Σχεδιάζοντας μία Μελέτη Περίπτωσης
Οδηγός και Παραδείγματα
Μία από τις βασικότερες δραστηριότητες που χρειάζεται να γίνουν πριν από την έναρξη του εργαστηρίου
στην τάξη, είναι να δημιουργήσετε μία ή περισσότερες μελέτες περίπτωσης, ούτως ώστε να παρέχετε στους
μαθητές το περιεχόμενο και τις βασικές πληροφορίες αναφορικά με το πρόβλημα ή τις προκλήσεις που θα
διερευνήσουν. Η μελέτη περίπτωσης θα πρέπει να επιτρέπει στον αναγνώστη να:
•

αναλύσει το περιεχόμενο πριν να αναλάβει δράση

•

πάρει αποφάσεις ή να προτείνει συστάσεις

Η μελέτη περίπτωσης είναι ένας τρόπος ο οποίος βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν γρήγορα την
πολυπλοκότητα γύρω από την πρόκληση, χωρίς να δίνονται στοιχεία για μια προσχεδιασμένη λύση.

Τα βασικά στοιχεία μίας μελέτης περίπτωσης:
•

Τεκμηριωμένες πληροφορίες: Πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Εάν είναι αναγκαίο,
μια σύντομη βιβλιογραφία θα επιτρέψει στους μαθητές να εμβαθύνουν στο θέμα.

•

Ανάλυση: Μια μελέτη περίπτωσης πρέπει να προσφέρει εκτενείς πληροφορίες για τα γεγονότα του
παρελθόντος και να ενθαρρύνει την κριτική σκέψη, αναλύοντας την κατάσταση και αξιολογώντας τις
πράξεις. Με αυτό το σκεπτικό, ακόμα και μία αποτυχυμένη επίλυση της συγκεκριμένης πρόκλησης,
μπορεί να είναι αποτελεσματική, καθώς επιτρέπει στον αναγνώστη να την σκεφτεί με διαφορετικό
τρόπο.

•

Αφήγηση: Μια μελέτη περίπτωσης μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως ιστορία (με αρχή,
μέση και τέλος) περιγράφοντας μια σειρά πραγματικών γεγονότων που συνέβησαν στο παρελθόν.
Ένα κείμενο το οποίο μπορεί να εμπλέξει τον αναγνώστη σε συναισθηματικό και πνευματικό
επίπεδο.

Η μελέτη περίπτωσης θα βοηθήσει τους μαθητές να ορίσουν το περιεχόμενο γύρω από την πρόκληση:

•
•

Παρέχοντάς τους τα απαραίτητα στοιχεία για να πυροδοτηθεί η συζήτηση γύρω από το πρόβλημα
Παρέχοντάς του επαρκή και προσβάσιμα δεδομένα για να υποστηρίξει τον αναστοχασμό.

Η μελέτη περίπτωσης δεν πρέπει να παρέχει έτοιμες λύσεις, αντίθετα να προωθεί την κριτική σκέψη.
Μια αποτελεσματική μελέτη περίπτωσης:

•
•
•

Αφηγείται μια πραγματική ιστορία
Εγείρει προβληματισμούς – ενθαρρύνει τις ερωτήσεις
Περιέχει στοιχεία αντιπαράθεσης
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•
•
•
•
•

Δεν προσφέρει εμφανείς ή σαφείς απαντήσεις
Ενθαρρύνει τους μαθητές να σκέφτονται και να παίρνουν θέση
Απεικονίζει φορείς που υποδύονται ένα ρόλο κατά διαδικασία λήψης αποφάσεων
Παρέχει σαφή δεδομένα για το περιεχόμενο, τους φορείς, τις δράσεις
Είναι συνοπτική

Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα από την αξιοποίηση της μελέτης περίπτωσης είναι η:
Αναγνώριση της πρόκλησης
Κατανόηση και η ερμηνεία των δεδομένων
Ανάλυση των πληροφοριών
Αναγνώριση παραδοχών και συμπερασμάτων
Άσκηση της αναλυτικής σκέψης
Άσκηση της κριτικής σκέψης
Λήψη αποφάσεων και η υπεράσπιση τους
Κατανόηση των διαπροσωπικών σχέσεων
Ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών και απόψεων

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κατευθυντήριες ερωτήσεις πριν από τον σχεδιασμό μίας μελέτης περίπτωσης:
•
•
•
•
•

•
•
•

Σε ποιους απευθύνεσαι; Ποιος θα είναι ο βαθμός δυσκολίας;
Πώς συνδέεται με τοπικούς φορείς και τοπικές προκλήσεις; Πώς μπορούν οι φορείς/εμπλεκόμενοι να
διαμορφώσουν την μελέτη περίπτωσης;
Πού θα εστιάσει η επίλυση αυτής της μελέτης περίπτωσης; Υπάρχει πρωταγωνιστής/στρια; Ποια είναι η
βασική πρόκληση του/της;
Ποιο ύφος γραφής θα εξυπηρετήσει καλύτερα;
Ποια δεδομένα χρειάζονται και ποια δεδομένα είναι διαθέσιμα; Χρειάζεται η συλλογή μιας ή περισσότερων
συνεντεύξεων; Πως μπορούν οι εκπαιδευτικοί να στηρίξουν τη διαδικασία;
(Πρέπει να αξιοποιηθούν πιθανές συνεργασίες;)
Ποιες θα είναι οι βασικές ενότητες που χρειάζονται για να δημιουργηθεί το αρχείο;
Η μελέτη περίπτωσης περιέχει αμφιλεγόμενα στοιχεία, διλήμματα, αντικρουόμενες καταστάσεις;
Ποιες συζητήσεις θέλετε να προκύψουν στην τάξη;

Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
I. Ηλεκτρονικά Απόβλητα ( E- WASTE) (τα γραφήματα παρέχουν βασικές αριθμητικές πληροφορίες)
II. Η Προστασία του νερού στο Περού (3 σελίδες μελέτη περίπτωσης με προτεινόμενα βίντεο και ιστοσελίδες)
III. Κλωστοϋφαντουργία (πλήρως σχεδιασμένη μελέτη περίπτωσης- δομημένη ως εργασία)

Αναφορές:
•
•
•

https://www.thecasecentre.org/educators&
http://www.rsm.nl/fileadmin/Images_NEW/CDC/How_to_Write_a_Good_Teaching_Ca se.pdf
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/new/pdf/quick_ref.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: younginnovators.climate-kic.org &
https://yicy2020-ck.cyprusinteractionlab.com/
Ακολουθήστε το ΕΙΤ Climate-KIC στο Twitter: @ClimateKIC & @CkicCyprus
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A. Από τα "έξυπνα" τηλέφωνα στα ηλεκτρονικά απόβλητα - Μία μελέτη περίπτωσης
Τα "έξυπνα" τηλέφωνα ανήκουν στην μεγάλη οικογένεια των ηλεκτρονικών συσκευών (Η/Υ, φορητοί
υπολογιστές, τάμπλετς, Διαδίκτυο των Πραγμάτων - ΙοΤ, ηλεκτρονικές μουσικές συσκευές, διάφορες
φορητές ηλεκτρονικές συσκευές) που όλα μοιράζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά:
•
•
•
•
•
•

Έχουν εξαιρετικά μεγάλη αγορά (υψηλά ποσοστά διείσδυσης),
Μοιράζονται γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης,
Χρειάζεται να προσαρμόζονται στη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη (συχνή αναβάθμιση του
λογισμικού και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού),
Περιέχουν ένα αριθμό από πολύτιμα χημικά στοιχεία (π.χ. χρυσό, ασήμι, χαλκό, παλλάδιο, κλπ.),
Δεν συλλέγονται συστηματικά και δεν ανακτώνται από καθαρές αλυσίδες αποβλήτων,
Μόλις εισέλθουν στην λάθος αλυσίδα συνεισφέρουν στην τοξική παραγωγή αποβλήτων

Αναφορικά με μια πρόσφατη έρευνα, η μέση διάρκεια ζωής ενός "έξυπνου" τηλεφώνου είναι 21 μήνες! Με
άλλα λόγια, ένα "έξυπνο" τηλέφωνο λειτουργεί λιγότερο από 2 χρόνια πριν καταστεί απόβλητο.
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργικότητα ενός "έξυπνου"
τηλεφώνου:

•
•
•
•

Βλάβη: οι συσκευές που δεν επισκευάζονται μετά το σπάσιμο
Μπαταρία: χαμηλά επίπεδα απόδοσης μπαταρίας
Χρήση: τα εξωτερικά υλικά φθείρονται, συσκευές που φθάνουν στο τέλος της ζωής τους
Απαρχαιωμένα: συσκευές όπου το λογισμικό τους δεν ενημερώνεται αλλά επίσης συσκευές
που αντικαθίστανται με καινούριες.
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Είναι οι 21 μήνες ένας λογικός κύκλος ζωής για τα "έξυπνα" τηλέφωνα; Ποια στρατηγική θα
προτείνατε με στόχος την παράταση του κύκλου ζωής τέτοιων συσκευών.
Μερικά ερωτήματα που εγείρονται είναι τα εξής:
•
•
•
•

Τι είναι αυτό που καθιστά ένα "έξυπνο" τηλέφωνο 'ξεπερασμένο';
Πώς θα ήταν αν η ίδια η συσκευή θα μπορούσε να επισκευαστεί ευκολότερα (λιγότερος κόπος:
χρόνος, χρήμα κ.λπ);
Τι μπορούμε να μάθουμε από τις πιλοτικές εμπειρίες του FAIRPHONE και του PUZZLELPHONE;
Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την διαδικασία επισκευής 'Φτιάξε το μόνος σου' (Do-It-Yourself- DIY)
(γνώση, πόροι, ανταλλακτικά);
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Πηγές
i. www.simsrecycling.com/Newsroom/Infographics/Infographic-Cellphone-Cycle

https://www.dailymail.co.uk/health/article-2989952/How-technology-taking-livesspend-time- phones-laptops-SLEEPING.html

ii. http://www.ericsson.com/news/1925907
iii. https://www.scientificamerican.com/article/how-to-reduce-the-toxic-impact-ofyour-ex-smartphone/

iv. https://www.rt.com/news/251045-300tons-gold-wasted-electronics
https://www.pewinternet.org/2015/04/01/us-smartphone-use-in-2015

v. https://it.businessinsider.com/how-long-people-wait-to-upgrade-phoneschart-2017-3/?r=US&IR=T

