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Danskere køber rigtig meget tøj hvert år. Hele 
16 kilo! Vores tøjshopping er både godt og 
skidt. Godt fordi rigtig mange fattige syersker 
i u-landene tjener penge, når de syer vores tøj. 
De får mad på bordet og råd til tøj. Men det er 
også dårligt, fordi produktionen sviner, og børn 
er nødt til at arbejde i nogle lande.

Børn må ikke have et arbejde, som går 
ud over deres skolegang, og som gør 
dem syge. Det står i en lov, der gælder 
i hele verden. Loven hedder Børne-
konventionen. Loven er vedtaget i FN. 

I gennemsnit køber 
hver dansker 16 
kilo tøj – hvert år! 
Det svarer til 64 
T-shirts eller 16 par 
cowboybukser. At lave et par 

cowboybukser 
kræver lige så 
meget vand som 
75 brusebade.

Made in China 
står der i meget 
af dit tøj. Langt 
det meste af dit 
tøj bliver lavet i 
Asien. I lande 
som Kina og 
Bangladesh.

Tøjet bliver billigere, 
hvis man ikke skal 
betale ret meget i 
løn til dem, der syer 
det. Børn er billig 
arbejdskraft i mange 
lande.

Cirka 158 millioner 
børn mellem 5 og 
14 år arbejder. Det 
svarer til, at hvert 
sjette af verdens 
børn har et arbejde, 
de skal passe. Mange 
af dem syer tøj.

Børnearbejde er ikke altid 
helt skidt. Nogle gange er 
det nødvendigt, hvis en 
familie skal overleve.

I Malawi uddanner Røde Kors 
forældreløse unge. Forældreløse 
er ofte meget fattige, og mange 
har derfor ikke gået i skole. Vi 
hjælper dem, så de ikke sulter nu 
og her, men vi sørger også for, at 
de i fremtiden kan klare sig selv. 
Vi uddanner dem til at blive ek-
sempelvis syersker. Når man kan 
et håndværk, så kan man tjene 
penge. Og med lidt held vinke 
farvel til sult og den allerværste 
fattigdom.

De sidste 25 år har rigtig 
mange fattige fået 
et bedre liv. Andelen 
af ekstremt fattige 
mennesker er faldet 
med 700 millioner. Man 
er ekstremt fattig, hvis 
man forsøger at leve for 
under 7 kr. om dagen.

FN betyder Forenede Nationer. 
Man kan sammenligne FN med 
et elevråd. I FN er medlem-
merne bare lande. Næsten alle 
verdens lande er medlem af FN. 
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