TVARUMO LINK
NEMOKAMAS tvarus ir etiškas naujienlaikraštis pagal ,,PLATFORMA EKO"
Liepa, 2020

Numeris 1

ŠIAME NUMERYJE

Labas ir sveikas atvykęs!
,,Zero waste" - Nulis atliekų

Sąmoningas pirkėjas
Žiedinė ekonomika
Interviu su Migle
Tvari mada yra galimybė
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LABAS IR SVEIKAS ATVYKĘS!
Platforma EKO
Džiaugiamės galėdami pasakyti labas ir pakviesti
kartu su mumis žengti į tvaresnį gyvenimo būdą.
Šis naujienlaikraštis yra vienas iš „Platforma EKO“
tvarumo ir sąmoningumo skatinimo projektų. Mes
rašome, nes suprantame sąmoningumo ir
nedidelių pokyčių, kuriuos kiekvienas galime
padaryti, svarbą tvarumo labui. Rašome ir todėl,
kad mums rūpi aplinka, kurioje gyvename. Pokyčiai
svarbūs ne tik ateities kartoms, bet ir mums čia ir
dabar.
Leidinyje dalinsimės nuomonėmis, žiniomis,
idėjomis, sėkmės istorijomis ir dar daugiau. Taigi
skaitykite, mėgaukitės ir gvildenkite!

,,ZERO WASTE - NULIS ATLIEKŲ"
Rima P.
,,Zero Waste" verčiant į lietuvių kalbą būtų ,,nulis atliekų" (NA) ar ,,be atliekų" koncepcija, kuri yra
šiuo metu plačiai paplitusi pasaulyje. Tai ne tik dabartinė moderni mada, kuri dažnu atveju iš
tikrųjų skatina vartojimą ir daugiausia naudos duoda gamintojams ir prekybininkams. Gali būti, kad
ši mintis nuskambėjo negatyviai, tačiau mes turime suprasti, kad net geriausios idėjos gali būti
žalingos, jei aklai jas seksime vaikydamiesi mados. Kaip ir gražūs daugkartiniai krepšiai, jei juos
perkame kasdien tiesiog sukuriama perteklių.
NA modelis pirmiausiai yra atsakinga gamyba ir vartojimas neatskiriama dalis žiedinės ekonomikos,
kuris vėliau paplito kaip gyvenimo būdas. Tai yra be galo plati sąvoka, bet pabandykime trumpai
susipažinti su ja.
Zero Waste International Alliance (ZWIA) suformulavo štai tokį BA sąvokos apibrėžimą:
„Visų išteklių išsaugojimas, atsakingai gaminant, vartojant, pakartotinai naudojant ir
atkuriant gaminius. Išvengiant produktų, pakuočių ir medžiagų, deginimo, oro teršimo ar
kompostavimo žemėje, vandenyje keliant pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai“.
Norint pasiekti šį tikslą, mums reikia pakeisti savo įpročius. Kalbant apie tai, prisiminiau savo
močiutės sodybą, kuri puikiai atitiktų NA namų sąvoką. Ji turėjo visą sodą vaismedžių, daržovių,
augino naminius gyvūnus. Konservuodavo maistą žiemai, kompostuodavo visas atliekas, o
pasenusius daiktus panaudodavo kitoms reikmėms tam, kad nereikėtų jų išmesti. Žinoma,
neįmanoma perkelti mano močiutės namų ruošos stiliaus į mažą miesto butą. (Skaityti toliau)
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Tačiau šiuo metu be problemų galime dažniau pirkti vietinius maisto produktus, jei įmanoma tiesiai
iš pirminio tiekėjo, tiesiogiai iš ūkininkų. Tačiau reikia pripažinti, mūsų šiandienėje greitojo vartojimo
kultūroje, reikalingos sąmoningos pastangos norint padaryti pokytį.
