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Viggo, 12 år

“Jeg kan
rigtig
godt lide
at købe
nyt tøj”
Mzati fra
Afrika

“Et par

Converse
skal man
have”
Køber de
kendte
brugt tøj?
Mød Joey Moe
og Oh Land
rødekors.dk
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Er OH LAND
genbrugshaj
eller guldfisk?
Tjek SIDE 27

DILEMMA:
Køber du
cowboybukserne?
SIDE 8

Illustrationer: Boris Boll Johansen /Klør konge

SIDE 8
DILEMMA
KØBER DU COWBOYBUKSERNE?

SIDE 13
VIDEN
SHOPPING I AFRIKA
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Foto: Røde Kors

SIDE 4
INTERVIEW
ALMA 11 ÅR: “RET MEGET AF MIT
TØJ ER GENBRUG”
Foto: Kasper Nybo

act KLUNS handler om
forbrug og genbrug.
Du møder både danske
børn og børn fra
mange andre steder i
verden. De deler deres
tanker om shopping
og genbrug. Du bliver
også klogere på, hvad
vores store forbrug af
nyt tøj betyder for den
verden, som du skal
vokse op i.

Foto: Kasper Nybo

Alma køber rigtig meget
af sit tøj brugt. Hvad siger
klassekammeraterne
til det?
Få svaret
SIDE 4

Foto: Kasper Nybo
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1.
Alma Bossow Smith er vild med at finde
flot tøj på loppemarkeder. Hun finder det i
genbrugsbutikker og på tøjbyttemarkeder.
Hendes interesse for genbrug begyndte
for et års tid siden, da hun var på loppemarked.
“Ret meget af mit tøj er genbrug,” fortæller
11-årige Alma, der bor på Frederiksberg.
De bedste fund har hun gjort på et stort
tøjbyttemarked i sommer.
“Jeg havde to tasker fyldt med tøj med derind. Det var alt sammen noget, jeg enten

ikke gik med længere, eller noget, der var
blevet for småt.”
Alma viser sit bedste tøjbytte frem. Det er
en grå sweater fra Vero Moda.
“Der var bare rigtigt meget tøj. Når man
fandt noget, man kunne lide, så byttede
man det med noget, man selv ville af med.”
Det var Almas mor, der havde fortalt hende
om byttemarkedet.
“Men min familie er ellers ikke nogen, der
køber specielt meget genbrug.”
Navn:

Alder: 11 år
Bor: På Frederiksberg
Søskende: Hannah (7 år)
Kæledyr: Nej
Bedste ven: Emma
Bedste fag: Madkundskab
Fritid: Badminton og kor
Fremtid: Noget med mode –
det kunne være tøj

ALMAS STIL
Foto: Kasper Nybo

Foto: Kasper Nybo

11-årige Alma
elsker at shoppe.
Hun går også
efter de gode
fund i genbrugsbutikker og på
loppemarkeder.

ALMA VICTORIA
BOSSOW SMITH

Foto: Kasper Nybo

Foto: Kasper Nybo

BLÅ
BOG

Jeg går altid i bukser til hverdag.
Og så kan jeg godt lide, at mit
tøj er i mørke farver. Til fest må
det gerne være mere pang.
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ALMAS 4 FIF

3.

SÅDAN KOMMER
DU I GANG MED

Foto: Kasper Nybo

GENBRUG

1. Gå på et loppemarked, som
en af dine venner holder. Så
ved du, hvem der har gået i
tøjet.
2. Hold dit eget loppemarked,
og sælg det tøj, du ikke bruger
mere.
3. Tag på tøjbyttemarked. Søg

på ’byttemarked’ på facebook.

2.

4. Gå ind i genbrugsbutik-

Foto: Kasper Nybo

“Se lige den her,” siger Alma og viser en
pink festkjole frem.
“Den har jeg købt for 20 kr. Hende, der
solgte kjolen, ville bare af med den.”
At tøjet er billigt, betyder meget for
Alma. Hun kan nemlig rigtig godt lide at
shoppe.
“Jeg har nok bluser i mit skab til, at jeg
kunne tage en ny på hver dag i tre-fire
uger – jeg går ret meget op i mode.”

Foto: Kasper Nybo

Foto: Kasper Nybo

kerne. Rod lidt i kasserne, så
finder du det flotte tøj.

