Sporočilo za javnost

Tudi letos se bomo 23. aprila oblekli v rabljena oblačila
Ljubljana, 2. marec 2022 - Ekologi brez meja, Pravična trgovina Slovenija in Focus, društvo za
sonaraven razvoj ob današnjem Dnevu starih reči napovedujejo drugo izvedbo Dneva v
rabljenih oblačilih. K sodelovanju vabijo posameznike in organizacije.
Organizacije, ki jih je združil projekt Obleka naredi človeka, po lanskoletni uspešni izvedbi
nadaljujejo z izpostavljanjem pomena ponovne uporabe oblačil. Raziskava, ki so jo izvedli, je
razkrila, da delež prodanih oblačil iz druge roke znaša manj kot 1 %, še redkeje pa se v Sloveniji
poslužujemo izposoj. Po drugi strani pa letno v povprečju vsak od nas zavrže 12 kilogramov oblačil.
“Ponovna uporaba oblačil rešuje več izzivov sodobne družbe - hiperprodukcijo, hiperpotrošnjo in
‘hiperodlaganje’. Po naših izkušnjah se jim najlažje zoperstavimo z zgledom, od tod tudi zamisel in
potreba po Dnevu v rabljenih oblačilih,” pojasnjuje Katja Sreš iz društva Ekologi brez meja.
Lani se je akciji pridružilo več kot 50 organizacij, na družbenih omrežjih pa je bilo objavljenih več
kot 220 fotografij posameznikov s ključnikom #DanVRabljenihOblačilih. Z objavami, izmenjavami
in drugimi ozaveščevalnimi akcijami bodo letos k sodelovanju ponovno pristopile šole, nevladne
organizacije in podjetja. Njim pa se bodo letos pridružili še evropski somišljeniki, saj bo akcija ob
podpori mreže Zero Waste Europe tokrat presegla meja Slovenije.
Tudi letos bo Dan v rabljenih oblačilih potekal v času Tedna modne revolucije, ki tako kot slovenske
organizacije izpostavlja nujo po ljudem in okolju prijazni modi, za kar pa so potrebne sistemske
spremembe. “Pred nami je razprava o Tekstilni strategiji. Poslance pozivamo, da podprejo strategijo,
ki bo vključevala zahtevo po oblikovanju trajnih izdelkov, krožno ekonomskem pristopu in od podjetij
zahtevala odgovornost za zaščito človekovih pravic in okolja v celotnem življenjskem ciklu njihovih
izdelkov,” je povedala Živa Lopatič iz Pravične trgovine in dodala, da bodo številni dogodki
potekali tudi v Tednu modne revolucije. Med drugimi skupaj z Zavodom Knof organizirajo “pop-up”
prodajalno rabljenih oblačil v Ljubljani, objavili pa bodo tudi odzive političnih strank, ki
kandidirajo na državnozborskih volitvah, na nedavno pobudo za zmanjšanje davčne stopnje na
popravila in prodajo rabljenih izdelkov.
Prav današnji dan pa je tudi ekološko zaznamovan. Za najavo akcije so si organizatorke izbrale Dan
starih reči, ki ga obeležujejo predvsem v tujini ter spodbuja k spremembi navad in ponovni uporabi.
Dodatne informacije:
● Katja Sreš, Ekologi brez meja, 040 255 433, katja.sres@ocistimo.si
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Drage novinarke in novinarji! Poziv za sodelovanje velja seveda tudi za vas. Veseli bomo, če
boste pred kamerami, mikrofoni in objektivi nadeli oblačila iz druge roke, stare zaklade iz
babičine omare ali posegli po stylingu iz recikliranih oblačil.
Akciji se pridružujejo organizacije iz vse Slovenije. Če vas zanima kakšna lokalno obarvana
zgodba, nam sporočite in z veseljem vas povežemo s sogovorniki.
Naslednje sporočilo vam bomo poslali predvidoma 14. 3.., in sicer na temo digitalnih
odpadkov.

Organizacije, ki so že potrdile sodelovanje: Gimnazija Celje - Center, Srednja trgovska šola
Ljubljana, spletna komisijska trgovina dajadaja.si, Društvo Humanitas - Center za globalno učenje
in sodelovanje, Otroški kotiček, Lučka komisijska trgovina, OŠ Ivana Groharja Škofja Loka, CUP center uporabnih predmetov Komunala Izola, Zavod Aspira, Infrastruktura Bled d.o.o., Rdeči križ
Ljubljana, KUD Coda, Gimnazija in srednja šola Kočevje

