Ο ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ
ΤΩΝ ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
Ένα τεράστιο εμπορικό πλοίο έφτασε στο
αγγλικό λιμάνι του Σάφολκ φορτωμένο
με εβδομήντα κοντέινερ από την Βραζιλία.

Δεν επρόκειτο για ένα απλό εμπορικό ταξίδι. Οι
Βραζιλιάνοι επέστρεφαν στην Βρετανία τόνους επικίνδυνων
αποβλήτων κάθε είδους τα οποία κάποιοι προσπάθησαν να
εναποθέσουν στην Βραζιλία.
Η Βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος έχει ξεκινήσει έρευνες για την υπόθεση
μεταφοράς αποβλήτων από την Βρετανία στην χώρα της Λατινικής Αμερικής, σε
τρία λιμάνια της οποίας είχαν εντοπιστεί τα «εισαγόμενα» σκουπίδια κάθε
είδους, μεταξύ των οποίων σύριγγες και προφυλακτικά. Τα απόβλητα (1.477
τόνοι συνολικά) είχαν εξαχθεί στην Βραζιλία ως ανακυκλώσιμα υλικά, καθώς
σύμφωνα με τον νόμο η εξαγωγή αποβλήτων από το βρετανικό έδαφος είναι
δυνατή μόνο για λόγους ανακύκλωσης. Ήδη τρία άτομα έχουν συλληφθεί για
πιθανή ανάμειξή τους στην υπόθεση.
Στην Βραζιλία η υπόθεση έχει προκαλέσει εύλογα ερωτηματικά και ανησυχία
για το κατά πόσο η χώρα χρησιμοποιείται ευρέως ως σκουπιδότοπος των
ανεπτυγμένων χωρών. Οι πέντε βραζιλιάνικες εταιρίες οι οποίες ανέλαβαν
την εισαγωγή των «ανακυκλώσιμων» υλικών τιμωρήθηκαν με πρόστιμα.
Τα υλικά που είχαν εντοπιστεί από τις βραζιλιάνικες αρχές ήταν εξαιρετικά
επικίνδυνα για την δημόσια υγεία. Εκτός από προφυλακτικά και σύριγγες στα
89 συνολικά κοντέινερ υπήρχαν παλιές μπαταρίες αυτοκινήτων, εξαρτήματα
από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, μέρη από χημικές τουαλέτες,
νοσοκομειακό υλικό, κτλ.
Ευτυχώς -και για κάποιους «κακόπιστους» ίσως και παραδόξως-, το θέμα –σε
αντίθεση με πάμπολλες περιπτώσεις στο παρελθόν- έτυχε εκτενούς κάλυψης
από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.
«Δεν θα επιτρέψουμε την εναπόθεση των σκουπιδιών μας σε χώρες του
αναπτυσσόμενου κόσμου» δήλωσε σχετικά με την υπόθεση ο Άντριου Ίνγκαμ της
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Βρετανίας η οποία είναι κάτι παραπάνω από
υπόλογη σε σχετικά ζητήματα: πρόσφατα είχε έρθει στην επιφάνεια
αντίστοιχη μεγαλύτερης έκτασης «εξαγωγή» αποβλήτων σε αφρικανικές χώρες.

Φωτό:Wikipedia

Σύμφωνα άλλωστε με τον Independent η
κατάσταση όσον αφορά τις εξαγωγές
εξαιρετικά επικίνδυνων υλικών από τα
ανεπτυγμένα κράτη στα αναπτυσσόμενα
συνεχίζει να διεξάγεται σε τεράστιες
διαστάσεις.
Μόνο η Νιγηρία και η Γκάνα
δέχονται σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα
μέχρι και 15 τόνους αποβλήτων
προερχόμενων από ηλεκτρονικές συσκευές
κάθε μέρα.
Η απόθεση απορριμμάτων στις περισσότερες
αφρικανικές χώρες στοιχίζει έως και 100
φορές λιγότερο από την αντίστοιχη
απόθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Έτσι ένα τεράστιο κύκλωμα μεταφοράς των απορριμμάτων αυτών
αποκομίζει τεράστια κέρδη κατά παραβίαση των νόμων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Σύμβασης της Βασιλείας του
1989 που είχε σκοπό ακριβώς τον περιορισμό του «εμπορίου»
αυτού απορριμμάτων παγκοσμίως και την οποία παρεμπιπτόντως
από τα κράτη που την υπέγραψαν μόνο οι ΗΠΑ, η Αϊτή και το
Αφγανιστάν δεν έχουν επικυρώσει.
Η Σύμβαση της Βασιλείας στην οποία τώρα στηρίχτηκαν οι
βραζιλιάνικες αρχές προκειμένου να επιστρέψουν τα απόβλητα
στην Βρετανία είχε στόχο ακριβώς την μείωση και την εξάλειψη
του φαινομένου μεταφοράς αποβλήτων από τις ανεπτυγμένες στις
αναπτυσσόμενες χώρες .
Εν τω μεταξύ, στην μεγαλύτερη δίκη που ξεκινάει ποτέ στην
Βρετανία 30.000 πολίτες της Ακτής του Ελεφαντοστού θα
ζητήσουν αποζημίωση για την μόλυνση που υπέστησαν οι περιοχές
τους από παρόμοιες μεταφορές αποβλήτων οι οποίες είχαν ως
αποτέλεσμα μεγάλες συγκεντρώσεις χημικών όπως αντιμόνιο,
βηρύλλιο και κάδμιο.
(Αναφορές: Independent, Guardian, BBC)
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