Alma har en lillesøster, som arver noget
af hendes tøj. Men efter at Alma er
begyndt at få tøjpenge af sine forældre, så bliver der ikke gemt så meget til
lillesøsteren.
“Jeg har jo brugt mine egne penge på
det. Derfor vil jeg helst sælge videre, så
jeg selv kan få noget nyt tøj.”
Alma sælger blandt andet tøj på loppemarkeder – ligesom hun også køber
meget på loppemarkeder.

/7

Alma shopper og kigger i det hele taget meget på tøj.
Hun går tit i Frederiksberg Centret med veninderne
fra klassen, hvor hun også godt kan lide at købe nyt tøj.
Veninderne har hun dog ikke haft med i en genbrugsbutik.
“Jeg tror faktisk ikke, at der er andre i klassen, der
køber brugt tøj.”
Nogle af veninderne ved dog godt, at Alma køber
noget af sit tøj brugt.
“De siger, at de ikke kan se, at mit tøj er genbrug,
fordi det er så flot.”
Og netop det, at tøjet er flot, er vigtigt.
“Når tøjet først er vasket, så er det jo helt fint. Men
det er vigtigt, at det ikke ser slidt ud.”
Alma synes også, det er godt, at tøjet ikke bliver smidt
ud, når nu det faktisk stadig kan bruges.
“Så skal der jo ikke produceres så meget tøj, og det
er jo også godt for miljøet. Det er rart at tænke på.”

Røde Kors har 230
genbrugsbutikker
rundt om i Danmark.
Find en butik på
rødekors.dk/genbrug
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ARIF KHAN,
EJER AF TØJFABRIK:

“Vi skal alle sammen have tøj på kroppen.
Vi kan ikke blive ved med at genbruge det
samme tøj om og om igen. Nogle skal
købe nyt tøj en gang i mellem.”

RIKKE SKOV JENSEN, POLITIKER:

MA

“Ikke alle lande er så rige som Danmark. Derfor er
der brug for, at vi køber det tøj, som bliver lavet
i fattige lande. Hvis vi stopper med det, bliver
folkene i de lande endnu mere fattige. Derfor kan
du købe bukserne med god samvittighed.”

DILEM
Du har lige set de sejeste cowboybukser i en tøjbutik.
De har det helt rigtige slidte og forvaskede look, og de
er meganice. Mange af dine venner har dem allerede.
Men der er brugt rigtig mange farlige kemikalier til at
lave cowboybukserne på en fabrik i Bangladesh. De er
også ret dyre, og du har allerede et tøjskab derhjemme
fyldt med tøj. Bukserne er bare sygt fede ...
Hvad gør du? Køber du cowboybukserne,
eller lader du dem hænge i butikken?

DIN VEN WILLIAM:

GERDA HANSEN,
FRIVILLIG I GENBRUGSBUTIK:

ALBERT FRIMAND, BIOLOG:

“Tøjindustrien er den næstmest forurenende
industri i verden. Kun overgået af olie- og
gasindustrien. Jo mere nyt tøj vi køber, jo
mere forurener vi.”

“Kom ned i vores butik og find et par nye,
brugte bukser. Så får du noget, ingen andre har.
Og du belaster ikke miljøet.”

RASMUS KÆRSKOV,
FORMAND FOR ORGANISATIONEN
“FORBYD BØRNEARBEJDE”:

“Lad være med at købe bukserne.
Arbejderne er ofte børn, og de arbejder for en rigtig lav
løn − i op til 16 timer om dagen.”

Illustrationer: Boris Boll Johansen / Klør Konge

“Bukserne er superseje. Køb
dem! Det gør ikke nogen forskel
for verden, om du køber et par
bukser eller ej. Og så kan du have
dem på allerede i morgen!”
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VIGGOS STIL

Foto: Kasper Nybo

Hver uge tjekker 12-årige
Viggo Kærsgaard
hylderne ud i sine
yndlingsbutikker, og han
følger de fedeste mærker
på Instagram. Et godt
tøjkøb gør ham glad.

Foto: Kasper Nybo

Helst ret specielle tøjmærker
gerne med nogle helt særlige
detaljer. Det skal passe sammen
og ikke være i alt for mange
forskellige farver.