vi. http://www.puzzlephone.com/
vii. https://www.fairphone.com/en/
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B. H προστασία του νερού στο Περού
Στόχος: να ακολουθήσετε μία κάτωθεν προς άνωθεν προσέγγιση (bottom-up approach), για να
κατανοήσετε την ανάγκη για συνεργασία στη διαδικασία προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
Ορισμός του προβλήματος
Το οικοσύστημα Paramo στις Άνδεις της Νότιας Αμερικής απειλείται από τη χρήση της γης για σκοπούς
επιβίωσης των φτωχών αγροτών και από τις αυξανόμενες θερμοκρασίες ως αποτέλεσμα της κλιματικής
αλλαγής. Το οικοσύστημα αυτό διατηρεί την ικανότητα αποθήκευσης νερού στα ορεινά (2.600 - 4.000 μέτρα)
και ελέγχει την κανονική κατανομή του νερού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτές οι απειλές έχουν
αρνητικό αντίκτυπο στις αυξανόμενες ανάγκες νερού για γεωργικούς σκοπούς και οικιακή κατανάλωση. Η
παραδοσιακή διαχείριση των υδάτων και της γης με την άνωθεν προς κάτωθεν προσέγγιση (top-down
approach) οδήγησε σε προβλήματα που δημιουργούν συγκρούσεις με μοιραία αποτελέσματα. Τα
χαρακτηριστικά της πολυθεσμικής και κοινωνικών επιπέδων πολιτικής αστάθειας στις εθνικές και
περιφερειακές κυβερνήσεις και τα υψηλά ποσοστά φτώχειας δίνουν προτεραιότητα στις βασικές κοινωνικές
απαιτήσεις, καθυστερώντας την προσοχή που πρέπει να δοθεί στην έρευνα και στη διατήρηση αυτών των
κρίσιμων οικοσυστημάτων. Μακροπρόθεσμα, τα μοντέλα στην περιοχή των Άνδεων θα μαρτυρούν τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με πιθανές μειώσεις αυτών των οικοσυστημάτων, λόγω της αύξησης των
παγκόσμιων θερμοκρασιών.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη στην περιοχή, ύστερα από μακροχρόνιες διαδικασίες, συζητήσεις και
διαπραγματεύσεις, εξετάζουν μια εναλλακτική λύση για να αντιμετωπίσουν το περίπλοκο πρόβλημα - να
συνεργαστούν σε ένα έργο κάτωθεν προς άνωθεν προσέγγισης (bottom-up approach) με στόχο τη διατήρηση
των υγροτόπων, μέσω ενός μηχανισμού αποζημίωσης των περιβαλλοντικών υπηρεσιών.
Άξονες:
1. Paramo & υπηρεσίες νερού
2. Απειλές: Χρήση γης και κλιματικές αλλαγές
3. Αποτυχία της προσέγγισης άνωθεν προς κάτωθεν (top down approach)
https://www.youtube.com/watch?v=Jsk3JazBDPI
Σημαντικά σημεία:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Δημιουργία δικτύων
Ικανότητες συνεργασίας και διαπραγμάτευσης
Ευαισθησία για διαφορετικές αξίες / πολιτισμούς / αντιλήψεις
Δύναμη πειθούς και επικοινωνίας
Ικανότητες δικτύωσης και άσκησης πολιτικής πίεσης
Εναλλακτικός τρόπος σκέψης

Συμπεράσματα:
Η προστασία του νερού στην περιοχή των Άνδεων είναι ένα σύνθετο ερευνητικό ζήτημα, για το οποίο οι κοινωνικοί
και φυσικοί επιστήμονες καλούνται να συνεργαστούν, ακολουθώντας μία «ολιστική προσέγγιση». Υπό την έννοια
αυτή, τα θέματα που αναλύθηκαν σε βάθος μπορούν να υποδηλώσουν την αλληλεξάρτησή
τους στην κατανόηση της αναγκαιότητας για συνεργασία για την προστασία του νερού.
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"για ορθή και ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων, η προηγμένη τεχνολογία πρέπει να
ακολουθεί την κάτωθεν προς άνωθεν προσέγγιση (bottom up approach) και να λαμβάνει
σοβαρά υπόψη την ίδια την κοινωνία ως τελικό χρήστη και άμεσα επηρεαζόμενη από τα
μέτρα διαχείρισης του νερού"

http://arcgisserver.hswt.de/landuse_catamayochira/
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Γ. Υ φάσματα και Αειφορία
Εισαγωγή
Η βιομηχανία της κλωστοϋφαντουργίας είναι ο αρχαιότερος κλάδος στον κόσμο στην παραγωγή
καταναλωτικών αγαθών. Είναι ένας ποικιλόμορφος και ετερογενής τομέας που καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα
παραγωγής μετασχηματισμού φυσικών και χημικών ινών (όπως βαμβάκι, μαλλί και πετρέλαιο) σε
καταναλωτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των ενδυμάτων, των ειδών οικιακής χρήσης και των
βιομηχανικών υφασμάτων.
Όσον αφορά το μέγεθος του εμπορίου, η κλωστοϋφαντουργία και η ένδυση είναι η δεύτερη μεγαλύτερη
οικονομική δραστηριότητα στον κόσμο (353 δισεκατομμύρια δολάρια το 2001)1 και αντιπροσωπεύει το 7% των
παγκόσμιων εξαγωγών2. Ενώ πριν από εκατό χρόνια η πλειοψηφία της κλωστοϋφαντουργίας επικεντρωνόταν
στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική, σήμερα, ο όγκος των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των ειδών
ένδυσης κατασκευάζεται στην Ασία, ιδίως στην Κίνα και στην Ινδία. Παρά την αλλαγή αυτή, ο τομέας της
κλωστοϋφαντουργίας παραμένει ένα σημαντικό τμήμα της ευρωπαϊκής μεταποιητικής βιομηχανίας. Σύμφωνα
με τα τελευταία στοιχεία, το 2006 υπήρχαν 220.000 επιχειρήσεις που απασχολούσαν 2,5 εκατομμύρια άτομα
και με κόστος εργασιών 190 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας και των ειδών
ένδυσης αντιπροσωπεύει το 3% της συνολικής προστιθέμενης αξίας στην Ευρώπη3.
Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα είναι αλληλένδετα με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβερνητικά
ζητήματα. Στο παρελθόν, οι προσπάθειες των παραγωγών και των λιανοπωλητών επικεντρώθηκαν κυρίως στη
βελτίωση των κοινωνικών πτυχών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, π.χ. στη θέσπιση δίκαιων συνθηκών
εργασίας, στον καθορισμό κοινωνικών προτύπων, στον καθορισμό ελάχιστου μισθού, στη διασφάλιση της
επαγγελματικής ασφάλειας, στην απαγόρευση της παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας κ.λπ.
Ωστόσο, με την πάροδο των χρόνων, αυξανόταν η ανησυχία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Σύμφωνα με την μελέτη EIPRO4, μόνο τα είδη ένδυσης είναι υπεύθυνα για
το 2-10% των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του κύκλου ζωής της ΕΕ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα να έρχονται στην τέταρτη θέση της κατάταξης στην κατηγορία προϊόντων που
προκαλούν τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, λίγο μετά τα τρόφιμα και τα ποτά, τις μεταφορές και
τη στέγαση.
Οι ακριβείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα
με τον τύπο των ινών από τον οποίο κατασκευάζεται το ένδυμα. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, περιλαμβάνουν5:

•

•

χρήση ενέργειας, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, απελευθέρωση θρεπτικών ουσιών (που οδηγούν σε
ευτροφισμό) και οικοτοξικότητα από το πλύσιμο (θέρμανση νερού και απορρυπαντικά) και από το βάψιμο
των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,
χρήση ενέργειας, εξάντληση πόρων και εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την επεξεργασία ορυκτών
καυσίμων σε συνθετικές ίνες, π.χ. πολυεστέρα ή νάιλον,

1 http://www.unep.fr/shared/publications/other/WEBx0008xPA/textiles.pdf

2 http://www.forumforthefuture.org/sites/default/files/images/Forum/Projects/FashionFutures/FashionFutures_2025_FINAL_SML.pdf
3 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/textiles/index_en.htm
4 http://ec.europa.eu/environment/ipp/pdf/eipro_report.pdf

5 Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον κύκλο ζωής των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και τη

σημασία τους, μπορείτε να βρείτε στην ιστορική και τεχνική έκθεση που αναπτύχθηκε για αναθεώρηση των διαθέσιμων κριτηρίων του
οικολογικού σήματος της ΕΕ για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα: http://
susproc.jrc.ec.europa.eu/textiles/stakeholders.html
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•

σημαντική χρήση νερού, τοξικότητα από τη χρήση λιπασμάτων, χρήση φυτοφαρμάκων και
ζιζανιοκτόνων, χρήση ενέργειας και εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που συνδέονται με
συστήματα παραγωγής και άρδευσης λιπασμάτων που σχετίζονται με την παραγωγή φυτικών ινών,
π.χ. βαμβάκι,

•

χρήση υδάτων6, τοξικότητα, επικίνδυνα απόβλητα και απόβλητα που σχετίζονται με το στάδιο της
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων χημικών ουσιών, βαφών και τελειώματος

Όλοι οι φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Αρχικά, οι παραγωγοί, όπως
εξηγήθηκε πιο πάνω, θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της παραγωγής,
του βαψίματος, της εκτύπωσης και τελειώματος των ινών, αλλά και οι καταναλωτές κατά τη διάρκεια της
χρήσης. Για παράδειγμα, το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που καταναλώνεται στον κύκλο ζωής μιας
βαμβακερής μπλούζας σχετίζεται με την πλύση μετά την αγορά και το στέγνωμα σε υψηλές θερμοκρασίες.
Εκτιμάται επίσης, ότι οι καταναλωτές στο Ηνωμένο Βασίλειο, πετάνε κάθε χρόνο περίπου 1 εκατομμύριο
τόνους κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων7.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αναπτυχθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές εθελοντικές πρωτοβουλίες για τη μείωση
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ιδίως για το βαμβάκι και τον
πολυεστέρα8. Η ανάληψη πρωτοβουλίας από τους λιανοπωλητές από τους διάφορους τομείς είναι υψηλή. Η
"πορεία" προς πιο βιώσιμα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Πεδίο Εφαρμογής
Είτε ως πρώτη ύλη, είτε ως ημιτελές προϊόν, είτε ως τελικό προϊόν, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
ενσωματώνονται ή αποτελούν από μόνα τους ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε
διαφορετικούς τομείς και για διαφορετικούς σκοπούς.
Η εργασία αυτή θα εξετάσει τα πιο συνηθισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που πωλούνται από τις
εταιρείες λιανικής πώλησης: τα είδη ένδυσης και αξεσουάρ και τα υφάσματα εσωτερικού χώρου και
διακόσμησης όπως επενδύσεις δαπέδου, ταπετσαρίες, κουρτίνες, στρώματα, οικιακά υφάσματα κλπ. Θα
επικεντρωθεί κυρίως στις περιβαλλοντικές πτυχές των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Ωστόσο, σε αντίθεση
με άλλες εργασίες, όπου χρειάζεται, θα γίνεται και αναφορά στις κοινωνικές επιπτώσεις.
Αν και ο όρος "βιώσιμα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα" δεν είναι ακόμα ξεκάθαρος και λαμβάνοντας υπόψη τις
μεγάλες επιπτώσεις που έχουν τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια του κύκλου
ζωής τους, στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, "φιλικότερα προς το περιβάλλον" κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
θα ορίζονται ως εκείνα που ελαχιστοποιούν τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής στην
αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής και της συμπεριφοράς των καταναλωτών
(φροντίδα και ρίψη ρουχισμού).

