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Bæredygtighedsfokus: Bæredygtighed i tekstilbranchen.
Om projektet: Craftivism klæder deltagende ungdomsskoler og unge på til aktivt at arbejde med værktøjer,
der kan styrke bæredygtighed i tekstilbranchen.
Gennem handlingsrettede workshops og kursusforløb på ungdomsskoler i hele landet ruster projektet unge
gennem viden, inspiration og upcycling-skills til at tage aktiv del i den grønne omstilling. Dertil er det
ambitionen at skabe en engagerende craftivism-bevægelse på de sociale medier, hvor unge kan finde et
fællesskab omkring bæredygtigt tekstilforbrug, samt blive inspirerede til at handle og dele egne indsatser.
Endelig laver vi tøjbytte events, anti-tøjspildsevents, repair café, modeshows, hvor vi bl.a. har haft aktiviteter
på Tomorrow Festival og Folkemødet.
I en samskabelsesproces med unge og undervisere på landets ungdomsskoler er vi ved at udvikle en online
craftivism handlingsbank, der har et særligt fokus på tekstilområdet, og samler alle de gode erfaringer vi får
igennem projektet – handlingsbanken bliver frit tilgængelig for alle.
Vigtigheden af indsatsen: Tekstilindustrien er en af de helt store syndere, når det kommer til CO2-udledning.
Fortsætter den nuværende udvikling, kommer tøjproduktion til at stå for hele 26% af den samlede udledning
af CO2 i 2050. Dermed udgør modeindustrien og dens sæsonbetingede kollektioner, sammen med enorme
affaldsmængder og forbrugsopfordringer, en stor udfordring i arbejdet med at skabe en mere bæredygtig
verden.
Blandt forbrugerne er der så småt ved at opstå en bevægelse for cirkulær omstilling inden for tekstiler. Det
kan dog være svært at finde ud af, hvad der er op og ned ift. bæredygtighed inden for feltet, da der er masser
af misinformation og myter, og mange – især unge – oplever at blive demotiverede eller endda klima-angste,
fordi miljøproblemerne er så massive, og de ikke ved, hvordan de kan tage handling (Unicef, 2018). Der er
brug for, at omstillingen accelereres, og at nogen går foran, viser vejen og motiverer flere til at tage del. Det
er her, vi med projektet ’Craftivism - unges kamp for en bæredygtig tekstil- og modebranche’ kommer ind i
billedet!
Forhåbentlig kan projektet gennem empowerment, håb og konkrete handlingsrettede metoder inspirere
unge ildsjæle til at vise vejen mod et mere bæredygtigt tøjforbrug.
Læring:
Allerede nu er det tydeligt, at den handlingsrettede
og skabende projekttilgang fungerer rigtig godt
ift. ungdomsskolens målgruppe.