Anksčiau daiktai buvo gerokai ilgaamžiškesni, bet ar tai naudinga gamintojui? Mūsų vartotojiška
visuomenė skatinama nuolatiniam atsinaujinimui. Norime naujovių ir tuomet vis naujesnių jų
versijų, nors kartais tai mums neįperkama. Vaikomės tendencijų ir tampam daiktų vergais. Tad,
vietoj to, kad stengtumėmės siekti to didžiulio tikslo, kurį nurodo ZWIA, mes tiesiog vartojame be
saiko palikdami vis daugiau atliekų. Kurios kenksmingos aplinkai, augmenijai, gyvūnijai, tuo pačiu ir
mūsų sveikatai. Blogiausia, kad skurdžiausiose pasaulio vietos, neigiamos pasekmės jaučiamos
stipriausiai.
Niekas nepaneigs, kad inovacijos tobulėja, palengvina mūsų kasdienį gyvenimą ir atveria kelią į
platesnes galimybes. Tačiau ne viskas tik pozityvu. Tarkim plastikiniai maišeliai, vienkartiniai arba
plastikiniai indai, mobilieji telefonai, internetas, praktiškumas kuris turi kainą.
Tie, kurie norim, kad situacija pasikeistų esam nekantrūs. Norim čia ir dabar. Tačiau
pakeisti požiūrį, gyvenimo būdą ir tapti visiems sąmoningiems yra ilgesnis procesas,
tačiau tikrai įmanomas.
Šiuo metu planetos stipriausieji, valdantieji ir didžiosios kompanijos jaučia stiprų spaudimą, ir
pradeda atkreipti dėmesį bei keisti savo gamybos procesus, kurie tampa darnesni su aplinka.
Tačiau tai tik pradžia, neužtenka tik pakeisti pakuotės, reikia keistis iš esmės.
Mes galime laukti, kol vyriausybės imsis veiklos ir pradės spręsti šias problemas, tačiau kiekvienas
iš mūsų galime ir turėtume įnešti savo indėlį. NA yra ne vien pramonės sąvoka, tai yra ir gyvenimo
būdas. Kurį galime pradėti nuo savo šeimos atliekų kiekio mažinimo, mažint vartojimą, atsakingai
rūšiuoti atliekas. Yra daugybė išleistų knygų, internetinių straipsnių, kurie dalinasi puikiais
patarimais kaip siekti darnesnio gyvenimo su gamta.
Norėčiau paminėti, kad kartais NA gyvenimo būdas asocijuojasi su prabangos prekėmis. Geresnės
kokybės prekės, sveikesnis, ekologiškas maistas, nėra lengvai įperkami visiems. Kartą buvo
paklausta „Kodėl neturtingi priima blogus sprendimus?“ Atsakymas buvo „nes jie neturtingi“. Kaip tu
gali mąstyti apie ilgaamžišką ar gamtą tausojantį daiktą, jei tavo vaikui reikia valgyti čia ir dabar?
Taigi, aš nesiimčiau vertinti žmonių už jų pasirinkimus,
nes kartais mes tiesiog neturime galimybės rinktis, o
kartais tiesiog mums trūksta informacijos ir žinių.
BA tendencijos tik stiprės ir įrodys, kad dažnu atveju šis
gyvenimo būdas ekonomiškai palankus visiems, ir
svarbus mus supančiai aplinkai. Svarbiausia, kad mes
nesustotume kai praeis šios ,,mados tendencijos".
Mes turime žiūrėti abejomis kryptimis, tiek atgal, tiek į
priekį. Geriausią rezultatą pasieksime sujungti senas
tradicijas su naujomis technologijomis. (Skaityti toliau)
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Gal pradžia galėtų būti paprasti žingsneliai. Tokie kaip skatinti mūsų vaikus daugiau laiko praleisti
gamtoje ir rodyti jiems gerą pavyzdį, kaip rūpintis ir pažinti aplinką, kurioje gyvename.Mes visi
turime būti akylūs, kritiškai vertinti, mąstyti globaliai ir pradėti veikti lokaliai. Net mažiausias mūsų
veiksmas, toks kaip pakeisti vienkartinį šiaudelį į metalinį ar bambukinį, arba eiti vieno kilometro
atstumą vietoj važiavimo automobiliu jau yra pokytis.
