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Innehållet i initiativet
Vi undertecknare föreslår att det stiftas en lag om förbud mot import, försäljning och tillverkning av
kosmetiska produkter som innehåller mikroplaster. Många finländska kosmetikatillverkare har
redan ersatt mikroplastpärlorna i sina produkter med biologiskt nedbrytbara alternativ, men vi
importerar fortfarande en hel del kosmetikprodukter som innehåller mikroplast. Därför måste
användningen av mikroplaster begränsas genom lagstiftning som också förhindrar import och
försäljning av produkter som innehåller mikroplaster. Det är fullt möjligt att helt och hållet ersätta
mikroplasterna i kosmetika med oskadliga alternativ. Det finns redan ett stort antal sådana alternativ
ute på marknaden.
Sverige har redan förbjudit användningen av mikroplast i vissa kosmetikprodukter, likaså
Storbritannien. Också Förenta staterna, Kanada, Nya Zeeland, Irland och Taiwan har redan förbjudit
eller kommer snart att förbjuda mikroplaster. Vi måste följa deras exempel. Det räcker inte med att
utfärda rekommendationer för kosmetikaindustrin eller att låta tillverkare av kosmetiska produkter
själva välja hur de gör.
Motivering
Under de senaste åren har vi väckts till insikt om att mikroplaster som kommer ut i vattendragen är
ett allvarligt globalt miljöproblem. Mikroplastpartiklar som spolas ut i haven orsakar betydande
skador på havsorganismerna och hela det marina ekosystemet. Prognoserna för mängden plast och
mikroplastpartiklar som kommer att finnas i haven i framtiden är dystra. Vi måste därför så snart
som möjligt vidta alla de åtgärder som behövs för att förhindra att plast hamnar i haven.
Också vi människor får i oss mikroplaster genom dricksvatten och djur. I dagens läge finns det få
kunskaper om plastpartiklarnas eventuella och sannolika skadliga följder för vår hälsa, men man
kan dra vissa slutsatser av exemplen i vår fauna. Det har kunnat konstateras att djurens aptit,
fortplantning och hormonverksamhet påverkas av att de äter plast.
Också hos oss har man hittat föroreningar i form av finfördelad plast i vattendrag som trotts vara
rena. Problemet finns således redan överallt och inte bara längre bort.
Ekonomiskt bidrag för initiativet
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Inget
Insamlingskanaler för stödförklaringar
•
•

Medborgarinitiativ.fi
Blanketter

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler
Insamlarens uppskattning: 239 st.
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•
•
•
•

Mikromuovit riski myös Suomen vesistöille
Mikromuovia on jo sadepisarassakin
Pesky plastic The true harm of micro plastics in the oceans
The impact of microplastics on marine life
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