Foto: Kasper Nybo

BLÅ
BOG

Navn:

VIGGO
KÆRSGAARD

Foto: Kasper Nybo

Alder: 12 år
Bor: I København
Søskende: Edith (3 år)
Kæledyr: Nix
Bedste venner:
Adam, Salvador og Emil
Bedste fag: Matematik
Fritid: Fodbold
Fremtid: Kok eller snedker

Viggo Kærsgaard bor i en lejlighed i
København. Lejligheden ligger på første
sal, og i stueetagen ligger en af Viggos
favorittøjbutikker.
“Jeg har lige købt den her sorte trøje
dernede. Er den ikke fed?” lyder det fra
12-årige Viggo, der smiler glad, mens
han fortæller om, at han fik trøjen til 300
kroner.
“Det er halv pris, men det er også, fordi
jeg er nabo.”
De 300 kroner var Viggos egne penge.
Hver måned får han nemlig netop 300
kroner til tøj af sin mor. Sådan har de gjort
det, siden han fyldte 12 år i sommer.

Foto: Kasper Nybo

Foto: Kasper Nybo

1.
“Jeg kan jo godt lide at købe tøj, som er
lidt dyrere. Men det er også, fordi at det er
lidt lækker kvalitet. Det føles bare bedre
at have på, og så kan det jo også holde
længere.”
“Så nogle gange får jeg ikke noget nyt tøj
en måned eller to, fordi jeg sparer op til
noget bestemt, jeg gerne vil have.”
Viggo viser en række prismærker fra sine
yndlingskøb, som han har hængende på
sit værelse.
“Jeg samler på dem, fordi det at købe tøj
også er lidt en hobby for mig.”
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2.

Foto: Lene Vendelbo

Viggo kigger på tøj mindst en gang om ugen. Det er
mest butikker med tøj til enten tweens eller voksne.
“Børnetøj er ikke rigtig noget for mig længere.”
Indimellem er tøjet lidt for stort. Men det gør ikke noget.
“Jeg kan godt lide at gøre mit tøj lidt særligt,” fortæller
Viggo og viser en T-shirt frem, som er lidt for stor.
Her har han foldet ærmerne lidt op, så man kan se en
fed syning. Ideen til at folde T-shirten fik han fra de
mænd, der arbejder i Joe & the Juice (juicebarkæde).
“Og det ser da vildt fedt ud! Jeg går i det hele taget
rigtig meget op i detaljerne ved tøjet. Det kan også
være de helt rigtige prikker eller at mærket sidder flot.”

Afrika er ikke kun sult, fattigdom og vilde dyr. Flere og
flere afrikanere får råd til at
købe bedre mad og mere tøj.
Rigtig mange af indkøbene
foregår på de myldrende
markeder. Det meste af tøjet
er genbrug. Noget af det
kommer langvejs fra.
Måske fra Danmark?

I Viggos klasse lægger drengene ikke rigtig mærke til,
når Viggo får noget nyt tøj.
“Når jeg har fået nyt tøj, så er det mest pigerne, der
ser det. Forleden opdagede Filippa i min klasse, at jeg
havde fået en ny trøje. Det føles fedt, at nogen lægger
mærke til, at man har fået nyt tøj.”

Færre og færre mennesker i verden er fattige. Nogle
snakker om, at der næsten ikke vil være flere fattige i
Afrika i 2030. Man er fattig, hvis man lever for mindre
end 11 kroner om dagen. Kilde: African Development Bank

3. Hvad sker der med det tøj, som du vokser fra?
Viggo: “Min mor giver det til en af sine kollegaer, som har en
søn, der er lidt yngre. Jeg kan godt lide, at det ikke bare bliver
smidt ud. Det giver en god følelse.”

Foto: Lene Vendelbo

Foto: Kasper Nybo

1. Har du nogensinde været i en genbrugsbutik?
Viggo: “Nej! Det er ikke min stil. Der er jo hverken fed musik
eller fede møbler og den slags.”
2. Har du gået i genbrugstøj?
Viggo: “Nej, og jeg har heller ikke lyst til det.
Gad vide, hvem der har haft det på?”

Foto: Lene Vendelbo

De blå og sorte sko er hans
yndlings for tiden. Skoene
passer godt sammen med
bukserne fra Just Junkies og
T-shirten fra den lille tøjbutik
Le Fix, som også ligger tæt på,
hvor Viggo bor. Sammen udgør
det Viggos yndlingssæt.