BA tema tikrai bus nuolatinė mūsų palydovė šiame naujienlaikraštyje ir tikimės, kad suteiks visiem
skaitytojams naujų žinių ir idėjų, (Pabaiga)

SĄMONINGAS PIRKĖJAS
Rima P.
Nujaučiu, kad mano mintis skambės nuobodžiai,
bet vis tiek pasakysiu: norint tinkamai
apsipirkti, reikia tinkamai pasiruošti.
Tinkamas apsipirkimas yra išvengiant plastiko,
maisto atliekų, pakuočių ir įsigyjant kiek
įmanoma daugiau kokybiškų produktų. Žinoma
tai ne pabaiga...

Tęskime su labai paprasta mano sugalvoto sąmoningo vartojimo sąvoka:
Sąmoningas vartotojas ar pirkėjas yra tas, kuris pasirenka produktus (perka, keičia) mąstant
apie tvarumą ir įtaką aplinkai, kaip jo pasirinkti pirkiniai paveiks visuomenę, ekonomiką, taip
pat jis rinksis tas prekes, kurios neturės (ar turės kuo mažiau) neigiamo poveikio gamtai.
Norint iš tikrųjų būti sąmoningu pirkėju turime žiūrėti kas slypi etiketėje, ir toliau už jos. Pavyzdžiui,
domėtis kompanijomis, kurios sukūrė tuos produktus, pasitikrinti pačiam, ar ta prekė buvo sukurta
etiškai, kokios medžiagos buvo naudojamos, ar gamybos procese išvengta didelio anglies dioksido
išskyrimo, kaip verslas išvengia atliekų ir t.t. Ne paskutinėje vietoje reikėtų apskritai apgalvoti, ar
mums tas produktas tikrai reikalingas.
Visi terminai tokie, kaip išmanus pirkėjas ar socialiai atsakingas pirkėjas skamba prašmatniai ir
naujoviškai, bet gal mums vertėtų atsigręžti atgal į praeitį ir pasinaudoti gerais pavyzdžiais. Prieš
pramonės revoliuciją žmonės daug aiškiau žinojo, iš kur atkeliauja kiekvienas jų naudojamas
produktas. Deja nuo to laiko daug kas pasikeitė bei atsirado. Vartojimas išaugo, atsirado begalė
produktų, masinė gamyba, mes tarsi praradome nuovoką ir sąmoningumą tarp tokio pasirinkimo.
Taip pat net nepagalvojome, kad mūsų noras gyventi patogiai ir sparčiai yra kenksmingas gamtai.
Kokį neigiamą poveikį mūsų vartojamų produktų gamyba sukelia, taip pat dažniausiai tai ne
būtinumo, o mados tikslais gaminamos prekės.
Prieš mus gyvenusių kartų pasirinkimai dažnai buvo riboti, mažiau įvairumo, žema perkamumo
vertė. Nepaisant to, tos kartos yra puikus pavyzdys.Taigi grįžtant prie tos pirmosios minties, norint
pasiekti gerą apsipirkimo rezultatą ir būti sąmoningu pirkėju, turi tinkamai pasiruošti. (Skaityti toliau)
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Pradėti reikėtų nuo sąrašo, ką planuoji pirkti, kad įsigytum tik reikalingus produktų, kalbant apie
maistą, kad išvengtum maisto atliekų. Svarbu žvelgti su perspektyva, reikėtų pradėti galvoti, kada ir
kaip dažnai apsipirkinėti. Tai ne tik sutaupo mūsų laiką, bet ir energijos sąnaudas.
Kitas žingsnis, rasti parduotuves, kuriose gali nusipirkti ekologiškų, netoliese auginamų ir gaminamų
produktų. Žinoma į parduotuvę (ar turgų) keliauti su daugkartiniais maišeliais ir indeliais, vengti pirkti
plastikinius maišelius. Visuomet teikti pirmenybę produktams be pakuočių.
