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ПОСЕБНА БЛАГОДАРНОСТ ДО „БАЈ БАЈ ПЛАСТИК БЕГС“

www.byebyeplasticbags.org
„Бај Бај Пластик Бегс“ е невладина организација во која главен движечки фактор
се младите и која се обидува да ја подигне свеста на луѓето на Бали да им кажат „НЕ“
на пластичните кеси. Денес тоа е меѓународно движење кое ги инспирира и
еманципира младите од различно потекло од целиот свет, при што акцентот
е ставен на едукација и на менување на еколошките политики!

Деца, внимание!!! Во овоЈ стрип има големи морски суштества,
а вие сте во водата и во центарот на сите случуваЊа! Затоа, ставете ги
очилата за плива Ње, облечете ги пераите и веднаш нурнете се во водата заедно со:

о – морскa видра, читач
на мисли и водач на групата!
Моржот Вордсворт,
секогаш збунет
волшебник!

Дугонгот Го-Гон
може да телепортира
под вода!

Нарвалот Арамис,
најдобриот мечувалец!

Високо
непознатото море…
долж непозната лагуна…

Гренландскиот кит
- тежи 100 тони,
долг е 20 метри и е
наJсилен од сите!

Еден албатрос
се спушта кон една
карпа коJа е опкружена
со прстен од корали:
тоа е атол!

За да ги заштитат
океаните од заканите
на денешното време,
мистичниот владетел
на Седумте мориЊа
‘ ги даде посебните
и
моЌи на
Патролата ПосеJдон“!
“

Атол среде никаде.
Да, таJното седиште
Jдон“
е токму тоа Атолот Никаде“.
“

Албатросот, таинствениот водач на
само како Алфа.
Е па, мило
ми е дека
повеKето од
вас сте тука!

КаJ Kе се
вратат бе,
Вордсворт!
Ти ги изеде сите,
се сеKаваш?

го знаат
Имаме итна
кризна
ситуациJа-мммм, крила-хммм, пераи.

Ахм! АJде
сега
сериозно!

Ох, не! Да не
се вратиJа
вселенскитЕ
сардини од
Сириус 7?

Да, другари,
слушаJте
го водачот!

Само уште
нешто
пред да
почнеме…

Пааа, само сакав
да им помогнам! Толку
им беше тесно во тоа
малечкиот
вселенски брод!

Здраво-живо
шефче!
Извинете
што доцнам!

АааееееJJJ!!!
ВнимаваJ,
лудаку еден!
Главуч еден!
И не ме викаJ
шефче!

Го-Гон,
телепортираJ ги
нашите гости!

Вашата нова задача
е подеднакво важна
и опасна, затоа
слушаJте внимателно!

Здраво,
Патролa ПосеJдон“!
“
Ние ке ви раскажеме сE
за нашата мисиJа коJа се вика
Збогум на пластичните кеси“,
“
пред вие да Jа
почнете вашата.

Угх!
Еднаш видов
стотици кеси како
пловат, си помислив
дека се медузи!
Ама медузите се
многу вкусни!

Ние Jа
подигнуваме
свеста за опасноста од
навидум безопасните
пластични кеси за
морскиот свет и
здравJето
'
на луГето.

Денес тука со нас
се Изабел и Мелати од
островот Бали, за да ве
запознаат со проблемот
коJ ги „полни“
океаните!

'
Многу луГе
и
фирми фрлаат
такви кеси и друга
пластика на
неправилен
начин.

Пластичниот
отпад ги загадува
реките и океаните
и им се заканува
на здравJето
и безбедноста
'
и на
на луГето
морскиот свет.

Пластиката и другиот
Има места
'
нетретиран отпад, како што се
ЛуГето
мора
Со малку
каде може да Jа
стари компJутерски делови, се
да престанат да фрлаат
знаеЊе,
однесеме
пластиката
собираат во океаните. Некои од
' можат
пластика
и
друг
отпад
коJ
семеJствата ке
'
за да биде
пластичните кеси се распаГаат
во
не може да
да ги спасат морските
преработена или
милиJарди мали и ситни делчиЊа
'
се разложи.
животни и ке
спречат
рециклирана.
кои пловат и се нарекуваат
нашата планета
морски смог”.
“
да се претвори
Децата можат
Дури и ситната
во огромна
да им го кажат овоJ
пластика претставува
депониJа!
проблем на родителите,
проблем! Пред една
со цел тие да создаваат
недела брат ми Макси
помалку отпад.
се заплетка во ситна
пластична мрежа и ни
требаше многу
време за да го
ослободиме.

