Common Threads
Partnership
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ej wiosny rusza z pełna siłą program
Patagonii Common Threads Partnership . Ostatni
rok poświeciliśmy na dopracowanie, wprowadzenie w życie i zrealizowanie zmian takich jak:
zredukowany czas naprawy odzieży oraz
poprawa instrukcji użytkowania produktów, aby
każdy mógł się cieszyć dłuższą żywotnością
swoich ubrań.
Dodatkowo, wraz z portalem www.ifixit.com
podjęliśmy inicjatywę, aby klienci stali się
bardziej samodzielni w wykonywaniu drobnych
napraw (np. cerowanie). Współpracujemy z
serwisem eBay.com w celu stworzenia przyjaznego miejsca na ich stronie internetowej,
przeznaczonego specjalnie dla używanych
przedmiotów i odzieży Patagonii. Jesteśmy w
trakcie testowania programu sprzedaży
używanej odzieży Patagonii w wybranych
punktach sprzedaży, wliczając w to wymianę
starej odzieży na nową za dopłatą.
Postawiliśmy sobie również za cel całkowitego
zaprzestanie stosowania szkodliwych substancji
chemicznych w naszych produktach na każdym
etapie produkcji. Common Threads Recycling
Programe to projekt, który zakłada, że każdy
wytworzony produkt na końcu swojej żywotności, powinien zostać przekształcony i ponownie
wykorzystany na produkt o porównywalnej
wartości. Nasz poliestrowy polar czy bielizna
syntetyczna, kiedy się znoszą mogą być
przetworzone i przekształcone w nowe włókno o
porównywalnej wartości, przetkane na nowy
produkt, przeszyte w nowy strój i ponownie
wykorzystane.
Inne włókna stanowią większe wyzwanie.
Całkowicie zużyte ubrania bawełniane i
wełniane mogą być pocięte na kawałki i
przekształcone na włókna, ale nie będą już takiej
jakości jak na początku. Dobrej jakości wełniany
sweter może zostać „zamieniony” na przykład
na matę pokrywającą stół bilardowy. Ale nigdy
już nie da się z niego stworzyć kolejnego
wysokiej jakości swetra.
W 2011 r. rozpoczęliśmy nasz nowy plan
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Common Threads, którego główne założenia to:
recycling i zamian. Uświadomiliśmy sobie dwie
nowe rzeczy:
Po pierwsze musimy być bardzo ostrożni we
wprowadzaniu kompromisu pomiędzy jakością
a zyskami dla środowiska. Bardziej świadomy
ekologicznie produkt, wytworzony w procesie
recyclingu i przy użyciu najprostszych materiałów wtórnych, może nie być tak dobry jak jego
konwencjonalny odpowiednik, jeśli nie wygląda
tak dobrze lub nie użytkuje się go tak długo jak
powinno. Również, gdy nie jest funkcjonalny, to
staje się bezużyteczny. Musieliśmy się wycofać z
używania niektórych materiałów, które okazały
się nieprzyjazne dla środowiska.
Po drugie. Najważniejsza rzecz jakiej się
nauczyliśmy, była tą najprostszą i powtarzała się
jak mantra: recycling to wg zasady 4R: Reduce
(zmniejszenie), Repair (naprawa), Reuse
(ponowne używanie) oraz Recycle (odzyskiwanie). Ponieważ wszystko co zostaje wyprodukowane przynosi straty dla Ziemi, musimy być
mniej konsumpcyjni. I nie ma żadnego powodu,
aby to nie mogło zostać wykonane.
Rzeczy których używamy, powinny być tak
zaprojektowane, aby można je było łatwo
naprawić. Musimy najpierw próbować naprawiać, a dopiero w ostateczności wyrzucić.
To co jest przez nas nie używane i „kurzy się” w
szafie, powinniśmy sprzedać lub oddać innym,
aby rzeczy te znalazły swoje drugie życie.
Dopiero w momencie gdy wszystkie możliwości
zostaną wyczerpane, powinniśmy zająć się
recyclingiem.
Do programu Common Threads Recycling
dołożyliśmy piąty element –Reimagine (wyobrażenie). Chodzi o to, aby trzymać nasze umysły
otwarte na to jak wiele musi zostać zrobione i jak
wiele wytrwałości i kreatywności jest od nas
wymagane, aby pozostawić świat dla naszych
dzieci, takim w jakim sami chcielibyśmy żyć. Na
planecie której w przeciągu następnych 35 lat
pojawi się kolejne 2 miliardy ludzi i kolejny
miliard będzie cierpiał na nędzę, musimy znaleźć
alternatywę dla każdego niezrównoważanego
rozwoju wysokiej ekonomii konsumpcyjnej.
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