6 Το 20% της βιομηχανικής ρύπανσης των γλυκών υδάτων προέρχεται από την επεξεργασία και το βάψιμο των υφασμάτων. Το 2009,
χρησιμοποιήθηκαν τρία τρισεκατομμύρια γαλόνια γλυκού νερού ανά το παγκόσμιο, για την παραγωγή 60 δισεκατομμυρίων κιλών
υφάσματος. Χρειάζονται 700 γαλόνια γλυκού νερού για την παραγωγή μίας βαμβακερής μπλούζας - Έκθεση για την Παγκόσμια Αγορά 2010
για τα Βιώσιμα Υφάσματα
7 http://www.forumforthefuture.org/sites/default/files/images/Forum/Projects/Fashion-Futures/FashionFutures_2025_FINAL_SML.pdf
8 Μια σημαντική πρωτοβουλία σε αυτόν τον τομέα καθοδηγείται επί του παρόντος από τον Συνασπισμό Βιώσιμης Ενδυμασίας (Sustainable
Apparel CoalitionSAC). Περισσότερες πληροφορίες είναι διάθεσιμες εδώ: www.apparelcoalition.org/
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Νομικό Πλαίσιο
Η πλειονότητα της κλωστοϋφαντουργίας που αναφέρεται στη νομοθεσία της ΕΕ αντιμετωπίζει τα ζητήματα
των εισαγωγών από χώρες χαμηλού βιοτικού επιπέδου, καθορίζει πρότυπα για τις ονομασίες των
προϊόντων ή θέτει πρότυπα για τη χημική ανάλυση των υφαντικών ινών.
Από περιβαλλοντική σκοπιά, τα πιο συναφή νομοθετήματα σχετίζονται με τα χημικά: το σημαντικότερο
είναι το REACH -Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances
(Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση & Περιορισμός Χημικών Ουσιών) (Κανονισμός (ΕΕ) αριθμός
1907/20069). Για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που παράγονται στην Ευρώπη, οι ουσίες που
χρησιμοποιούνται πρέπει να καταγράφονται. Για εισαγόμενα (εκτός ΕΕ), οι εισαγωγείς πρέπει να
κοινοποιούν στον ECHA εάν τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εισάγουν περιέχουν SVHC (ουσίες που
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία) σε συγκέντρωση άνω του 0,1% (w/w) εάν ο συνολικός ετήσιος όγκος σε
όλα τα εισαγόμενα προϊόντα είναι μεγαλύτερος από 1 τόνο. Οι καταναλωτές έχουν επίσης τη δυνατότητα
να ρωτούν τους λιανοπωλητές εάν τα προϊόντα περιέχουν SVHC σε συγκέντρωση άνω του 0,1%.
Άλλα νομοθετήματα περιλαμβάνουν τον πρόσφατα εγκριθέντα κανονισμό για τα βιοκτόνα (κανονισμός
(ΕΕ) αριθ. 528/2012)10, ο οποίος θεσπίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση
βιοκτόνων.
Σε αντίθεση με το REACH και τον κανονισμό για τα βιοκτόνα, το πλαίσιο οδηγιών για απόβλητα (οδηγία
2008/98/ΕΕ)11 αναφέρεται ρητά στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Εκτός από τον καθορισμό της
ιεραρχίας των αποβλήτων, δηλαδή της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, της
ανάκτησης ενέργειας και της απόρριψης, η οδηγία απαιτεί επίσης την ανάπτυξη ειδικών κριτηρίων για τα
απόβλητα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
Για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, υπάρχουν διάφορα εθελοντικά συστήματα περιβαλλοντικής
σήμανσης στην αγορά. Περιλαμβάνουν το οικολογικό σήμα ISO 14024 “Type I” ΕΕ12, το Nordic Swan και το
Blue Angel13. Άλλα πρότυπα καλύπτουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια κατά μήκος της αλυσίδας
εφοδιασμού, π.χ. το Παγκόσμιο Πρότυπο Οργανικής Κλωστοϋφαντουργίας (Global Organic Textile
Standard-GOTS).
Σύμφωνα με το οικολογικό σήμα της ΕΕ, έχουν αναπτυχθεί κριτήρια για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
(απόφαση της Επιτροπής 2009/567/ΕΕ14, υπό αναθεώρηση επί του παρόντος), τις επενδύσεις δαπέδου
(απόφαση της Επιτροπής 2009/967/ΕΕ)15, τα υποδήματα (απόφαση της Επιτροπής 2009/563/ΕΕ)16 και τα
στρώματα κρεβατιών (απόφαση της Επιτροπής 2009/598/ΕΕ)17.
Άλλες δημόσιες και ιδιωτικές πρωτοβουλίες που θεσπίζουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα έχουν
επίσης συσταθεί και υιοθετηθεί τόσο από τους παραγωγούς όσο και από τους έμπορους λιανικής
πώλησης18.
9 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:EN:PDF
10 http://eur-lex.europa.eu/JOYear.do?
year=2012&serie=L&textfield2=167&Submit=Search&_submit=Search&ihmlang=en
11 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0098:EN:NOT
12 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
13 Τα οικολογικά σήματα ISO 14024 "Type I" έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι εθελοντικά, βασίζονται σε πολλαπλά κριτήρια και

επαληθεύονται από τρίτα μέρη βάσει του κύκλου ζωής και της συμμετοχής πολλών ενδιαφερομένων. Δείτε σχετικό δημοσίευμα στο
Retail Forum:SO 14024 “Τύπος I” οικολογικές σημάνσεις έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι εθελοντικές, έχουν πολυκριτηριακή
επαληθεύονται από τρίτους λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο ζωής και τη συμμετοχή των εμπλεκομένων Δείτε το τεύχος του περιοδικού

