Rreth raportit

Ç’thonë të dhënat rreth
mikro- dhe nanoplastikës?

Dëshmitë më të mira tregojnë se mikroplastika dhe nanoplastika nuk përbëjnë një rrezik
të përhapur për njerëzit ose mjedisin, përveç rasteve të lokalizuara. Por kjo dëshmi është e
kufizuar dhe situata mund të ndryshojë nëse ndotja vazhdon me ritmin e tanishëm.
Tashmë dihet shumë rreth mikroplastikës, ndërkaq
njohuritë vijnë duke u shtuar. Të dhënat janë
komplekse dhe disa mbeten të panjohura.
Aktualisht, rreziqet ekologjike nga mikroplastika janë të
rralla, megjithëse ekzistojnë disa vende ku tashmë ato
identifikohen. Por nëse emetimet në mjedis mbeten
konstante ose rriten në të ardhmen, rreziqet ekologjike
mund të jenë të përhapura brenda një shekulli.
Shkencëtarët janë të mendimit se për momentin nuk
janë konfirmuar rrisqet e përhapura nga mikroplastika
ndaj shëndetit të njeriut, megjithatë disa njerëz
shqetësohen ndaj kësaj. Shumica e studimeve deri
tani kanë kushte të simuluara që nuk pasqyrojnë
ekspozimin real. Ne kemi nevojë për një kuptim më të
mirë të efekteve të plastikave të madhësive, formave
dhe llojeve të ndryshme tek njerëzit përpara se të
nxjerrim konkluzione të forta rreth rreziqeve reale.

Shumë pak dihet për nanoplastikën (grimcat aq të vogla
sa nuk mund të shihen as me një mikroskop). Kjo duhet
të adresohet para se të bëhet ndonjë vlerësim për
ndikimet dhe rreziqet e tyre.
Vendimet dhe sjelljet e njerëzve janë arsyeja e
ekzistencës së plastikës në mjedis. Ndryshimi i këtyre
sjelljeve, duke ndikuar tek individët dhe normat
shoqërore, është një mënyrë e rëndësishme për të
zvogëluar ndotjen. Motivimet, vlerat dhe raportet e
medias ndikojnë në ndryshimin e sjelljes dhe ekspertët
dhe shoqëria duhet të arrijnë një marrëveshje të
përbashkët mbi nivelet dhe reagimet ndaj rrezikut.
Përvoja tregon se është e rëndësishme të komunikosh
qartë rreth paqartësive të të dhënave, në vend që të
supozosh që nuk ka rrezik, sidomos kur bëhet fjalë për
ushqimin dhe shëndetin e njeriut.

SAPEA, si pjesë e Mekanizmit të Këshillimit Shkencor, ofron
këshilla shkencore të pavarura, ndërdisiplinore dhe të bazuara
në prova për Komisionin Evropian.
“Raporti mbi Vlerësimin e të Dhënave mbi ndotjen e mikro dhe
nanoplastikës” shqyrton në mënyrë gjithëpërfshirëse provat
më të mira nga shkencat natyrore dhe modelimit kompjuterik,
si dhe ato të shkencave sociale, politike dhe të sjelljes.
Raporti është shkruar nga një grup ekspertësh në nivel
botëror, të emëruar nga akademitë europiane. Ajo
informon mbi Opinionin Shkencor të Grupit të Kryetarëve të
Këshilltarëve Shkencor.

www.sapea.info/
microplastics
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SAPEA bashkon ekspertizë të nivelit
të lartë në inxhinieri, shkenca humane,
mjekësi, shkenca natyrore dhe
shoqërore të mbi 100 akademive,
akademive të të rinjve dhe shoqërive
të dijeve në të mbarë Europën.
Ne jemi pjesë e mekanizmit të
Këshillimit Shkencor të Komisionit
Evropian. Së bashku me Grupin e
Kryetarëve të Këshilluesve Shkencor,
u ofrojmë këshilla të pavarura
komisionerëve europianë në drejtim të
mbështetjes së vendimmarrjes së tyre.
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