قلمرورفاه

محیط زیست

پی نوشت

1. Stephen Moss
2 . Natural Weigh
3 . Crickhowell
4 . mid-Wales
5 . Brighton
6 . Bath
7 . Bristol
8 . Bea Johnson
9 . Zero Waste Home
10 . Chloe
11 . Robin Masefield
12 . Totnes
13 . Earth.Food.Love
14 . Ann Williams
15 . Pip Mumford
16 . Hugo Tewson
17 . Liz Maglaras
18 . The Clean Kilo
19 . Digbeth
20 . Tom Pell
21 . Jeanette Wong
22 . Morrisons
23 . Sarah Lewis
نهادی( 24 . One-stop-shop

که در آن خدمات و محصوالت
)مختلفی ارائه میشوند

25 . Bulk Market
26 . Hackney
27 . Andrew Wall
28 . Kerry Hughes
29 . Wolverhampton
30 . downcycling
31 . Joanna Fursman
32 . Edgbaston
33 . Sustainable Ethical
Supplies Initiative
34 . Rina Melendez
35 . Paul Godden
36 . Source Bulk Foods
37 . Patrick Cermak
38 . Makayla Drummond
39 . Blue Planet II
40 . Iceland Frozen Foods
41 . Richard Walker
42 . Marks & Spencer
43 . Tolworth
44 . Sainsbury
45 .greenwashing
46 .Hetu
47 .Wandsworth
48 . Laura Boyes
49 . Helen Bird
50 . WRAP
51 . Fast fashion
52 . True Food Co-op
53 . Reading
54 . Fareshares Food Co-op
55 . Shrub
56 . Elephant
57 . Castle
58 . Nottingham Fixers
59 . Sarah Maloy
60 . Shop Zero
61 . Ugo Vallauri
62 . The Restart Project
63 . Brixton
64 . Infinity Foods
65 . Silo
66 . Siobhan Wilson
67 . The Fair Shop
68 . Cred jewlery
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مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

مصرف» را تا سال  ۲۰۲۵متوقف ســازند« .برد» از بسیاری
جهات شگفتانگیز اســت ،از جمله اینکه بیان میکند نباید
پالستیک را دشــمن ذاتی خود بدانیم .بدون پالستیک هم
میزان پسماند موادغذایی بسیار زیاد است .پالستیک صرفا
باید با تمیزگذاری مورد استفاده قرار گیرد .اما بینش حقیقی
که او به من داد این بود که مبارزه با پالستیک باید به عموم
مردم آگاهیرسانی شــود« .مدگرایی ســریع»  51نیز باعث
ایجاد پسماند است .ما در مورد این بحث کردیم که برخی از
مردمی که استفاده از پالســتیک را محکوم میکنند ،عاشق
خرید آنالین لباسهایی هستند که ممکن است فقط یک یا
دو بار آنها را بپوشند و سپس این لباسها را دور بیندازند.
نسل جدید فروشگا ههای «پســماند صفر» مایه دلگرمی و
دارای این پتانسیل هستند که شــیوه خرید کردن را تغییر
دهند و خیابان اصلی را احیا کنند اما «برد» مرا آگاه کرد که
فروشگاههای خیریه که بسیاری از مردم فکر میکنند ظاهر
مرکز شهر را زشــت میکنند ،خود عملکرد «پسماند صفر»
دارند و تضمین میکنند لباسها و دیگر کاالها به جای اینکه
دور انداخته شوند ،دوباره مورد استفاده قرار میگیرند.
این امر باعث شــد تــا تحقیق جدیــدی را آغــاز کنم .با
تعاونیهایی همچون «ترو فود» 52در «ریدینگ»« ، 53فارشرز
فود»  54در جنوب لندن و «شراب»  55در ادینبورگ صحبت
کردم .هیچکدام از آنها بر «پسماند صفر» و محصول بدون
پالستیک تاکید نداشتند اما تمامی آنها تالش میکنند که
بســتهبندی دورریز را به کمترین حد خود برسانند و مهمتر
اینکه اصولی دارند که بر اساسآن اســتفاده از محصوالت
محلی ،توانبخشی جوامع محلی و عدالت اجتماعی را محور
کار خود قرار دادهاند .آنها در درک رابطه کنش اجتماعی و
دغدغه محیطزیستی نقش مهمی دارند ،چه این کار حمایت
از خیریههای محلی و اداره کارگاههای محیطزیستی برای
کودکان در ریدینگ باشــد ،چه تعمیــر دوچرخه در کنار
فروشگاههای محلی در «الفنت» 56و «کسل» 57لندن.
یک کشف دیگرم نیز «ناتینگهام فیکسرز»  58بود که توسط
«ســارا مالوی»  59اداره میشــود .او صاحب یک فروشگاه
«پسماند صفر» به نام «شاپ زیرو» 60نیز هست .این یک نکته
ساده است اما اگر شــما چیزی را تعمیر کنید ،نیازی نیست
که به محل دفن زباله فرســتاده شود« .اوگو واالری» 61یک
ایتالیایی اســت که یکی از موسسان کسبوکاری اجتماعی
به نام پروژه «ریاستارت»  62واقع در «بریکستون»  63است.
این پروژه مورد محکمی است از اینکه «حق تعمیر کردن»
اساسا سیاسی است .او میگوید که سازندگان نمیخواهند
مصرفکنندگان وسایل خود را تعمیر کنند .آنها میخواهند
ما آن وسایل را دوباره از نو بخریم بنابراین کاری میکنند که
دسترسی به قطعات سخت باشد ،دستورالعملهای مناسبی
در مورد چگونگی کارکرد محصــوالت ارائه نمیکنند و ما را
تشویق میکنند این وسایل را به شــکل جعبههای سیاهی
ببینیم کــه اگر درســت کار نکنند باید دور ریخته شــوند.
واالری دوســت دارد محصوالتــی را ببیند که «به شــکلی
طراحی شدهاند که کامال قابلیت تعمیر شدن را دارند ،قابل
استفاده مجدد هستند ،بیشــتر عمر میکنند و پس از چند
ماه به زبالههای الکتریکی غیرضروری تبدیل نمیشوند».
من ســفر خــود را در برایتون بــه پایان میبــرم .در اینجا
دغدغههای محیطزیســتی ریشــههای عمیقــی یافتهاند،
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398