Retail Forum για τη σήμανση: http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/pdf/labelling_issue%20paper_final.pdf
14 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:EN:PDF
15 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/lexUriServ.do?uri=OJ:L2009:332:0001:0016:EN:PDF
16 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:196:0027:0035:EN:PDF
17 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:203:0065:0080:EN:PDF
18 Στη Γαλλία, στο πλαίσιο του νόμου της Grenelle II, υπήρξε μια πιλοτική εμπειρία που αποσκοπούσε στην ανάπτυξη πολλαπλών
κριτηρίων βασισμένων σε LCA δείκτη που θα χρησιμοποιηθεί για την κοινοποίηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στους καταναλωτές.
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Μια πρωτοβουλία των επιχειρήσεων αναπτύσσεται επί του παρόντος από τον Συνασπισμό Βιώσιμων
Ενδύσεων (SAC). Ένας από τους στόχους αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη του δείκτη Higg, ενός
εργαλείου ένδυσης που βασίζεται σε δείκτες και επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αξιολογούν τους τύπους
υλικών, προϊόντα, εγκαταστάσεις και διαδικασίες βασισμένες σε μια σειρά περιβαλλοντικών επιλογών και
επιλογών σχεδιασμού προϊόντος.19
Για να εξακριβωθεί η τήρηση των θεμιτών συνθηκών εργασίας, σύμφωνα με τους κανόνες της Διεθνής
Οργάνωσης Εργασίας, αναπτύχθηκε από τους λιανοπωλητές και τους παραγωγούς ένα ευρύ φάσμα
κοινωνικών προτύπων. Τα πιο συνηθισμένα συνοψίζονται υπό την αιγίδα του Προγράμματος Παγκόσμιας
Κοινωνικής Συμμόρφωσης20.

Ευκαιρίες και Εμπόδια
Επί του παρόντος, οι παραγωγοί και οι λιανοπωλητές καθοδηγούν κυρίως τις βελτιώσεις για τη βιωσιμότητα
των υφασμάτων και εργάζονται επίσης για την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών. Υπάρχει αυξανόμενη
προσοχή όχι μόνο στις κοινωνικές αλλά και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων. Ειδικά για συγκεκριμένα είδη προϊόντων όπως τα παιδικά ρούχα, η ζήτηση για πιο φιλικά προς το
περιβάλλον υφάσματα αυξάνεται συνεχώς.
Οι μόνιμες και γρήγορες αλλαγές στη μόδα μπορούν να αποτελέσουν μια ευκαιρία για γρήγορη χρήση
βιώσιμων ενδυμάτων, αλλά και ένα εμπόδιο, καθώς αυτές οι τάσεις θα μπορούσαν γρήγορα να
αντικατασταθούν από κάτι άλλο. Σε άλλους τομείς όπως οι εσωτερικοί χώροι ή τα εσώρουχα, ο κύκλος
καινοτομίας είναι πολύ πιο αργός.

Ευκαιρίες
Με τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών τους επιδόσεων, οι εμπορικές επωνυμίες
μπορούν να βελτιώσουν τη φήμη τους.
• Η σύνδεση των επιχειρήσεων με κοινωνικά και περιβαλλοντικά έργα τους επιτρέπει να αναπτύξουν
ισχυρούς δεσμούς με τους καταναλωτές συμμετέχοντας σε πρωτοβουλίες με στόχο τη βιωσιμότητα.
• Η τεχνολογική καινοτομία στις διαδικασίες παραγωγής, παράλληλα με την αλυσίδα εφοδιασμού, οι
οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των διαδικασιών και
μπορούν να εξοικονομήσουν κόστος, επιτρέποντας τη χρήση περισσότερων ανακυκλώσιμων υλικών,
δηλαδή με το τέλος του κύκλου ζωής του πολυεστέρα να ανακυκλωθεί σε νέα ρούχα.
• Υπάρχουν προκαθορισμένες περιβαλλοντικές ετικέτες που μπορούν να τοποθετήσουν οι παραγωγοί
για να αποδείξουν τις ανώτερες περιβαλλοντικές τους επιδόσεις (όπως το οικολογικό σήμα της ΕΕ,
το Blue Angel, το Nordic Swan, το GOTS)
•

Εμπόδια
• Οι πολύπλοκες και παγκόσμιες αλυσίδες αξιών, συχνά με χαμηλό επίπεδο ανίχνευσης, αποτελούν
εμπόδιο για τους παραγωγούς και τις εμπορικές μάρκες που επιθυμούν να βελτιώσουν τα πρότυπα
παραγωγής τους.
• Κοινωνικά και φιλικά προς το περιβάλλον υφάσματα είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε ακριβότερα
τελικά προϊόντα.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έχουν αποδείξει τη δυνατότητα να εφαρμοστεί μια τέτοια προσέγγιση και είναι καλοδεχούμενη απο
βιομηχανίες και καταναλωτές. Ανατροφοδότηση από την εμπειρία των βιομηχανιών της Αλσατίας, της Βουργουνδίας και της
Λωρραίνης, available at http://www.afnor.org/atlas/europe/france/alsace-lorraine-bourgogne
19
20