Ви благодарам,
девоjчиЊа! Направивте
многу за спречуваЊе
на загадуваЊето
со пластика.

Секогаш кога ке ви
треба ваша помош, ние
ке бидеме веднаш тука!

Да! А ваши
единствени супер
моKи се идеите,
храброста и
решителноста.

Кога сме
каJ тоа...
вчера едни две
електрични Jагули
си играа
шуга”, кога
”
одеднаш...

Ви благодариме,
момци, и срекно со
вашата задача!

Сакаме да бидете
членови на нашата
Патрола ПосеJдон”!
“

Не можеш
да ме фатиш,
Стефи!

ЕJ, Jана,
мислам дека
отидовме
премногу
длабоко! Малку
ми е страв!

Ууаааауу!

Уфф! Што
беше тоа?

JАС - БЕВ!!!
Не беше
тоа ти?

Вашите искри го
разбудиJа ГАРБАБУМ!
И сега светот ке
трепери од страв!

Вашите електрични
празнеЊа ги разбудиjа
милионите отпадни компJутерски
делови. Со секоJа измината секунда,
Jас се стекнувам со се
поголемо знаеЊе!

Сега во моето
тело се впиваат
тони и тони
пластика!

Со децении
лугето и компаниите
го третираа океанот како
една голема депониJа.
Тие секоJдневно и постоJано
користеа материJали
кои не се разградуваат,
како што
е пластиката!

СE што фрлиJа,
заврши во океаните!
Ама Jас сега се разбудив,
и ке им пресудам на сите! Си
мислат дека го фрлиле
отпадот и Jа завршиле
работата, така? Е сега Jас ке
излезам на копно и ке ги
уништам нивните
градови!

Пластиката не се
распага во солена вода!
Само се насобира! Ако лугето
се доволно паметни да
произведуваат такви
материJали, зошто не се
доволно паметни да смислат
како безбедно да се
ослободат од нив?

Сега бедните
човечиЊа буквално
ке се соочат со тоа
што значи не го
“
гледам, не ми е
гаJле!!!” ке имаат
страв во коски од
Гарбабум!!!

ИзлегуваJте
сите од водниот
вител, брзо!

Варди се,
чудовиште!

ЧекаJ,
арамиJ--ммм ---- сакав
да кажам,
Арамис!

Брзо!
Застанете сите
зад мене! Jас
имам совршена
магиJа
за ова!

Ехм! Во име
на водните
треви од
Саргаското море,
ти наредувам
да клапнеш!

Да
клапнеш???
Урф…
мислев,
застанеш! Да
застанеш!!!

И нетрпелив
сум. Имам многу
градови за
уништуваЊе
а веке станува
доцна!

Хммм,
големо
момче,
не гледаJ
сега!...
За малку!
Ама чекаJте
Jас да Jа решам
оваа огромна
збриштина од
модеми и
амбалажи!

Наскоро ке
дознаеш дека Jас
не сум збирштина,
ти мала напаст!
Jас сум криза!

…еве ти
удар! Ама...
и Jас...
се... удрив...

Лелееее! КоJ
знае колку
силно го удрив!
Уште броJам
Ѕвезди!

Сакавме да
бидеме сигурни
дека си добро,
киту!

Ууупс! Ми
се испушти
мастило!

Добар си?
Никогаш
подобро!

Не те
бива за
лажеЊе!

АJде да видиме
како се
другиве.

Ме
слушаш?
Добар
ли си?

Што е ова?
Некаква финта?
ИзлегуваJ од
моJата глава,
веднаш!

ке излезам,
ти ветувам, ама те
молам прво да се
смириш. РазмислуваJ
логично.
Искористи ги
информациите до
кои доJде. Имам
само едно прашаЊе да
ти поставам. Одговори
ми го и ке те
оставам!