Grįžus namo, jei įsigijai maisto produktus, juos laikysi atitinkamai, kad jie kuo ilgiau išliktų švieži,
konservuoti ar užšaldyti, jei reikia.
Ieškant naujų baldų ar drabužių, apsilankyk dėvėtų prekių parduotuvėse. Kodėl gi nesuteikus antro
šanso senai sofai, stalui, veidrodžiui ar senam švarkui, kuris buvo dėvėtas galbūt tik vieną kartą, o
dabar kaba ant pakabos dėvėtų drabužių parduotuvėje. O perkant naujus drabužius ar namų,
svarbu atsakingai pasirinkti, atsižvelgti į gamintoją, medžiagas iš kurių medžiagų buvo
gamintas. Stengtis išvengti greitosios mados prekių. Internete gausu žmonių, kurie savo
daiktus keičia, dovanoja, taip pat parduoda vertingus daiktus už labai mažą kainą.
Taip pat nepamirškim, kad pinigai ne vienintelė valiuta už kurią galime įsigyti naują daiktą. Vėlgi,
nereikia išradinėti dviračio, nes jis jau išrastas, kalbu apie mainus. Žmonės užsiiminėjo mainais visais
laikais. Galbūt tau užderėjo daug pomidorų, o tavo draugas tuo tarpu moliūgų. Tai gal
pasimainykite? O gal tu iškepei skanų obuolių pyragą, kodėl juo nepavaišinus savo kaimyno, ar
nepaskolinti jam reikalingu prietaisu? Labai realu, kad atsidėkodamas jis atneš kiaušinių ar medaus.
Taigi skaitydamas jau supratai, kad norint būti sąmoningu pirkėju, turi galvoti apie perkamą daiktą
visapusiškai. Pakartosiu pagrindinius žingsnius, kuriuos sekant eisi link sąmoningo pirkėjo:
Naudok daugkartinius apsipirkimo maišelius;
Detaliai skaityk prekės aprašymą, paieškok informacijos;
Rinkis natūralius ir organiškus produktus;
Apsipirk vietinėse parduotuvėse ir pirk vietos produktus;
Pirk tik tai, ko iš tikrųjų reikia ir pagal išanksto susidarytą
sąrašą;
Venk produktų su pakuote;
Naudok savo indelius tiek apsiperkant, tiek laikant
produktus namuose;
Naudok daugkartinius puodelius ir gertuves;
Kartais apsilankyk naudotų prekių parduotuvėse;
Ieškok mainų ar dalybų vietoj pirkimo.
Prisimink šiuos žodžius: pakeisti, rūšiuoti, perdirbti, suteikti kitą paskirtį seniems daiktams.
Tikslas yra kuo mažiau atliekų, todėl prieš perkant kelias sekundes pagalvok. Nenusimink, jei dar
patiri sunkumų bandydamas tapti puikiu sąmoningu pirkėju, sąžiningai kalbant man irgi ne visada
pavyksta. Bet aš sąmoningai galvoju apie savo pasirinkimus ir nuolatos tobulėju. jei skaitai šį
straipsnį, tai reiškia, kad ir tu esi teisingame kelyje! (Pabaiga)
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ŽIEDINĖ EKONOMIKA
Rima P.
Mes gyvename dinamiškoje aplinkoje, kaip ir aplinka mes - žmonės taip pat nuolatos keičiamės.
Taip kaip kraujas turi rasti naują kelią pro užblokuotą veną į širdį, taip ir mes turime rasti įvairius
būdus, kaip sustabdyti ir mažinti žalą, kurią padarėme savo planetai.