www.apparelcoalition.org
www.gscpnet.com
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• Η αντίληψη ορισμένων καταναλωτών ότι τα βιώσιμα ενδύματα δεν είναι κομψά ή μοντέρνα και ότι ο
σχεδιασμός και η εμφάνιση των οικολογικών ενδυμάτων είναι ασυνήθιστο και μη ελκυστικό21 ,
• Η ανεπαρκής ζήτηση από τους καταναλωτές. Οι παραγωγοί και οι έμποροι λιανικής πώλησης που
επιθυμούν να προωθήσουν πιο φιλικά προς το περιβάλλον κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα πρέπει να
αναπτύξουν την αγορά,
• Η αγορά ανακυκλώσιμων ενδυμάτων και ινών εξακολουθεί να είναι αδύναμη, λόγω ανεπαρκών
συστημάτων απόσυρσης και απουσίας εύχρηστων και αξιόπιστων τοποθεσιών απομάκρυνσης
ανεπιθύμητων ρούχων / κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε πολλές χώρες, γεγονός που έχει ως
αποτέλεσμα την απόλυτη χρήση ενδυμάτων που αποστέλλονται σε χώρους υγειονομικής ταφής ή
αποτεφρώνονται,
• Χαμηλό επίπεδο γνώσεων σχετικά με τη στρατηγική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων μόδας και
κλωστοϋφαντουργίας και των προμηθευτών τους και έλλειψη πόρων για την αναβάθμιση και
ενσωμάτωση νέων γνώσεων και νέων τεχνολογιών, ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
• Υπάρχουν πολλές ετικέτες στην αγορά που μπορεί να οδηγήσουν τους καταναλωτές σε σύγχυση.
Συμπεράσματα
Η ανάπτυξη διαδικασιών παραγωγής χρησιμοποιώντας μικρότερες ποσότητες νερού, παρασιτοκτόνων,
εντομοκτόνων, επικίνδυνων χημικών ουσιών ή χαμηλότερων εκπομπών GHG (Greenhouse Gases) κλπ. είναι
εξίσου σημαντική με τα μέτρα που υιοθετούν οι έμποροι λιανικής πώλησης και οι καταναλωτές για την επιλογή
αυτών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Ωστόσο, η καταναλωτική συμπεριφορά στον τρόπο με τον οποίο
φροντίζουν και απορρίπτουν τα ρούχα και άλλα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα είναι εξίσου σημαντική, π.χ.
επιλέγοντας τις κατάλληλες θερμοκρασίες πλύσης, λαμβάνοντας τα σωστά βήματα για να παρατείνετε
σημαντικά τις ζωές και να η ενθάρρυνση για ανακύκλωση των ενδυμάτων μόλις φτάσουν στο τέλος της ζωής
τους. Αυτά τα σημαντικά ζητήματα είναι όλοι οι τομείς στους οποίους οι έμποροι λιανικής πώλησης μπορούν να
έχουν υψηλό βαθμό επιρροής22.
Βασικές Προκλήσεις
• Συνεχής βελτίωση των εργασιακών και κοινωνικών συνθηκών των εργαζομένων εκτός της ΕΕ,
προσφέροντας παράλληλα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα σε προσιτές τιμές για τους καταναλωτές
της ΕΕ των οποίων η αγοραστική δύναμη μειώνεται.
• Βελτίωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής και της αλυσίδας εφοδιασμού.
• Η αλλαγή της στάσης των καταναλωτών που αγοράζουν όσο το δυνατόν φθηνότερα και όσο το
δυνατόν περισσότερα.
• Παροχή σχετικών πληροφοριών στους καταναλωτές σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, με βάση εναρμονισμένα συστήματα, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Τι μπορούν να κάνουν οι λιανοπωλητές;
• Να προσφέρουν και προωθούν πιο φιλικά προς το περιβάλλον κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.
• Να ζητούν μεγαλύτερη περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη από τους παραγωγούς.
• Να γνωστοποιήσουν στους καταναλωτές την προστιθέμενη αξία της βιωσιμότητας και να τους
ενημερώσουν για φιλικότερη προς το περιβάλλον συμπεριφορά, π.χ. ενθαρρύνοντας τα
αποτελεσματικότερα προγράμματα πλύσης (wash cycle), χαμηλότερες θερμοκρασίες κλπ. και πώς
αυτό μπορεί να τους βοηθήσει να εξοικονομήσουν χρήματα στους λογαριασμούς ενέργειας και να
μειώσουν τη χρήση νερού, μειώνοντας έτσι το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
21 http://www.bsr.org/reports/BSR_NICE_Consumer_Discussion_Paper.pdf
22 Δείτε για παράδειγμα την έκθεση του NICE Consumer Report εδώ: http://www.nordicfashionassociation.com/41193/The%20NICE%20Consumer%20report
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• Να ενθαρρύνουν την ανακύκλωση των ενδυμάτων, προωθώντας τις τράπεζες συλλογής/ κάδων
ρούχων που παρέχονται τοπικά, κλπ.
• Για εμπόρους λιανικής πώλησης που παρέχουν στους εργαζομένους ρούχα εργασίας, να στραφούν
σε πιο υγιή και φιλικά προς το περιβάλλον κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.
• Να συμπεριλάβουν το ζήτημα της βιωσιμότητας στην κατάρτιση του προσωπικού.
Τι μπορούν να κάνουν οι παραγωγοί;
• Να προμηθεύονται από προμηθευτές με βάση τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις.
• Να χρησιμοποιούν βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της τεχνολογικής καινοτομίας που συμβάλλουν
στις διαδικασίες βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
• Να αντικαταστήσουν επικίνδυνες ουσίες με ασφαλέστερες ουσίες.
• Να αυξήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών με τους λιανοπωλητές, να τους παρέχουν πληροφορίες
σχετικά με τις τελευταίες καινοτόμες λύσεις που τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις /
τους στόχους της βιωσιμότητας.
• Να υποστηρίξουν την ανάπτυξη Κανόνων για τις Κατηγορίες των Προιόντων23 ή υφασμάτων
σύμφωνα με μεθοδολογία που συνάδει τουλάχιστον σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και να την
χρησιμοποιήσουν ως βάση για την ενημέρωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων
τους τόσο σε B2B (bussiness to bussiness) όσο και σε B2C (bussiness to customer).
• Να αναπτύξουν και να προσφέρουν κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα24 φιλικότερα προς το
περιβάλλον.
• Να προωθήσουν την χρήση βιωσιμότερων ινών, όπως το βιολογικό βαμβάκι, οι ανακυκλωμένες ίνες
κλπ.
• Να εμπλακούν στην έρευνα για νέες ίνες και υλικά με χαμηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε
σύγκριση με τις φυσικές ίνες.
• Να βελτιώσουν τις ετικέτες φροντίδας των προϊόντων, και μαζί με τους λιανοπωλητές, να
εστιάσουν στην ενημέρωση των καταναλωτών για την προώθηση της υπεύθυνης φροντίδας.
• Να ενθαρρύνουν την επαναχρησιμοποίηση / ανακύκλωση παλαιών ρούχων και υφασμάτων για την
παραγωγή νέων ρούχων αντί να χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες, να προωθούν την ανακατασκευή
και την αναβάθμιση της μόδας.
• Να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τις προσπάθειες βιωσιμότητας τους.
• Να απαιτήσουν από τους προμηθευτές σας να εφαρμόσουν διεθνή κοινωνικά πρότυπα, π.χ. Διεθνή
πρότυπα εργασίας (ILO)
Τι μπορούν να κάνουν οι φορείς χάραξης της πολιτικής;
• Να ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες, την καινοτομία στα έργα κλπ. και να παρέχουν κίνητρα για την
ανάπτυξη και υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
• Να δίνει το παράδειγμα αγοράζοντας φιλικά προς το περιβάλλον κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
σύμφωνα με τα κριτήρια GPP ( Green Public Procurement) που αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο25.