Foto: Kasper Nybo

Foto: Kasper Nybo

Viggos mor betaler altid for
hans overtøj og også for sko,
når hun vurderer, at han har
brug for nye.
“Så hun vil nok ikke betale for
de her,” siger Viggo med et
skævt smil og viser to par Nike
SB sko frem.

3.

Rigtig mange fattige mennesker
flytter fra landet og ind til byerne
for at finde arbejde. Byerne vokser
helt vildt hurtigt. Derfor kommer
folk til at bo steder uden kloakker og
den slags. Det er noget skidt, for så
kan man nemt blive syg. Røde Kors
hjælper de fattigste i de store byer.

Foto: Lene Vendelbo

Viggo følger sine yndlingstøjmærker på Instagram og
tjekker dem ud hver dag.
Lige nu har han set sig varm
på et par sko.
“Jeg har set et par Asics Gel
Light. De er fede, men også
meget dyre.”
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SIANG ZA LEN
12 år, Myanmar

Foto: Røde Kors

Foto: Lene Vendelbo

“Min pink Askepotkjole.
Den er smuk og giver mig
følelsen af at være fri.”

Børn fra fem forskellige
lande fortæller om det tøj,
der betyder allermest for dem.

THANDIFE HOLICK
12 år, Malawi

“Min lyslilla kjole. Min mor fik den syet hos en skrædder, da
min onkel skulle giftes. Når jeg har den på, bliver jeg glad.”

“Den T-shirt, min far
købte mig sidste år,
fordi jeg klarede mig
godt i skolen.”

MIA GRAM

12 år, Danmark

ANKITA PARIYAR

Foto: Røde Kors

12 år, Danmark

“Mine sorte joggingbukser
fra Adidas. De er behagelige at gå i. Plus de er seje,
og alle har dem!”

“Min grå jakke. Den købte
min far til mig, da vi var til
en festival i den nærmeste
by. Der legede min søster og
jeg sammen, men nu er hun
blevet gift og bor meget
langt væk. Jakken minder
mig om hende.”

MARCO NSAKASA

SOPATH TIN

“Mine shorts. Dem har jeg
fået af Røde Kors. Jeg ville
dog ønske, at jeg også
havde et par lange bukser.”

“En T-shirt, som min
bedstemor har købt til
mig. Jeg bor sammen med
hende, fordi hun bor tæt
på min skole. Mine forældre bor langt væk.”

12 år, Malawi

Foto: Lene Vendelbo

Foto: Lene Vendelbo

11 år, Nepal

“En lidt lang, sort trøje.
Den er meget behagelig.
Jeg fik den af min mor her
i sommer, da jeg var blevet
opereret. At få en ting fra
sine forældre, når man har
det svært, betyder noget
særligt.”

MASAUTO
BANDA

12 år, Malawi

MARK MANDY
HING

12 år, Cambodja

13 år, Danmark

Foto: Lene Vendelbo

“En særlig ternet skjorte.
Jeg tager den altid på til
fester. Når jeg har den på,
så siger folk, jeg ser smart
ud.”

Foto: Lene Vendelbo

11 år, Cambodja

12 år, Danmark

ISABELLA
YASMIN ARNEDAL

Foto: Lene Vendelbo

SANG AN

Foto: Lene Vendelbo

AUGUST JOHAN
LAURITSEN

“Mine sorte shorts. Dem har min far købt
til mig i Saudi-Arabien, hvor han arbejder.
Når jeg har bukserne på, så tænker jeg på
dengang, hvor min far stadig boede
sammen med os.”

Foto: Røde Kors

Foto: Lene Vendelbo

“Mit fodboldtøj. Mit hold hedder Bethel. Det er meget koldt i
min landsby, så jeg ville ønske, at jeg havde nogle varme
bukser. Hvis jeg havde nogen, så skulle de være sorte og røde.”

10 år, Nepal

Foto: Røde Kors

VAN BAWI THAWNG 12 år, Myanmar

SUJAN RANA MAGAR

Foto: Røde Kors

“Den blå kjole, jeg har fået af min mormor. Men den
er faktisk ret almindelig. Jeg får ikke særligt tit noget
nyt, fordi vi er fattige. Min mor og far er døde.”

