
Dags att förnya garderoben på Klädbytardagen
På lördag den 21 april ordnar Naturskyddsföreningen Klädbytardagen för tredje året i rad. Rensa i garderoben och ta med dig
plaggen du tröttnat på till någon av de 64 platser runt om i landet som kretsarna ordnar klädbyten på. Inte nog med att du kan
förnya din garderob helt gratis – du gör också miljön lite bättre.

–Tanken är att uppmana till vårstädning bland miljöovanor. Att byta kläder och köpa på second hand blir allt populärare och innebär en stor
vinst för miljön jämfört med att shoppa nya kläder. Att delta i klädbytardagen är som att gå in i en stor gratisbutik med miljön som vinnare,
säger Jessica Andréason, projektledare på Naturskyddsföreningen för Klädbytardagen.

Genom att köpa second hand kan man spara in upp till 97 procent av den energi som gått åt för att tillverka nya kläder. Bomullsodlingen
och klädindustrin slår hårt mot miljön. I hela textilkedjan förbrukas mängder av växtskyddsmedel och kemikalier i bland annat färger och
tvättmedel. Men också vatten och energi som är en bristvara i länderna där kläderna produceras sker. Det verkliga priset för våra kläder
betalas numera i Bangladesh, Kina och Indien.

– Klädbytardagen är en enda stor manifestation för nyttan med återanvändning. På många platser sitter folk redo med symaskinerna för att
re-designa och anpassa plaggen så de passar den nya ägaren, säger Jessica Andréason.

Svenskarna köpte kläder för 80 miljarder förra året. I genomsnitt köper vi 15-20 kilo kläder och textil varje år. Samtidigt slängs 8 kilo kläder i
soporna. Tjugo återanvända plagg är miljömässigt bättre än ett enda nyproducerat.

Om alla i Sverige skulle byta till sig ett kilo kläder per år istället för att köpa nya skulle vi tillsammans spara:

-          142 000 ton koldioxid (CO2 e)

-          25 ton kemikalier

-          600 miljoner badkar med vatten (eller 95 milj m3 vatten)

Att slänga mindre och förlänga livslängden på plaggen genom klädbyte, skänka till second hand eller sälja vidare är några av de viktigaste
sakerna för att klä sig grönt.

Här kan du se vilka orter som ordnar klädbyten på lördag:

www.naturskyddsforeningen.se/kladbytardagen

För frågor kontakta:

Jessica Andréason, projektledare Klädbytardagen, tel 0739-44 99 10 jessica.andreason@naturskyddsforeningen.se

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, tel 070-884 77 28

louise.bjarke@naturskyddsforeningen.se