23 Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής "Οικοδόμηση της ενιαίας αγοράς για τα πράσινα προϊόντα - Διευκόλυνση
καλύτερης πληροφόρησης σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις προϊόντων και οργανισμών", COM / 2013/0196 τελικό,
http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0196:FIN:EN:PDF
24 Δείτε το τεύχος του περιοδικού Retail Forum για τη σήμανση:
http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/pdf/labelling_issue%20paper_final.pdf
25 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/textiles_GPP_product_sheet.pdf
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•

•
•
•
•

Υποστήριξη της συμπερίληψης κοινωνικών κριτηρίων στο υφιστάμενο οικολογικό σήμα της ΕΕ και
ανάληψη ενεργού ρόλου στην τρέχουσα αναθεώρησή του και στα κριτήρια GPP που αναπτύσσονται
σε ευρωπαϊκό επίπεδο26,
Ενθάρρυνση της εφαρμογής των κανόνων των διεθνών προτύπων εργασίας,
Υποστήριξη, υλοποίηση και / ή χρηματοδότηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης και αλλαγής
συμπεριφοράς των καταναλωτών,
Υποστήριξη της βιομηχανίας και στα κράτη μέλη για την ανάπτυξη κανόνων για την κατηγορία
προϊόντων των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων βάσει εναρμονισμένης μεθοδολογίας,
Εξέταση της χρήσης οικονομικών μέσων για την προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων / ειδών ένδυσης.

•

Να αναπτυχθούν μέτρα για την καλύτερη αντιμετώπιση της "πράσινης πλύσης-greenwashing", δηλ.
Ψευδείς ισχυρισμοί βιωσιμότητας.

•

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επανεξετάσουν την προσέγγιση και την αποτελεσματικότητα της
πολιτικής που σχετίζεται με τη χημική χρήση στη βιομηχανία της μόδας και της κλωστοϋφαντουργίας,
συμπεριλαμβανομένων των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες παραγωγής
ινών ή ενδυμάτων, ανεξάρτητα αν πραγματοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Επιπλέον,
πρέπει να διερευνηθούν διεξοδικά οι νέες τεχνολογίες, όπως η νανοτεχνολογία και οι γενετικά
τροποποιημένοι οργανισμοί, για να καθοριστεί εάν και σε ποιο βαθμό ενέχουν κίνδυνο για την
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Τι μπορούμε να κάνουμε μαζί;
•

•
•

26

Δρομολόγηση και περαιτέρω προώθηση της συνεργατικής πρωτοβουλίας για τη βελτίωση των
περιβαλλοντικών επιδόσεων των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού
(βιώσιμος σχεδιασμός, ίνες και υφάσματα, μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης /
ανακύκλωσης / διαχείρισης στο τέλος του κύκλου ζωής, βιώσιμος καθαρισμός).
Εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ανταλλαγής εμπειριών σε περιοχές επεξεργασίας
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
Οι κατασκευαστές (είδη ένδυσης, λευκά είδη, απορρυπαντικά κ.λπ.), λιανοπωλητές, ομάδες
καταναλωτών κλπ. πρέπει να κάνουν εκστρατείες και να ενημερώνουν τους καταναλωτές για θέματα
κοινού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τη βιώσιμη χρήση της μόδας και να συνεργάζονται με
σχεδιαστές, προσωπικότητες και μη κυβερνητικούς οργανισμούς για τη διάδοση μηνυμάτων για το
πώς να είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον, π.χ. μείωση των θερμοκρασιών του κύκλου πλύσης
(wash cycle) κλπ.

Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/textiles/
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