Foto: Røde Kors

Foto: Lene Vendelbo

TIYAMIKE MATIASI 10 år, Malawi

“En jakke, som jeg har fået
af min far. Han brugte den
selv, da han var ung. Jakken
er bare særligt fed.”

“Ingenting. Jeg
har ret lidt tøj,
fordi vi er meget
fattige. Min far er
død, og min mor
sælger tomater.”
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DANMARK

ZAMBIA

MALAWI

SYDAFRIKA

Foto: Lene Vendelbo

Mzati bor i det afrikanske
land Malawi. I hans familie har
de råd til at købe det meste.
Så da klassekammeraterne
fik Converse-sko, fik Mzati
selvfølgelig også et par.

Navn:

Mzati
Chidzanja

Alder: 13 år
Bor: I Lilongwe, Malawi
Søskende:
Søsteren Dumase (16 år)
Kæledyr: Nix
Fritid: Svømning
Favoritfag: Historie
Bedste ven: Keith
Fremtid:
Enten ingeniør,
økonom eller noget
med marketing

Foto: Lene Vendelbo

1.

Foto: Lene Vendelbo

Foto: Lene Vendelbo

BLÅ
BOG

13-årige Mzati Chidzanjas værelse ligger for enden af
en gang – lige over søsterens. Det bobler med musik
fra søsterens værelse, og i den anden ende af huset
kan man høre latter. Familien Chidzanja har besøg af
Mzatis kusine og fætter. De er fløjet ind fra nabolandet
Zambia, hvor de går på universitetet.
Inde på Mzatis værelse er der mere roligt. Man kan
dog høre susen ude fra familiens have, hvor de store

træer bøjer sig i blæsevejret. Det er nemlig regnsæson, så hver eneste dag kommer der voldsomme
regnskyl. Mzati går hen til rækken af sko, som står lige
inden for døren til værelset:
“Mange af mine sko har jeg fået i gave, når nogle fra
min familie har været i udlandet. Jeg er særligt glad
for mine Converse. Det er et par sko, man bare skal
have. Alle de andre i min skole har et par.”
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Tilbage på Mzatis værelse viser han nu tøjet frem fra sit skab.
“Mit tøj er en blanding af nyt og genbrug. Jeg synes, at genbrug er
helt fint, der er ingen grund til at smide noget væk, som man
stadig kan bruge.”
For det meste køber Mzatis mor tøjet. Og når han beder om noget
bestemt, så giver hun for det meste lov til det.
“Men jeg ville gerne have noget mere i mærket Levi’s,” siger Mzati
drømmende.
Mzati drømmer også om andre mærker.
“Jeg vil så gerne have et Armani-jakkesæt – ligesom min far.”
Sådan et jakkesæt koster omkring 10.000 kroner, men det varer
måske ikke så mange år, før Mzati kan købe et.
“Så snart jeg kan, vil jeg til Sydafrika. Jeg vil gå på universitetet der
og blive ved med at bo der. I Malawi er der simpelthen så mange
arbejdsløse. Jeg vil bare væk!”

Mzati går i en privatskole. Det koster mange penge
at gå i den skole. Mzati er heldig, fordi hans far har
et meget vellønnet job. Derfor kan familien også
have folk ansat til at hjælpe med alt både at ordne
haven, lave mad og gøre rent. Men Mzatis forældre
har ikke altid haft så mange penge, fortæller hans mor,
Doris.
“Da jeg var barn, havde jeg kun ét par sko. Det par
gik jeg i tre-fire år, indtil jeg ikke kunne passe dem
mere.”
Når Mzati spørger, om han kan få nyt tøj eller
andet, så snakker de nogle gange om, at børnene
er meget heldige.
“Det var kun hvide, der havde lov til at gå i privatskole, da jeg var barn,” tænker Mzatis mor tilbage,
inden hun rejser sig. For selv om det er lørdag, så
skal hun i skole. Doris er nemlig ved at tage endnu
en uddannelse.

Det er ikke alle børn i Malawi, der
er så heldige som Mzati. Røde
Kors hjælper tusindvis af fattige
børn, så de kan komme i skole.
Tjek rødekors.dk/fadder
Mzati sidder
sammen med
sin mor i
familiens stue.

MZATIS STIL

Foto: Lene Vendelbo

Foto: Lene Vendelbo

Afslappet tøj –
helst i grålige farver.

