Neviditelná, plastová ruka trhu

Znáte to, vyskládáte nákup na pás u pokladny a ve stejné chvíli vám dojde, že si ho
nemáte v čem odnést… Za mého dětství se nám to nikdy nestalo… Vždycky jsme měli sebou
žlutou síťovku, která se dokázala zvětšit do tak obrovského tvaru, že jí občas propadla i
konzerva s lanšmídem anebo příšernou tašku s malýma, kulatýma plastovýma ušima… Ještě
si živě vzpomínám na falešný pocit luxusu, který jsem získala, když jsem si poprvé odnášela
nákup v osmi igelitových taškách, které mi jen tak dali u pokladny. Bylo to tak nové a
západní, že jsem si ani nevzpomněla na svůj koncert se sborem v Neapoli, kde jsem byla hned
po revoluci a kde jsem při cestě po pobřeží neviděla moře přes igelitové tašky, plechovky a
pet lahve. Dnes už se mi nákup, při kterém je každý rohlík v jiné tašce, propojil s plážemi u
Neapole, ale také v Tokiu i Athénách zavalenými plastovým odpadem všeho druhu. Mohu si
říci, že jsem byla mladá, hloupá a naivní a že teď, když už jsem velká holka, tak vím, že není
problém mít skládací polyesterovou taštičku stále u sebe…Já to vím, moje máma to ví, vy to
víte, a tak jediný, kdo pochybuje, je Evropská komise odborníků na životní prostředí…
Paradox? Ne, tolik oblíbená korektnost. Politická, ekonomická, sociální? Ani nevím. Prý by
měl zákaz používání jednorázových tašek pozitivní dopad na životní prostředí, ale negativní
na zaměstnanost a navíc by odporoval pravidlům evropského vnitřního trhu a mezinárodního
obchodního práva… Chápete to? Víme, že se plastové tašky v přírodě rozkládají stovky let.
Víme, že jich průměrný Evropan ročně spotřebuje asi 500 a většinu z nich použijeme jenom
jednou. Víme i to, že když se při plavání v moři vylekáme, že se nás dotkla medúza, tak
můžeme být klidní, protože je to v devadesáti procentech právě ten nafouklý kus igelitu, ale je
potřeba ctít evropské obchodní právo. Asi to není nejlepší právo, ale jediný smysluplný odpor
vidím v tom, že nosím svou tašku. Když je nebudu kupovat ani já, ani vy, tak ztratí svůj
obchodní smysl. Příroda nikoho nedojme, jediný důvod. jak vidět ty, kteří rozhodují, plakat,
je dát najevo, že už na těch bílých poletujících dušičkách nevydělají ani korunu.