Jau gerokai per ilgai gyvenome nerūpestingai ir savanaudiškai, negalvodami apie ilgalaikes savo
veiksmų pasekmes, kurios smarkiai paveikė mūsų planetą. Mes tikėjomės, o gal bandėme save
įtikinti, kad gėrybės, natūralūs ištekliai, kuriuos gamta mums suteikė yra beribiai. Vylėmės, kad
žmogus nėra toks galingas, kad jo veikla paskatintų sumaištį žemėje, tarkime turėtų įtakos tokiems
procesams kaip globalinis atšilimas. Juk negali taip būti, kad žmogaus veikla yra viena iš didžiausių
priežasčių dėl didelių gamtos pokyčių. Deja...
Paskutinius kelis dešimtmečius pradėjome suprasti, kad turime prisiimti atsakomybę. Pagaliau! To
dėka pradėjome ieškoti sprendimų. Vienas iš jų yra žiedinė ekonomika. Pastaruoju metu gan
dažnai galima išgirsti šį terminą, kuris atsirado apie 1970 metus. Bet kas tai yra žiedinė ekonomika
ir kodėl apie ją kalbame?
Tad pasiaiškinkime, kas tai. Nereikia panikos, nes tai kartu ir sudėtingas, ir paprastas ekonomikos
modelis. Pradėkime nuo to, kas vyko anksčiau. Mes tai vadiname linijiniu ekonomikos modeliu,
kuris buvo praeityje ir vis dar dominuoja šiuo metu. Sistema yra linijiniu principu: imti – gaminti –
naudoti – išmesti. Mes tiesiog imame natūralius išteklius ir žaliavas, gaminame produktus,
naudojame juos ir tuomet viską išmetame. Atliekos susidariusios gamybos proceso metu taip pat
keliauja į atliekų centrus. Kiekvienas gamybos ciklas prasideda nuo pirminės žaliavos tarkim
nukirsto medžio.
Ir štai čia atsiranda sąlyginai naujas požiūris, naujasis modelis – žiedinė ekonomika. Tai yra
sistemiškas požiūris, kurio tikslas yra sumažinti išteklių naudojimą ir atliekų atsiradimą gamybos
metu juos teisingai valdant sujungus energiją ir medžiagas į uždarą grandinę.
Šis ekonominis modelis galėtų būti ir yra naudingas ne tik verslui, bet ir visuomenei, kiekvienam iš
mūsų asmeniškai ir ypač gamtai. Tai jau nebėra paprastas linijinis metodas: imti – gaminti – naudoti
– išmesti. (Skaityti toliau)
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Tai labiau panašu į grandinę – imti – projektuoti – naudoti – grąžinti – perdirbti – panaudoti
dar kartą siekiant kuo mažiau atliekų ir energijos kaštų. Juk gamtiniai ištekliai yra baigtiniai, o
rūšiavimas ir perdirbimas sumažina nevaldomą atliekų kiekį.
Jei pažvelgtume į šio modelio pliusus, galime paminėti: sumažintas spaudimas aplinkai duoti mums
kuo daugiau; mažesnis išteklių naudojimas, vadinasi išsaugoti natūralieji resursai; mažiau atliekų;
naujų technologijų kūrimas ir inovacijos; naujos darbo vietos; daugiau tvarių produktų ir
atsakingesnis vartojimas; didesnis atliekų panaudojimas ir perdirbimas kitais tikslais; mažesnis
anglies dioksido išskyrimas į aplinką.
Projektavimo ar kūrimo stadija turi labai svarbų vaidmenį žiedinėje ekonomikoje. Tai
tarsi pirminė proceso dalis ir kartu ateities planavimas, ieškant kelių, kaip perdirbti medžiagas
(atliekas), suteikiant joms naują prasmę ir galimybė suteikti naują funkciją. Taip pat ar naudoti
visiškai naujas žaliavas, tačiau numatyti kaip jos bus perdirbamos ateityje. Svarbu numatyti
draugišką aplinkai gamybos procesą, kad gaminys būtų ilgaamžiškas nekenksmingas aplinkai ir
vartotojui.