Foto: Lene Vendelbo

Foto: Lene Vendelbo

Foto: Lene Vendelbo

2.

Mzati og hans familie er middelklasse. Når
man er middelklasse, er man hverken fattig
eller rig. Langt de fleste danskere er middelklasse. Frem til 2030 vil middelklassen
vokse, så 3 milliarder flere mennesker i
verden vil være middelklasse.
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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.

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.

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

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

At lave et par
cowboybukser
kræver lige så
meget vand som
75 brusebade.

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

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

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.
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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 eksempelvis 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.

KILDER:
DELOITTE FASHIONING SUSTAINABILITY 2013,
BBC, UNICEF OG VERDENSBEDSTENYHEDER.DK

DILE

M

MA
HVE
DU IM REDD
KRIG ER
EN?
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3. Det går op for dig, at du har mistet
en af dine sokker. Hvad gør du?
A) Ingenting. Du har så mange
sokker alligevel ...
B) Du roder din skuffe igennem en ekstra
gang, men bruger højst to minutter på det.
C) Du starter en omfattende jagt på
sokken – både derhjemme og på skolen.

4. Du skal til klassefest i morgen, og du
vil have din sorte T-shirt på, men den er
enormt beskidt. Din mor har lige vasket
alt det tøj, der lå i vasketøjskurven.
Hvad gør du?

1. Du har lige opdaget et monsterstort hul i
dine bukser. Pis! Hvad gør du?
A) Du smider bukserne ud i skraldespanden,
tager din iPad frem og bestiller et par nye på
nettet.

A) Du skynder dig ud og køber en ny!

B) Du propper bukserne ind bagerst i skabet og
glemmer alt om dem.

B) Du propper den i vaskemaskinen og vasker
den, selv om der ikke er andet vasketøj ...

C) Du lægger dem i en plasticpose og smider
dem i en genbrugscontainer.

C) Du slår dørene op i dit tøjskab og
finder noget andet at tage på.

A) Nej ellers tak! Du går direkte ned i
byen og køber helt nyt og lækkert tøj i en
butik.

A) I sådan en situation er man sgu da
nødt til at lyve. Du siger, at den er købt i
en megafed butik i New York.

B) Du overvejer det, men ender med at
købe noget nyt. For det gør dine venner
også.

B) At du ikke ved, hvor T-shirten kommer
fra.

C) Se’føli’! Du er allerede på vej derned ...

C) At den kommer fra en genbrugsbutik,
og at de skulle prøve at tjekke genbrug
ud.

Flest C’er: Sådan! Du er en sand genbrugsgud! Der findes alt for få som dig. Spred den gode karma!
Flest B’er: Tja ... du er hverken genbrugsgud eller monstershopper! Klem ballerne
sammen, og mand dig op! Det er herrenice at genbruge og tænke på miljøet!
Flest A’er: Dit yndlingsdyr må være et dovendyr! For du er da bare helt vildt doven og ret nederen
over for miljøet. Alting behøver ikke at være nyt, nyt, nyt! Tag dig sammen, monstershopper!

Illustrationer: Boris Boll Johansen / Klør Konge

2. Din mor har købt en megafed Tshirt til dig i en genbrugsbutik. Hvad
fortæller du vennerne?

5. Din far har lige givet dig 300
kroner til at købe tøj for. Går du i
genbrugsbutikken?

24 / act /
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Hver eneste måned får Tomwanani Nyirongo nyt tøj. Tit er
det hendes mor, der køber tøjet.
“Hun kender min stil,” fortæller 11-årige Tomwanani.
Hun bor i landet Malawi i hovedstaden Lilongwe. Hendes far
har et godt arbejde. Han er med til at sikre, at byen har rent
vand. Moren har en lille butik, hvor hun sælger tasker.
Af og til går Tomwanani og hendes mor sammen ud og
shopper. De går både på markedet, hvor der bliver solgt
masser af genbrugstøj, og også i butikker med nyt tøj.
“Nyt tøj er bedst. Man kan godt finde nogle gode ting, der er
brugte, men nogle gange, så er det meget forvasket. Så det
sorte ikke længere er helt sort, men brunligt.”
Og den går ikke. Tomwanani elsker kulsort eller kridhvid.
Hun snakker tit med sin bedste veninde, Brenda, om mode
og nye trends.
“Og efter jeg har fået min egen telefon, så kan vi også
google det!” siger Tomwanani tydeligt stolt.

