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lead poisoning globally & protecting the environment from lead. 
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Pernyataan Pres Rabu 23/12/09 

Pergantian Cuaca dan Keracunan dari Timah Hitam/Timbal 

Apa yang pemerintahan seharusnya melakukan 

Kemarin saat Konfrensi Pergantian Cuaca di Islamabad, Pakistan, Global Saran and Bantuan Terhadap 
Timbal/Timah Hitam(GLASS), di jalankan pada organisasi amal di Australia (The LEAD Group) menyerang 
dua isu besar. Dua isu besar ini mencakup pergantian udara dan bahayanya timbal. Dr. Venkatesh Thuppil, 
“Manusia Timbal Dari India” melakukan presentasinya untuk membantu merendahkan emisi 
penerbangan.  

“Untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, pemerintahan sebaiknya mendevelop strategi untuk 
menghentikan the penyebaran kontaminasi dari penambangan timbal dan kotoran dari peleburan yang 
akan timbul karena ramalan daerah intensif hujan/banjir dan angin debu karena aridity,” dikatakan oleh 
Elizabeth O’Brien, Manajer dari GLASS. 

“Karena mayoritas populasi di dunia saat ini, kemungkinan memiliki level timbal di darah (saat mereka 
kecil) diatas 10 mikrogram per desiliter (yang bisa menurunkan IQ sampai dengan 7.4 poin), ini 
menandakan bahwa keracunan timah hitam/timbal dan era pergantian cuaca karena konsumsi barang 
yang berlebihan bisa di namakan sebagai “Jaman yang Bodoh” 

“Penambahan timah hitam/timbal di bensin bisa di sebut ‘Kesalahaan di Abad 20an’. Tetapi kita belum 
belajar dari kesalahan. Keracunan dari timah hitam menjadi problem dunia karena lebih banyak 
penambangan timah hitam setiap taunnya untuk memenuhi permintaan. Mayoritas dari penggunaan 
timah hitam sekarang adalah di asam baterai. Kenaikan populasi dari kendaraan yang diluar control dan 
juga kenaikan dari butuh nya alternatif energi adalah masalah utama detik ini.”  

Rekomendasi dari GLASS adalah manaruh pajak kepada transportasi yang menggunakan hidrokarbon dan 
memperkeras peraturan kepada penggunaan bahan bakar yang mengandung timbal/timah hitam, 
menguatkan peraturan emisi dari disel, manaikan pengetahuan dari insulasi gedung setelah 
menghilangkan timbal di debu atap, mengadakan penilitian untuk menstabilkan kotoran dari 
timbal/timah hitam, memajak penambangan dari timah hitam/timbal untuk membantu daur ulang, 
memblokir timbal di bensin dari penerbangan dan untuk nergara berkembang, membuat peraturan untuk 
mencegah pengalihan timbal dari aki/baterai yang menggunakan timbal/timah hitam dan mencegah 
penggunaan yang bisa fatal dari makanan, mainan anak, aksesori, perhiasan dan kerajinan tangan. 

Untuk menurukan total bahan bakar,akan sangat vital untuk individu berhubungan dengan 10:10 Global 
(www.1010global.org/ ) dan meyakinkan organisasi yang mereka kenal, dewan DPR dan MPR, dan 
menteri menteri yang mereka berafiliasi untuk menggabungkan organisasi dan menurunkan emisi karbon 
hingga 10 persen menjelang 2010.  

GLASS telah menulis lembaran fakta yang menanggapi pertanyaan akan Apa yang saya bisa bantu dengan 
pergantian cuaca dan timbal/timah hitam?. Dan juga presentasi dan makalah dengan referensi. Mohon 
klik di tulisan yang berwarna biru untuk informasi selanjutnya tentang timah hitam/timbal dan juga 
organisasi kita. 

Kontak Elizabeth O’Brien (+61297160132), Manajer, Global Saran and Bantuan Terhadap Timbal/Timah 
Hitam(GLASS) atau Dr Venkatesh Thuppil venkatesh(dot)thuppil(at)gmail(dot)com National Referral 
Centre for Lead Poisoning in India (NRCLPI) ### 
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