کارآفرینان اجتماعی زیادی در آنجا فعال هســتند ،کافهها
«میزهای نه به لپتاپ» دارند تا تمرکز مناســب را تشویق
کنند و آرایشگاهها با عنوان «سالنهای محیطزیستی» برای
خود تبلیغ میکنند.
من در اینجا «اینفینیتی فودز» 64را یافتم که در سال ۱۹۷۱
تاسیس شده است .اینفینیتی فودز یک تعاونی است که یک
سوپرمارکت گیاهی ،یک کافه و یک نانوایی را اداره میکند.
این تعاونی به طور کامل بدون پالســتیک نیســت ،اگرچه
تالش میکند تا بســتهبندی پالستیکی را به حداقل برساند
و برنامه دارد مخازنی را بازگرداند کــه در دهه  ۱۹۷۰برای
برنج و ماکارونی به کار میبرد .شــگفت اینکه این مخزنها
به این دلیل حذف شدند که مشتریان دوست نداشتند صف
ببندند تا دیگر خریداران ظرفهای خود را پر کنند .راحتی
مســاله اصلی بود و حتی در میان اهل فن برایتون هم اصول
سوپرمارکت غلبه پیدا کرده بودند .اما امروزه سلیقهها دوباره
به شکل اول خود بازگشتهاند.
اینفینیتی که یکی از عمدهفروشان اصلی موادغذایی طبیعی
و ارگانیک در کشور است ،مجالتی فراهم میکند که نشان
میدهد این جنبش تا چه حد بزرگ و ســازمانیافته است.
چیزی که میخوریم و چگونگی خرید کردن ما هیچگاه بیش
از امروز سیاسی نبوده و رشد نسل جدیدی از فروشگاههای
«پسماند صفر» باید بخشی از مبارزهای  ۵۰ساله برای تغییر
جهان دانسته شود (و مصر فکنندگان انقالبی ممکن است
بگویند نجات جهان).
پس از آن نوبت به «ناهار در سیلو» 65میرسد که به عنوان
اولین رستوران «پسماند صفر» بریتانیا تحسین میشود.
در این رستوران وجود سطل زباله ممنوع است ،غذا از منابع
محلی تهیه میشود و هر چیزی که در بشقاب باقی میماند
به یک زمین کشــاورزی محلی فرستاده میشود تا به کود
تبدیل شود .اما مهمترین برخورد من یک مالقات اتفاقی با
67
«سیوبان ویلسون» 66بود که فروشگاهی به نام «فر شاپ»
را اداره میکند.
تابلویی بیرون فروشــگاه اعالم میکند« :پیامدهای تغییر
اقلیمی ما را بــه تغییر الگــوی مصرف فــرا میخواند».
در همین حال پوســتری در داخل فروشــگاه میپرسد:
«لباسهای من را چه کســی ســاخته اســت؟» ویلسون
این فروشــگاه را از  ۱۰ســال پیش اداره میکند و ادامه
کار این فروشــگاه کمی تعجبآور است زیرا این فروشگاه
مشتریان را تشــویق میکند که زیاد خرید نکنند .این کار
مخالف مدگرایی سریع است :مدگرایی آرام ،منابع محلی
و لباسهایــی که برای دوام ســاخته شــدهاند .کتهای
چرمی ســاخته شــده از چرمی که اغلب به دور انداخته
میشود ،تیشر تهای ساخته شــده از پنبه ارگانیک که
در پرورش آنها هیچ آفتکشی مورد استفاده قرار نگرفته
و تنها به میزان  10درصد آبی مورد اســتفاده قرار گرفته
است که در شــکل تولید متداول پنبه اســتفاده میشود.
ویلســون گردنبند زیبایی به گردن دارد و وقتی در مورد
آن میپرسم ،پاسخ میدهد که این گردنبند از گلولههای
جمع شده در یک زمین کشاورزی در اتیوپی ساخته شده
و در بازاری در آدیس آبابا فروخته شــده و توســط «کرد
جولری» 68به اینجا آورده شــده اســت .ایــن دیگر واقعا
«پسماند صفر» است.

