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Återvinning av kläder - en miljö- och klimatvinst för alla
Enlig en forskningsrapport från Chalmers Universitet och Aalto University så är en
uppskattning att modeindustrin skapar 92 miljoner ton avfall och förbrukar 79 biljoner
liter vatten varje år för att skapa kläder. Det är möjligt att klädbranschen kan vara
ansvarig för upp t.om 10% av de globala CO2 utsläppen. Därför är det livsviktigt att
säkra att allt fler förstår och återanvänder sina kläder. I en demoskop undersökning
gjord på uppdrag av Tradera och Avfall Sverige från 2019 så visar det sig att nästan
hälften av svenskarna (46%) sällan eller aldrig använder minst hälften av de plagg
som de har i sin garderob. Nästan 20% av kvinnorna säger att de även köper kläder
eller skor som de inte har behov av varje månad. Dock är trenden positiv att det är
färre som köper nytt. Nettoinflödet (import minus export) av textilier under 2020
uppgick till 12 kg per person. Det innebär att det har ökat 1,3 kg mellan 2000 till
2020.

Coronapandemin skapar ett förändrat konsumtionsbeteende
Köpbeteende har ändrats under pandemin där minskat behov av nya kläder blivit
påtagligt, inte minst med anledning av hemarbete men inte minst för att många valde
att köpa online. Naturvårdsverket genomförde i slutet av 2020 en
konsumtionsundersökning som påvisade att svenskarnas kunskap, beteende och
attityd kopplat till textilkonsumtion och resultat visar att intresset för hållbarhetsfrågor
fortsatt är stort och att medvetenheten om textiliers miljö- och hållbarhetsfrågor
fortsätter vara stort och medvetenheten om textiliers miljö- och hälsopåverkan har
ökat mellan 2019-2020.

Produktion av kläder
Produktion av kläder är en hög
miljömässig kostnad för vår planet
därför behöver vi enligt avfallstrappan
minska vår konsumtion men också
återanvända det som redan har köpts
såväl som det som inhandlas via
second-handbutiker. Det sker ett
trendskifte globalt, såväl som i
Sverige, att det är coolt att köpa på
second hand. Detta innebär att
återanvändning av kläder ökar, vilket
är glädjande. Det ger en vinst både
miljömässigt såväl som ekonomiskt för
medborgaren.
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Skapande av ett hållbart samhälle
Tidigare i Sverige fanns det systugor där det fanns möjlighet och kunskap om hur
man kunde sy om kläder som antingen kunde bli nya plagg alternativt laga så att de
gick att använda längre.
Miljöpartiet de gröna i Täby vill att Täby kommun drar igång systugor där medborgare
får hjälp, stöd såväl som inspiration att sy om alternativt laga kläder. Vi ser gärna att
detta får vara en plats som är generationsöverskridande och där kommunen
inventerar möjligheter till anställning för nyanlända såväl som seniorer som vill ha
extra-arbete.
Därför föreslår vi att,
1. Finna en lämplig lokaler för systugor exempelvis samverka med olika
organisationer som kan samnyttjas alt samverkan med befintliga second
handaffärer.
2. Kommunen utreder och tar tillvara den kunskap som finns hos våra seniorer
såväl som våra nyanlända för att bemanna systugor för att stötta besökarna
stöd i att sy om sina kläder.
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