Tačiau, tikrai ne viskas kas perdirbta yra tvaru ir tausoja energiją. Turi būti parengta ne viena
veiksminga strategija, kuri paverstų žiedinę ekonomiką veiksminga. Tai ekonominis modelis, kuris
siekia ne tik išsaugoti resursus ir gamtą. Tai modelis, kuris siekia užtikrinti ilgalaikį tvarumą ir
efektyvų energijos naudojimą. Kartais naujas gaminys iš naujų medžiagų turi tvaresnį ir
ekonomiškesnį gamybos procesą, bei užtikriną mažesnes energijos sąnaudas ilgesnį laikotarpį.
Bet gamyba tiesiogiai priklauso nuo mūsų - vartotojų. Taigi kiekvienas iš mūsų turime savo
rolę žiedinėje ekonomikoje. Nuo mūsų teisingų sprendimų įsigyjant pirkinius, seniesiems suteikiant
antrąjį gyvenimą, rūšiuojant atliekas, mažinant vartojimą ir rūpinantis aplinka.
Pasidalinsiu keliais paprastais žiedinės ekonomikos pavydžiais. Pirmasis apie ,,mados industriją"
mūsų namuose. Stengiamės įsigyti tvarius kokybiškus rūbus. Juos prižiūrime, o kai rūbo
nebenorime, jis keliauja į ,,kitas rankas". Gali būti dėvimas kito šeimos nario, draugo ar keliauti į
labdarą. Jei rūbas tampa netinkamas dėvėti, tuomet jį galima panaudoti namų ruošai, kaip
daugkartinę servetėlę ar rankšluostuką.
Kitas pavyzdys būtų EcoVolt technologija Amerikoje. Jie
rūpinasi nuotekomis, kurios atsiranda iš gamybos
procesų. Įmonė ne tik perdirba nuotekas į švarų
vandenį, tačiau tuo pačių procese sukuria biodujas,
kurios gali būti panaudotos generuojant švarią energiją.
Naudingos informacijos apie žiedinę ekonomiką anglų
kalba gali rasti šiose svetainėse: weforum.org,
pacecircular.org, ellenmacarthurfoundation.org. Yra
nemažai internetinių straipsnių lietuvių kalba, taip pat
informacijos Europos Komisijos tinklalapyje. (Pabaiga)
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INTERVIU SU MIGLE
Tvari mada yra galimybė. Miglė (BETWEEN) LAB
Ar galėtum trumpai pristatyti (BETWEEN)?
( BETWEEN ) - eksperimentinė mados dizaino
studija. Kuriame lėtąją madą. Tikime sąmoningumu,
tvarumu, ekologija. Esame vieni iš nedaugelio
Lietuvoje, kurie pagal užsakymus gamina rankų
darbo batus bei skrybėles. Žmonės dažnai
pabrėžia, kad mūsų kūryba turi išskirtinę estetiką,
dažnai lygina su amišais. Paskutiniu metu labai
orientuojamės į tautinį, lietuvišką paveldą,
tradicijas, šaknis - kolekcijose atsiranda rankų
darbo audimas, siuvinėjimas, tautinės juostos,
klumpės, mitologijos motyvai. Viską pateikiame
moderniame kontekste.

Nuotrauka @monikapenkute

Kaip galėtum apibūdinti šių dienų greitosios mados industriją?
Atsakymas slypi klausime:) Tai - greita. Tuo pačiu, pigu. Pigu - jau savaime diktuoja, kad,
įprastai, nekokybiška, naudojami sintetiniai audiniai, pigi ir dažnai neetiška darbo
jėga. Dažno šiuolaikinio vartotojo pajamos yra nepakankamos įpirkti lėtosios mados
kokybišką, tuo pačiu ir brangesnį daiktą.
Kodėl (BETWEEN) yra svarbu tvarumas ir etiškas gamybos procesas? Kaip to
siekiate?
