Ekologiczne zakupy, czyli jak kupować świadomie …
„Jeżeli jednak będziemy pojmować siebie samych jako pochodzących z ziemi,
nie zaś wrzuconych tutaj skądinąd, to zrozumiemy, że jesteśmy ziemią,
jesteśmy świadomością ziemi.
Nasze oczy to oczy ziemi. Nasz głos to głos ziemi”.
Joseph Campbell
Kiedy kupujemy coś nowego analizujemy cenę, użyteczność, kolor i inne cechy,
które pozwolą nam dokonać ostatecznego wyboru. Odpowiedzialne kupowanie skłania nas
do spojrzenia nieco głębiej na wartość produktu, zwraca uwagę na aspekty etyczne
i ekologiczne.
Co wspierasz, dokonując zakupu? Małą firmę czy korporację? Czy wiesz, kto jest
producentem i jakimi wartościami się kieruje? W erze nadmiernego konsumpcjonizmu
i zanieczyszczenia środowiska coraz więcej z nas zauważa potrzebę odpowiedzialnego
kupowania, czyli świadomych wyborów. Zastanawiamy się kto wykonał meble, czy były
zrobione w Polsce, skąd pochodzą warzywa i owoce oraz czy są zdrowe, zwracamy uwagę
na dobro środowiska i ograniczenie odpadów wspierając tych producentów, którzy działają
w sposób ekologiczny. Świadome zakupy to analizowanie, czy nie szkodzimy ludziom,
zwierzętom, środowisku, to podejmowanie odpowiedzialnych decyzji w zakresie wyboru
produktów. Nawet małe kroki, które czynimy w tej dziedzinie będą naszym wkładem
w ochronę środowiska i zwierząt.
Przewodnik po odpowiedzialnych zakupach wyjaśni Wam, jak kupować świadomie,
na co zwracać uwagę przy wyborze produktu i jak ograniczyć odpady, szczególnie plastik.
Zasady dobrych zakupów:


Planuj zakupy, sporządź listę potrzebnych artykułów – w ten sposób unikniesz
niepotrzebnych zapasów i ograniczysz wyrzucanie niewykorzystanej żywności;



Przemyślane zakupy – czy naprawdę tego potrzebuję? – nie ulegaj
promocjom, ogranicz zakupy odzieży, wybieraj produkty z surowców ekologicznych
i recyklingowych, są dostępne nawet w sklepach sieciowych, np. Zara, Mango,
C&A, H&M, KappAhl, Reserved, itd.;



Kupuj produkty certyfikowane, które powstały w sposób zrównoważony
i przyjazny środowisku – w przypadku ryb, szukaj oznakowań MSC (ryby dziko żyjące)
i ASC (ryby hodowlane), z kolei produkty z papieru powinny mieć certyfikat FSC, inne
oznaczenia: Fairtrade – Sprawiedliwy Handel, Rainforest Alliance, GOTS (Global
Organic Textiles Standard), itd.;
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Używaj bezpiecznych dla środowiska i nie testowanych na zwierzętach
kosmetyków i chemii gospodarczej, polskie firmy nie testujące na zwierzętach,
np.: Ziaja, Barwa, Biały Jeleń, Bielenda, Tołpa, Yope, Sylveco, Klareko;



Kupuj sezonowe, zdrowe produkty, na artykułach czytaj etykiety i wybieraj te
z czystym i krótkim składem oraz certyfikatem ekologicznym, bo do ich produkcji nie
były użyte pestycydy zanieczyszczające środowisko;



Wspieraj lokalne marki, małe sklepiki, targowiska;



Zwracaj uwagę na opakowania, kupuj rzeczy jak najmniej opakowane bądź
opakowane w opakowania, które będą mogły być wykorzystane w procesie
recyklingu (papier, szkło), zwrócone, napełnione lub też same zostały
wyprodukowane z materiałów z recyklingu, np. opakowania marki Frosch (produkty
czyszczące) wykonane są w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu;



Na zakupy idź z własnymi torbami, woreczkami wielorazowego użytku,
pojemnikami, koszykiem, również na owoce i warzywa; minimalizuj używanie toreb
foliowych;



Staraj się kupować produkty trwałe, zamiast jednorazowych, np. długopisy,
kubeczki, talerzyki, sztućce, tacki, słomki;



Kupuj świadomie produkty pochodzące z recyklingu (notatnik, zeszyt, papier
toaletowy, itd.) oraz biodegradowalne (worki na śmieci, worki na psie odchody),
nie kupuj wody butelkowanej, szukaj alternatyw, np. wybierz bambusową
szczoteczkę do zębów, papierowe patyczki higieniczne, płatki kosmetyczne
wielokrotnego użytku, mydło, szampon i odżywkę do włosów w kostce, drewniane
akcesoria kuchenne, zamiast plastikowych, itd.;



Wybieraj duże opakowania – jeśli masz do wyboru duże opakowanie lub dwa
mniejsze, zawsze wybierz większe, dzięki temu ograniczysz ilość śmieci;



Kupuj mniej, pożycz lub wynajmij sprzęt, który używasz tylko okazjonalnie,
np. remontowy;



Zamiast jednorazowych baterii, zakup baterie nadające się do ładowania,
tzw. akumulatorki wraz z ładowarką – ich stosowanie jest tańsze i do tego zmniejsza
ilość trujących odpadów (kadm, rtęć i inne).
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