A zöld ritkán fehér vagy fekete

Ha több öko-terméket vásárolunk, vajon zöldebbek vagyunk?
Rovatunkban tovább gondolkodunk arról, hogy a ZÖLD viszonylag ritkán
egyértelműen „fehér vagy fekete”, azaz nem mindig könnyű eldöntenünk, hogy egy
bizonyos helyzetben mi jelenti a leginkább környezettudatos választást.
Most azon gondolkodtunk el, hogy vajon segít-e a zöld és fenntarthatóbb életmód felé történő
elmozdulásban, ha több öko-terméket vásárolunk.
Öko-termékek alatt környezetbarát (vagy röviden „zöld”), harmadik fél által minősített
termékeket értünk, amelyeken megtaláljuk a minősítésre vonatkozó logót is, például ezeket:

A kérdés fehérebb oldala:
 ha több környezetbarát terméket veszünk, csökken környezeti hatásunk, és az
 ipar környezeti hatása is kisebb lesz – minél többen minél több környezetbarát terméket
vesznek, annál „zöldebb” lesz a világ;
 a gyártók számára is nyílvánvalóvá válik, hogy van kereslet zöld termékek iránt, és
remélhetőleg egyre nagyobb számban kezdenek ilyen termékeket gyártani; továbbá
 a keletkező hulladék környezetkárosító hatása is kisebb lesz.
A feketébb oldala pedig:
 A magas fogyasztás – öko-termékek vásárlása esetén is – magas erőforrás-fogyasztással és
hulladéktermeléssel jár:
 tehát igazából KEVESEBB termék vásárlásával, fogyasztásunk csökkentésével lesz kisebb
környezeti hatásunk vagy öko-lábnyomunk, sőt
 ha kevesebb terméket veszünk, többet fordíthatunk egy megvásárlására, és így jobb
minőségű termékhez juthatunk.
Tehát mit javasolhatunk egy gyakorlatias, a fenntarthatóbb életmód megvalósítására törekvő
háztartás tagjainak?


Összességében törekedjünk arra, hogy
kevesebb terméket vásároljunk, azaz



gondolkodjunk
el
szükségünk
van-e
bizonyos termékre!



Ha arra a következtetésre jutunk, hogy
igen, válasszunk környezetbarátat!

azon,
vajon
tényleg
egy

Gondoljunk erre ne csupán mindennapi
vásárlásaink során, de akkor is, mikor
ajándékot választunk szeretteinknek. Olyan
ajándékokat vegyünk csak, amelyre a megajándékozottnak szüksége lehet! Környezetbarát
termékekről további információkat, ötleteket és beszerzési helyeket találnak a
GreenDependent Egyesület Kislábnyom hírlevelében, amely a http://www.kislabnyom.hu
oldalon olvasható ill. letölthető.
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