Beloofde mediacampagne van de Gewesten gaat niet door

Daling draagtassenverbruik in het gedrang
Fedis en de drie Gewesten lanceerden in mei 2004 een campagne om het aantal eenmalige zakjes drastisch te
verminderen. De slogan “Wat ik altijd pak, is mijn herbruikbare zak”, duikt sinds 15 november opnieuw in de
winkels op, maar, spijtig genoeg, niet in de pers. De mediacampagne die de Gewesten beloofd hadden, komt er
niet. Hiermee brengt de overheid de verlaging van het draagtassenverbruik in het gedrang.
De distributie heeft midden november een tweede campagne gelanceerd om de klanten aan te moedigen tijdens
hun eindejaarsaankopen steeds een herbruikbaar alternatief voor de eenmalige plastic zakjes bij de hand te
hebben. De sector wil namelijk het aantal zakjes tegen eind 2006 drastisch beperken en de duurzame
alternatieven verdubbelen.
Dat engagement staat of valt met de beloofde steun van de Gewesten voor een grote mediacampagne. Nu blijkt
echter de beschikbare advertentieruimte van de Gewesten in kranten, tijdschriften en magazines bijna volledig
opgesoupeerd te zijn. De door het Vlaamse Gewest voorgestelde mediakalender bevat slechts een handvol
tijdschriften met beperkte oplage, die daarenboven pas vanaf 27 december zullen verschijnen. De andere
Gewesten hebben zelfs helemaal geen mediaruimte voorzien.
Fedis betreurt dat de Gewesten hun deel van het engagement niet nakomen, en dit niettegenstaande de positieve
houding van de drie milieuministers ten aanzien van dit gezamenlijk initiatief dat overeengekomen werd met hun
voorgangers.
“Onze leden zijn hun deel van het engagement wel nagekomen”, verklaart Baudouin Velge, Gedelegeerd
bestuurder van Fedis. “Op de winkelvloer hangen, sinds 15 november, naast de affiches met de geknoopte zak nu
ook affiches met de “Beatles” uit de vorige mediacampagne. Van de twintig deelnemers aan de eerste editie,
hebben veertien distributeurs extra affiches besteld. Vier distributieondernemingen nemen voor het eerst deel
aan de campagne. In mei werden ruim 18 000 affiches verdeeld. In totaal zijn ruim 12 000 nieuwe exemplaren
verdeeld voor de lopende campagne, alsook 7 500 extra kassastickers om de kassiersters te sensibiliseren voor de
problematiek. En naast deze affiches en stickers is deze campagne ook ondersteund door talrijke individuele
acties en initiatieven in de winkels.”
Fedis vreest echter dat door het in gebreke blijven van de Gewesten wat de mediacampagne betreft, de
vooropgestelde doelstellingen met vertraging of zelfs helemaal niet bereikt zullen worden. Mocht dit uit de
evaluatie in het voorjaar blijken, dan zal dit de verantwoordelijkheid van de overheid zijn. Niet van de sector.
Fedis heeft alvast bij de milieuministers aangedrongen op een spoedig interregionaal overleg met de sector, om
dergelijke miskleun in de toekomst te vermijden. “De aanpak en de mediaruimte voor het verder verloop van de
campagne in 2005 en 2006 moeten nu reeds vastgelegd worden”, besluit Baudouin Velge.
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