АJде добро,
мала водна
ласицо! ПрашаJ
ме што сакаш
и после
тргни
ми се!

Кога Jа измислиJа
пластиката, лугето не
можеа да претпостават
дека таа Ке стане толку
голем проблем. Денес,
многуброJни се оние
кои сакаат
да бидат дел од
решението особено децата!!

БидеJки го имаш
знаеЊето од целата
земJина топка,
сигурно знаеш дека на
ЗемJата и е потребна
нашата помош.
Како да ставиме
краJ на кризата со
загадуваЊе на
океаните со
пластика?

А, па тоа
лесно може
да се пресмета!
Треба само
да... да...
ехм... не...
не знам.

Наместо да ги
уништуваш градовите,
посети училишта и
раскажи им на децата
како си настанал! Со тоа,
тие ке влиJаат на своите
приJатели и семеJства да
престанат да користат
пластика и тоа ке
направи голема
разлика!

Не се плаши,
малечок! Jас ке
те заштитам
со моJот
мокен рог!

Хммм...
убаво
кажуваш...

Сигурен сум дека
нашите другарки
Мелати и Изабел Ке
ти обJаснат Како
нивната мисиJа за
сопираЊе на загадуваЊето
со пластика има
големо
влиJание!

Во име на
големите и
покиснати духови
на седумте мориЊа
- ТИ НЕМА
ДА КИВНЕШ!!!

Абе
минеш”
“
треба да биде,
не кивнеш”.
“
Ти нема да
минеш!“
”

Ама, Jас не
барав помош...

Се e во ред.
Опасноста
помина.

Оооф!
Пак ли?! Сега
и морскиов
полжав ми се
испразни.

Навистина?

Морам да го
решам ова!
Зошто
не сака да
пресмета????

Процесирам
- зошто не можам
да впиJам доволно
податоци за да...
ЧекаJ! Ете го!

Сите треба да
се запрашаме
себеси: што
можам Jас
да направам?

...и тоJ можеби
Kе биде поголем
дел од
решението.

Не. ТоJ повеKе
не е проблем...

ПОДОЦНА, НА „АТОЛОТ НИКАДЕ“...

Одлично
завршена работа!
Сега, ваша следна
задача ке биде...
ЕJ! АJде внимание
малку?!

ке впиJам
колку што
можам повеке
пластика, и потоа
ке им покажам на
лугето дека и тие
треба да
помагаат.

Знам, о! Ваша
следна задача,
Патрола ПосеJдон“ ,
”
е да се
забавувате!
П

ЕJ! Нели требаше
да го запреме?

Тоа ви
наредувам!

Можеме да
го искористиме
денов
за играЊе.

И не
забораваJте,
деца... Нема
повеке кластични...
овааа...
пластични кеси!

КраJ!
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ЦЕЛ 14: ЖИВОТ ВО ВОДАТА

Зачувување и одржливо користење на ресурсите
во морињата и океаните.

За остварување
на Целта бр.14,SUSTAINABLE CITIES RESPONSIBLE
LE AND DECENT WORK AND INDUSTRY,
INNOVATIONREDUCED
RGY
ECONOMIC GROWTHAND
INFRASTRUCTURE
INEQUALITIES
AND COMMUNITIES CONSUMPTION
државите
се согласија
на следново:
AND PRODUCTION
Намалување на загадувањето во морињата и океаните до 2025 година, со
оглед на тоа што повеќето од загадувањето е предизвикано од активностите на човекот на копно.
LIFE

LIFE

PEACE, JUSTICE

PARTNERSHIPS

BELOW WATER закони
ON LAND
AND STRONGбесправен
FOR THE
GOALS
Донесување
со кои ќе се забранат
риболов,
прекумерен
INSTITUTIONS
риболов и други деструктивни риболовни пракси.

Обезбедување финансиска поддршка на најсиромашните земји и на
малите острови за заштита и подобро управување со водните ресурси,
размислувајќи за иднината.
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Сведување на минимум и справување со влијанијата од ацидификацијата
на океаните.
До 2030 година зголемување на економските бенефити за малите островски држави и за најмалку развиените држави преку одржливо користење
на водните ресурси. Ова би значело одржливо управување со рибници,
аквакултура и туризам.
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