Foto: Lene Vendelbo

Foto: Lene Vendelbo

Foto: Lene Vendelbo

Foto: Lene Vendelbo

Tomwanani fra Malawi
elsker kjoler. Helst
enten sorte eller hvide.
Og hun har temmelig
mange.

Piger i Malawi er heldige, hvis de får en uddannelse. I
det land synes mange nemlig, at piger skal giftes, mens
de stadig er teenagere. Det er selvfølgelig noget skidt. I
Røde Kors hjælper vi rigtig mange piger, så de kan gå i
skole i stedet for at blive koner. Tjek rødekors.dk/fadder
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“Jeg er vild med genbrug, fordi
man kan gå på opdagelse og
finde så mange unikke ting fra
en helt anden tid. Jeg mixer tit
genbrug med nye ting. Jeg bruger mest genbrug, når jeg er ude
at optræde. Det er vigtigt for
mig, at mit scenetøj er unikt.”

TOMWANANIS
STIL



Hvad synes de kendte
egentlig om genbrug?



EMMELIE DE FOREST

Kjoler eller nederdele.
Helst sorte eller hvide.

Musiker

“Det er et frygteligt
spild og svineri at
smide så meget ud,
som vi gør i dag.”

LENE KAABERBØL
Forfatter



Foto: Sanne Berg

Tomwanani
sammen med sin
lillebror og sin
mor. 

Foto: Lene Vendelbo

Foto: Røde Kors

Musiker

“De krydderier,
man får i genbrugsbutikken,
findes jo ikke
nogen andre
steder.”
“Mode går i cirkler, og hvis
du gemmer ting lang
nok tid, bliver det moderne
igen på et tidspunkt,
og så er det bare ned for at
slå til i genneren.”

Navn:

Miljøminister

“Genbrug af tøj er en rigtig
god ide, for det slider rigtig
meget på miljøet at producere nyt tøj. Jeg køber og
sælger brugt tøj, og så kigger jeg altid efter, om tøjet er
lavet i gode materialer, så det
kan holde længe. Det sidste
genbrugstøj, jeg har købt, er
en flyverdragt til min søn.”

OH LAND

Musiker/model



Foto: Claus Bjørn Larsen
Foto: Lene Vendelbo

KIRSTEN BROSBØL



Alder: 11 år
Bor: I Lilongwe, Malawi
Søskende:
Lillebror Vinjeru (5 år)
Kæledyr:
Hunden Bruno
Fritid:
Boldspillet netball
Favoritfag:
Engelsk og matematik
Bedste ven: Brenda
Fremtid:
Arbejde i en bank

Foto: Røde Kors

Tomwanani
Nyirongo


Foto: Lene Vendelbo



JOEY MOE

Tomwanani sms’er
tit med sin veninde
Brenda.

BLÅ
BOG

Foto: PR

“Jeg bor på en lille ø. Her
bruger alle genbrug. Det
er en rigtig god ide – nogle
af os får ryddet op i skabene,
mens andre går hjem med
næsten nye trøjer, bøger, sko
og tallerkner, og samtidig er
der altid et eller andet
godt formål, der får lidt
penge i kassen.”

“Jeg bruger ofte
genbrug. Jeg synes,
et look bliver lidt
hult, hvis det kun er
helt nyt tøj.”
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1 BÆREPOSE TØJ

Hvad sker der egentlig med dit tøj,
efter du har afleveret det i
genbrugscontaineren?
Se filmen, og tag på rejse med dine bukser!

3500 LITER
RENT VAND

3
3 BÆREPOSER TØJ

MAD TIL 1 BARN
I 1 MÅNED

VIDEO

Åbn et tøjskab i Afrika

Foto: Lene Vendelbo

TEGNEFILM: BUKSEREJSEN

2

Foto: Lene Vendelbo

Se, hvordan du kan bygge
en megasej genbrugsstol på
kun 20 minutter!

VIDEO

Tjek kjolemode i Afrika
Se flere facts om genbrug
på rødekors.dk/skole/kluns

4

10 KG
10 KG TØJ

KØKKENSÆT TIL 1
FAMILIE

