3. LEKCE JAK VĚCI POUŽÍVÁME

PL Strategie pro REDuse

Strategie REDuse
Odpovědná spotřeba, chování nebo životní styl se naplňuje v rámci REDuse, což zahrnuje
3 strategie:
Refuse (Odmítnutí) tedy úplné vyloučení daného výrobku nebo jeho součásti (obalu) ze
spotřeby (např. šetření potravinami nebo bezobalový nákup);
Effuse (Efektivní užívání) podporuje chování, které má minimální negativní a / nebo pozitivní
dopady (např. použití jízdního kola místo automobilu nebo kompostování organického odpadu);
Diffuse (Odlišné užívání) pro jehož rozvíjení je potřeba zapojit komunitu a vytvářet kolektivní
strategie. Může se jednat o sdílené automobily nebo bydlení, zakládání komunitních zahrad a
společ é užívání výpěstků. Do této části patří také půjčování, výměna předmětů (swapování).
Do odlišného užívání patří také nabídka služeb místo výrobků. Uživatel tak nepotřebuje výrobek
vlastnit a udržovat ho ve skvělém stavu, zároveň však je nezbytné zapůjčený výrobek užívat
odpovědně, tak aby sloužil stejně i dalším uživatelům, např. bike share;
Strategie REDuse pak umožňuje hodnotit a/nebo utvářet taktiky odpovědné spotřeby na
individuální i politické úrovni. Jednotlivci nebo organizace mohou díky tomuto rámci lépe
rozumět možnostem, které jsou k dispozici, a hledat nejšetrnější způsoby uspokojování svých
potřeb, které odpovídají jejich (krátkodobým i dlouhodobým) životním cílům.
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