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De invloed van huisvrouw of -man op de
produktie en konsumptie van stoffen die

schaars zijn of schadelijjk zijn voor het milieu
is groter dan men denkt. Zo komt bijvoor-
beeld bijna een vierde deel van het energie-
verbruik in Nederland voor rekening van de
gezinshuishoudingen, evenals de 4 miljoen
ton huisvuil die jaarlijks geproduceerd wordt.
De helft van het leidingwater wordt door
gezinshuishoudingen gebruikt. Het besef dat
een slordig gebruik van grondstoffen en het
laten vrijkomen van giftige stoffen in ons
leefmilieu geen rooskleurige toekomst biedt is
langzamerhand wel algemeen. Een recent
onderzoek in de USA toont aan dat daar 40%
van de mensen de overbodige konsumptie en
produktie een halt wil toeroepen. De snelst
groeiende groep konsumenten is de groep die
minder wil.

Nationaal en af en toe zelfs internationaal
worden maatregelen genomen om menselijke
aktiviteiten die het milieu bedreigen aan
banden te leggen. Door middel van wetten,
vergunningenstelsels en 'milieu-ambtenaren'
probeert de overheid het milieu enige be-
scherming te geven. Toch blijkt dit niet
voldoende. Nog steeds wegen ekonomische
belangen uiteindelijk zwaarder dan het milieu-
belang, maar het aantal mensen dat hun
bezorgdheid om wil zetten in daden, groeit
gestaag. Dat uit zich ondermeer in akties van
huisvrouwenorganisaties tegen de overvloed
van reklamedrukwerken en voor de inza-
meling van oud papier en glas.

Het Instituut voor Huishoudtechnisch
Advies (TVHA) probeert door onderzoek en
voorlichting wat lijn te brengen in de met
name huishoudtechnische wereld van de
konsument. De Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen publiceert deze gegevens in haar
maandblad Denken en Doen. Voorbeelden
hiervan zijn: de gevolgen van het gebruik van
spuitbussen (insektendodende middelen enz.),
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Stroom is kostbaar
Doe er verstandig mee.
het probleem van de wasmiddelverspilling,
vergelijkend onderzoek van diepvriezers,
waarbij ook het energieverbruik vergeleken
wordt, enz. enz.
Voor inlichtingen kunt U iedere maandag van
10-12 uur terecht bij het IVHA, Nassaustraat
89, Den Haag, telefoon 070-262041.

De partikuliere natuur- en milieubescher-
ming biedt een aantal mensen de mogelijkheid
om op zeer verschillende wijzen het milieu-
belang naar voren te brengen en sommige ont-
wikkelingen af te remmen. Een nieuwe
richting wordt daarbij aangegeven door de
Stichting MEMO; een stichting die mens- en
milieuvriendelijke produktiewijzen wil toe-
passen en daardoor maatschappij-inspirerend
en vernieuwend werken, uitsluitend echter op
het materiële vlak, bij voorkeur en primair op
het gebied van de voeding, kleding, woning
en vervoer, met inbegrip van reparatie en
renovatie en andere vormen van produktie,
inklusief distributie en dienstverlening. Door
het ondersteunen van de kleinschalige be-
drijfjes die deze produktiebewijzen toepassen
wordt niet alleen een aanvaardbare manier van
werken mogelijk maakt, maar ook de keuze
van de konsument wat reeëler gemaakt.

De koopkracht van huishoudens is zo
groot dat de keuze van de huisvrouw of man
als konsument zeer belangrijk is. Het reklame
stuntwerk bevestigt dit dagelijks. De mate
waarin deze keuze vrij is lijkt vooralsnog
diskutabel. Zeker is echter dat als vanuit de

huishoudens op grote schaal een milieu-
bewuste keuze op zou treden, zowel t.a.v.
koopgedrag als dagelijkse handelingen, dit
verstrekkende gevolgen voor de hele maat-
schappij zou hebben. Het proces dat hiertoe
zou leiden is onvoorstelbaar moeizaam en
misschien wel een utopie.

De moeilijkste vraag die je een 'milieu-
beschermer' kunt stellen is: Hoe doe je dat nu
zelf? Heb je een auto, een afwasmachine
enz.? Wat voor voedsel eet je, gebruik je
genotmiddelen, kosmetika, bestrijdings-
middelen enz. enz.?
De bereidheid om in gedrag om te zetten wat
in theorie beleden wordt is klein. Iedereen zal
voor zich zelf de grens moeten bepalen
waarlangs hij of zij balanceert tussen
behoeften en geweten. Toch is er met weinig
moeite al veel te veranderen. Je moet alleen
weten hoe!

Meer kennis over energieverbruik van
huishoudelijke apparatuur, over giftige stoffen
in onze direkte omgeving en in voedsel, over
warmteisolatie en over de produktiewijze
van gebruiksgoederen (recycling, grondstof-
fengebruik enz.) kan helpen om selektiever te
werk te gaan bij aankoop en gebruik.
Vandaar in dit nummer van Noorderbreedte
speciale aandacht voor milieu en huishouden.
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