Yra posakis, kad grožis išgelbės pasaulį (red. F.Dostojevskis), dabar, matyt, jį būtų galima
perfrazuoti į ,,sąmoningumas išgelbės pasaulį". Mes, žmonės, taip susireikšminome ir taip
užsižaidėme visagalių žaidimą, kad dabar kai pažiūrime į to rezultatą - pradeda šiurpti oda ir
savaime iškyla klausimas - ar ne per vėlu pakeisti rezultatą? Nežinome ar su ( BETWEEN )
mes kažką keičiame, bet stengiamės bent kuo mažiau pakenkti. Nesandėliuojame prekių ir
paprastai gaminame tik gavę užsakymą, kad daiktas tikrai turėtų šeimininką. Naudojame tik
natūralius audinius. Vengiame papildomos audinių gamybos, nes audinių ir taip prigaminta
labai daug, todėl ieškome audinių likučių ir pan. Siuvame tik Lietuvoje ir nemasinėje
gamyboje. Įdarbiname vietinius mažus gamintojus, amatininkus, vyresnio amžiaus žmones,
jaunas mamas, galinčias dirbti iš namų, ir panašiai.
(Skaityti toliau)
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Pagal JT mados industrija yra atsakinga už 20% nuotekų ir apie 10% viso išskiriamo
anglies dioksido. Ar galėtume teigti, kad kiekvienas iš mūsų ne tik kūrėjas,
gamintojas, bet ir vartotojas atsakingas už tai?
Taip. Kiekvienas turime pasirinkimą. Mūsų veiksmai yra mūsų atsakomybė ir kartu
pozicija. Kalbant apie madą - pirkti drabužius iš greitosios mados parduotuvių, taip pat nėra
nuodėmė, tiesiog reikia suprasti ką perki ir stengtis įsigyti tokius daiktus, kuriuos nešiosi ne
vieną sezoną. Taip pat, drabužiai iš antrų rankų parduotuvių, drabužių mainai ir dovanojimas
tam, kam reikia labiau - gali būti tvaraus sprendimo pavyzdys.
Net ir garsūs mados namai gamybą perkelia į besivystančias šalis, dėl mažesnių
kaštų. Ar, tavo nuomone, tokiu būdu įmanoma užtikrinti etišką, tvarią ir be žmonių
išnaudojimo gamybą?
Galbūt, jei užsakovas tai darytų atsakingai ir būtų
suinteresuotas ne tik savo, bet ir samdinio gerove bei nauda.
Tvirtai atsakyti negaliu, nes, tiesą pasakius, šiuo klausimu man
trūksta žinių.
Ar pritartum, kad klientai, vis dažniau atkreipia dėmesį į
prekės kokybę, tvarumą, ekologiškumą, praktiškumą ir
ilgaamžiškumą?
Manau, kad taip. Ne taip greitai kaip norėtųsi, bet su
informacijos sklaida, auga ir žinios. Man atrodo, kad ateina
kažkoks momentas, kai pradedi mąstyti ne tik apie save, bet ir
kiek plačiau. Ir tuomet gali daryti sprendimus, kurie atliepia
daugiau nei vien savanaudiškus interesus.
Kokia būtų tavo vizija apie mados industriją ateityje?
Čia gal ne vizija, bet man būtų labai gražu, jei atsirastų kuo
daugiau natūrinių mainų, daugiau žmogiško kontakto, tik lokali
gamyba, mažos parduotuvėlės. Nebūtų nesibaigiančio
vartojimo ir nesudėvėtų daiktų išmetinėjimo. (Pabaiga)

Nuotrauka @monikapenkute

AR NORĖTUM TAPTI PROJEKTO DALIMI?
KAIP PRISIDĖTI?
Norime tobulėti ir augti kartu su savo skaitytojais. Jei turi pasiūlymų, idėjų ar parašei straipsnį tvarumo tema,
kuriuo norėtum pasidalinti mūsų naujienlaikraštyje, susisiek su mumis! Tai yra NEMOKAMAS informacinis
leidinys, kurį kiekvienas gali skaityti internete, atsisiųsti ar užsiprenumeruoti. Taip pat yra galimybė dalintis
socialinėje žiniasklaidoje.
Mus galite pasiekti elektroniniu paštu hello@platformaeko.com.
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