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Blöjupproret deltar i The Great Cloth Diaper Change 2014-04-26
Blöjupproret – Sveriges förening för EC och tygblöjor, anordnar det svenska
deltagandet i The Great Cloth Diaper Change. Eventet är världsomspännande, och
syftar till att så många som möjligt vid samma tidpunkt byter till tygblöja på sitt
barn, för att på så sätt belysa tygblöjans fördelar gentemot engångsblöjan.
Den 26 april kommer blöjbarn och deras familjer att samlas på 324 ställen i 23 länder för att delta i detta
världsomspännade event. Själva blöjbytet sker klockan 11 lokal tid i samtliga länder. The Great Cloth Diaper
Change är ett event som arrangeras av Real Diaper Association. I Stockholm kommer tygblöjeintresserade
att samlas i Vuxenskolans lokaler klockan 14.00 för en introduktionsworkshopp om tygblöjor. Det kommer
även finnas tid och möjlighet att prata tygblöjor och utbyta erfarenheter, tips och trix. Eventet riktar sig såväl
till de som är nyfikna på att prova tygblöjor samt de som redan använder tygblöjor på sina barn. Eventet
genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. För den som inte har en blöja kommer det att
finnas möjlighet att låna en blöja till blöjbytet.
Blöjupproret vill med detta event lyfta fram följande fördelar med tygblöjor:
 Minskad mängd avfall.
 Den där extra bilturen till affären för att engångsblöjorna är slut behövs inte.
 Tusentals kronor att spara på blöjkostnaderna.
 Möjlighet att själv styra över sin miljöbelastning genom att tvätta klokt, och använda tygblöjorna till
flera barn.
 Tygblöjor är enkla, snygga och coola!
EC – elimineringskommunikation, innebär att redan under bebisåret låta barnet sköta sina elimineringsbehov
över potta eller toalett i större eller mindre utsträckning, i stället för att enbart använda blöja. Detta genom att
vara uppmärksam på bebisens behov av att göra ifrån sig.
Blöjupproret – Sveriges förening för EC och tygblöjor är en ideell förening som bildades i mars 2013.
Föreningen vill lyfta fram EC, tygblöjor och tidig potträning från 1,5 år som komplement eller alternativ till 3-4
år i engångsblöja. Föreningen verkar för att sprida information om EC, tygblöjor och tidig potträning från 1,5
år till både vårdgivare och allmänhet.

The Great Diaper Change i Stockholm
Var: Hantverkargatan 12, Stockholm. Vi är i
Studieförbundet Vuxenskolans lokaler.
När: Lördagen den 26 april 2014, klockan
14.00-16.00
För mer information:
Veronika Fridlund, ordförande Blöjupproret
info@blojupproret.se
070 - 476 51 25

Program:
14.00 Vi träffas i Studieförbundet
Vuxenskolans lokaler
14.30 Introduktionsworkshop om tygblöjor
15.00 Alla som vill byter till tygblöja

Kari Svahn, vice ordförande
elsakari.svahn@gmail.com
0733 - 19 40 28
Länkar
The Great Cloth Diaper Change
http://greatclothdiaperchange.com/
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