THE OCEAN CLEANUP
Dagens program

Lobbyist for
The Ocean Cleanup
Du er lobbyist for The Ocean Cleanup. Det
er derfor din opgave at påvirke politikerne
til at tage beslutninger i tråd med jeres
dagsorden. Det er din opgave at sørge for,
at parlamentarikerne forstår, hvor
problematisk plastikaffald i havene er,
inden de vedtager lovgivningen.

1. del
Loven om reduktion af engangsplastik samt oprydning af engangsplastik skal vedtages af
Parlamentet og Ministerrådet i dag.
Mens parlamentarikerne forbereder sig og laver alliancer, er det dit arbejde, som lobbyist for The
Ocean Cleanup, at påvirke parlamentarikerne til at der skal sættes så mange penge af som
overhovedet muligt til at fjerne plastik fra verdenshavene. Det samlede beløb skal være minimum
3,4 milliarder euro. I skal derfor komme med gode argumenter, som parlamentarikerne kan tage
med til forhandlingsbordet. Du skal derfor gå rundt til partigrupperne og argumentere
overbevisende for jeres sag og lave alliancer med landenes særlige rådgivere og/eller medlemmer af
miljøudvalget. De partier, der har den grønneste profil og derfor dem I vil have lettest ved at
påvirke, er De Grønne, GUE/NGL, S&D og ALDE. Men måske du også kan overbevise de andre
partier.

2. del
Der skal vælges en ny formand for Kommissionen blandt partigruppeformændene. Derfor skal hver
af de otte partigruppeformænd holde en valgtale, så de kan overbevise de resterende
parlamentarikere om at stemme på netop dem.
I skal som lobbyister, presseansvarlig og kampagneteam prøve at påvirke parlamentarikerne til at
stemme på den formand, som I synes, er mest egnet til at være formand for Kommissionen. I skal
også forsøge at påvirke journalisterne til at stille de helt rigtige spørgsmål til
partigruppeformændene under deres valgtaler.

THE OCEAN CLEANUP

Hvad er ’The Ocean Cleanup’?
”Man kan enten være en del af problemet eller en del af løsningen. Vi vælger at være en del af
løsningen.” – Boyan Slat, stifter af The Ocean Cleanup
The Ocean Cleanup er en virksomhed, som ønsker at indsamle og sortere plastik og andet skrald,
som flyder rundt på verdenshavene. The Ocean Cleanup har vurderet, at Europa er ansvarlig for
19% af den samlede mængde plastik i havet. Hvis man skal fjerne alt dette skrald, kommer det til
at koste 3,4 milliarder euro om året. The Ocean Cleanup ønsker derfor at påvirke politikerne til at
samle så mange penge sammen som overhovedet muligt til projektet. Hvor pengene kommer fra,
betyder ikke det store – det samlede beløb skal bare være på minimum 3,4 milliarder euro.
The Ocean Cleanup har fundet på en løsning, der kan indsamle skrald i havene. Et 600 meter
langt rør, som flyder rundt på havet. Det bevæger sig udelukkende ved hjælp af bølger og vind
og det bevæger sig derfor naturligt sammen med den flydende plastik. På denne måde skabes en
form for kunstig ’kystlinje’, som indsamler skrald. Når systemet har bevæget sig rundt et stykke
tid, så kommer et fartøj og samler alt skraldet sammen og sejler det til land, hvor det vil blive
sorteret ordentligt.

Mere end 600 dyrearter lider under
plastikforureningen af havene.

The Ocean Cleanup mener

Vi vurderer, at man ved hjælp af 60 af vores
systemer kan fjerne 50% af plastik i verdenshavene
på kun 5 år. Vi vurderer også, at man i 2040 kan
have fjernet 90% af al plastik.

Det estimeres, at den samlede mængde
plastik i havene udgør et areal, som er
3 gange større end Frankrig.

Plastik i havet forurener ikke kun havets dyr. Hele
fødekæden bliver påvirket negativt, og der ender tit
plastikrester i den føde, som mennesker indtager.
Plastikforurening er derfor også et stort sundhedsproblem.

Plastik i havet har en negativ økonomisk effekt på fiskeriet,
turismen, og andre typer erhverv, som beskæftiger sig med havet.
Det årlige tab er på omtrent 85 milliarder kroner på verdensplan.

