Rekordstort tøjbyttemarked på Rådhuspladsen
Modeugens tøjbyttemarked Fashion Exchange tiltrak mere 2.000 mennesker, der byttede i
alt 6,4 ton tøj på kun fem timer. Således blev den femte udgave af Fashion Exchange den
største nogensinde.
Som kulmination på Copenhagen Fashion Week, fandt tøjbyttemarkedet Fashion Exchange i dag
sted på Københavns Rådhusplads. I alt var 2020 forventningsfulde Københavnere mødt op for at
bytte sig til en ny garderobe. Og byttet tøj blev der. Den femte udgave af Fashion Exchange slog
nemlig alle rekorder med i alt 6,4 ton tøj byttet på kun fem timer. I alt 330 kilo tøj blev til overs, og
det doneres nu til Asylcenter Sandholm via Røde Kors.
At bytte tøj er bæredygtigt
Danish Fashion Institute havde inden modeugen sendt en åben invitation ud til alle om at komme
og bytte sig til en ny garderobe. At bytte tøj er nemlig bæredygtigt og dermed et budskab, som
Danish Fashion Institute ønsker at sprede.
Adm. direktør i Danish Fashion Institute og Copenhagen Fashion Week Eva Kruse, fortæller:
”Forbrugerne bliver mere og mere opmærksomme på modebranchens enorme miljøbelastning,
men få ved, hvordan de selv kan forbruge mere bæredygtigt. Tøjbytte er en af de mest simple
måder at minimere den belastning vores tøjforbrug har på miljø og mennesker – og så er det
samtidig en dejlig nem måde at forny sin garderobe på.”
Fashion Exchange blev lanceret af Danish Fashion Institute i 2013 med det primære formål at
gøre op med køb-og-smid-væk mentaliteten og promovere bæredygtigt forbrug. Hver dansker
forbruger 16 kg tøj årligt og langt de fleste af os anvender ikke 30 pct. (eller mere) af vores
garderobe.
Fashion Exchange løb første gang af stablen under modeugen for to år siden, hvor 1.500
personer byttede i alt 5,2 ton tøj. Siden da er det blevet afholdt fire gange, blandt andet i Los
Angeles, USA.
Næste gang Fashion Exchange finder sted er den 14. maj 2016 i forbindelse med afholdelsen af
den fjerde udgave af Copenhagen Fashion Summit, verdens største topmøde om bæredygtig
mode.
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