere mengden plast vi bruker. 

Bekjemp plastforurensing 
Selv om plast har mange viktige bruksområder, har forbruket økt til et 
nivå hvor det ikke lenger er bærekraftig. I følge FN har vi produsert 
mer plast de siste ti årene, enn i hele det forrige århundre. Halvparten 
av plastikken bruker vi kun én gang. Ettersom plast kan overleve i 
naturen i over 500 år, skaper dette svært mye avfall.

Resirkuler  
Hvert år lekker opp til 13 millioner tonn plast ut i havene våre.  
Dette truer både korallrev, fugler og fisk. Plasten som ender opp i havet 
kan sirkle rundt jorden fire ganger på ett år, og kan holde seg der i 
nesten et årtusen. Den kan også finne veien inn i drikkevannet vårt, 
som igjen kan gjøre oss syke.  

Situasjonen har blitt kritisk - det er på tide å handle.
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Kan du ikke resirkulere det - avslå det! 
 
Vi kan gjøre svært mye selv for å redusere mengden plastavfall, og vi 
trenger heller ikke å vente til 5. juni for å gjøre det! Her er noen forslag:

• Fyll vann på egen flaske, istedet for å kjøpe vann på plastflaske.

• Ta bilder og del de på sosiale medier. Bruk gjerne de offisielle  
hashtaggene til FN, #BeatPlasticPollution og  
#WorldEnvironmentDay for å nå ut til flere, eller lag dine egne. 

• Bruker du engangsservise, sørg for å velge resirkulerbart materiale. 

• Plukk opp plast du ser når du er ute og går.

• Tenk over hvor mye plastemballasje varene kommer i, og velg varer 
fra produsenter som bruker mindre eller ingen plastemballasje. 

• Velg handleposer av resirkulerbart materiale (tøy, fiber, papir)  
istedenfor av plast.

• Samle folk til en opprydningsaksjon i lokale naturområder som på 
stranden, i grøftekanten eller i skogen.

• Registrer dine aktiviteter på FNs nettside:  
www.worldenvironmentday.global 

Senterpartiet vil blant annet:
Styrke arbeidet mot marin forsøpling og plastforurensing 

Innføre krav om at bæreposer som brukes i Norge skal 
være biologisk nedbrytbare

Forby kosmetikk som inneholder mikroplast

Intensivere innsatsen med forebygging og opprydding i 
forurenset jord, sjø og sjøbunn, og initiere arbeidet inter-
nasjonalt med plastfangst. 



SENTERPARTIET, MILJØDAGEN OG CARE

Senterpartiet støtter kvinner og ren energi i Tanzania
På landsbygda i Tanzania har bare tre prosent av befolkningen tilgang 
til elektrisitet. Dette fører til bruk av helsefarlige kullkomfyrer, og det 
er vanskelig å arbeide, lese lekser eller bevege seg utenfor hjemmet på 
kveldene. CAREs Go Green-prosjekt bidrar til å løse disse problemene, 
samtidig som fattige kvinner får muligheten til å styrke sin økonomiske 
handlekraft. 

Med vår støtte vil fattige kvinner i Kilimanjaro-regionen i Tanzania få 
bedre muligheter til å tjene penger ved å gripe muligheter i et 
underutnyttet marked for rene energikilder som solcellelamper med 
lademuligheter for mobiltelefoner og mindre forurensende komfyrer.
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HVORDAN KAN JEG BIDRA? 
 
Ønsker du å støtte CAREsarbeid kan du gi ditt bidrag 
til Senterpartiets Tanzania-konto: 2085.10.01000

eller 
VIPPS-kode: 506624

Les mer om CAREs arbeid her: www.care.no 


