İnsan Yapımı Selülozik Elyafta sürdürülebilir üretime bağlı kalma çağrısı
Bonn ve Berlin, 30.04.2019
Sayın Bay / Bayan,
Sürdürülebilir Tekstil Ortaklığı (The Partnership for Sustainable Textiles), ünlü şirketler, sivil toplum
örgütleri, sanayi birlikleri, standart kuruluşları ve sendikalardan oluşan, 130 üyeli, çok paydaşlı bir
girişimdir. Tüm tekstil tedarik zinciri boyunca önemli sosyal, ekolojik ve ekonomik iyileşmeler elde etmek
üzere güçlerimizi birleştirdik. Odak noktalarımızdan biri, fiber üretimi, kullanımı ve yeniden kullanımı
alanlarında sürdürülebilirliğe öncülük etmektir.
Üyelerimizle birlikte, insan yapımı selülozik elyafların (man-made cellulosic fibers - MMCF), özellikle de
üretim ve kullanımda çevresel ayak izi bakımından büyük potansiyel iyileştirmelere açık bir alan olduğunu
tespit ettik. Bu açıdan iki konu özel önem taşımaktadır:


Ağırlıklı olarak ağaç olan selülozik ham maddenin sorumlu bir şekilde tedariki.



Üretim süreçlerinde tüketilen tehlikeli kimyasalların kullanımı ve çevreye salınımının kısıtlanması.

Her iki konuyu da ele almak üzere, tüm insan yapımı selülozik elyaf üreticilerinin yanı sıra girdi
tedarikçilerini ve hizmet tedarikçilerini güçlerini birleştirmeye, zincir tedarikinde şeffaflığı arttırmaya ve bu
alandaki uzman kuruluşlar ve girişimlerle iş birliği yapmaya teşvik ediyoruz. Özellikle, sizi ham madde
tedarikinizde insan yapımı selülozik elyafın çevre dostu üretimi alanında çalışan mevcut girişimlerle iş
birliği yapmaya çağırıyoruz. Denetim söz konusu olduğunda, mevcut programlar (örneğin bakınız
CanopyStyle Girişimi veya benzer gereklilikler) oryantasyon için bir örnek vazifesi görebilir. Ayrıca insan
yapımı selülozik elyaf üretiminde, insan yapımı selülozik elyaf üretimine özel atık su, çamurlu su, atık ve
hava emisyonları yönergelerinde belirtilenler gibi, eldeki en iyi tekniklerin kullanımına bağlı olmanızı
istiyoruz (örneğin bakınız Changing Market Foundation –Değişen Piyasa Vakfı– yol haritası veya AB’nin
Eldeki En İyi Teknikleri).
Hedefimiz, piyasadaki daha sürdürülebilir insan yapımı selülozik elyaf hacimlerinde önemli bir artış
kaydetmektir. Bu sayede, üyelerimiz elyaf karışımlarında daha sürdürülebilir elyaf kullanımına dair
hedeflerine ulaşabilir.
İnsan yapımı selülozik elyaf üretiminde sürdürülebilirliğe öncülük eden verimli bir diyalog başlatmayı ve
sizden kısa süre içinde haber almayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa
lütfen Sürdürülebilir Tekstil Ortaklığı (The Partnership for Sustainable Textiles) sekreterliği ile temasa
geçmekte tereddüt etmeyin.
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