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”Beatrice og Mia” 

Tema: Bæredygtig livsstil og produkter 

 

1) Kære Klimamonopol. 

Vi er 3 veninder, der har ret forskellige holdninger til makeup.  

Den ene veninde køber altid makeup, som er økologisk certificeret.  

Den anden veninde er ligeglad. Hun køber det, der passer hende og 

tænker ikke på hverken miljøet eller klimaet. 

Den tredje veninde køber slet ikke makeup. 

Tit har vi nogle lange diskussioner omkring vores makeup-brug.  En 

veninde mener, at den anden er for hellig. En mener, at den anden 

er egoistisk og ikke tænker på miljøet. En mener, at den anden er 

grim uden makeup, men den anden er ligeglad med dét. En mener, 

at man selv skal have lov til at bestemme, hvilken makeup, man 

bruger, mens den anden mener, at der burde være regler imod ikke-

økologisk makeup.  

I det hele taget, er det lidt noget rod. Hvad synes I egentlig er op, 

og hvad er ned? Må man bare gøre, nøjagtig som man har lyst til? 

Mvh. En af 3 veninder. 

 

2) Kære Klimamonopol. 

Hej, jeg har et mindre dilemma. Min veninde går meget op i klimaet 

og som en del af hendes plan for at redde verden flyver hun to 

gange om året til Borneo for at plante træer. Bør jeg sige til hende 

at hendes flyveture skader klimaet langt mere end de gavner? Og i 

så fald, hvordan siger jeg det til hende på en ordentlig måde, så vi 

ikke ender med at blive sure på hinanden? 

Mvh Sandra 
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3) Kære Klimamonopol. 

Min mor går rundt og tænker, at hun er ekstremt god mod klimaet 

og miljøet og er bæredygtig og biodynamisk og alt muligt andet.  

Nogle gange lyder det bare ret tomt i mine ører.  

For eksempel køber hun konstant nye ting i butikker og på nettet. 

Hendes tøjskab bugner af tøj og sko, hendes makeupskab er proppet 

med dåser og flasker og i det hele taget køber hun bare alt muligt. 

Hun flyver også tit på ferie til alle mulige lande for at købe flere 

ting og spise dyr mad. 

Hun praler dog hele tiden af, at alt det, hun køber, er certificeret 

bæredygtigt, fair-trade, økologisk og biodynamisk og CO2-neutralt 

og jeg ved ikke hvad. Når hun flyver på ferier, siger hun, at hun 

betaler for CO2-kompensation, hvad det så end er for noget. 

Jeg synes bare, det lyder hult og jeg synes, det er irriterende, at hun 

render rundt og praler af det konstant. 

Kan man virkelig bare købe og købe og købe og så stadig kalde det 

bæredygtighed? 

Selv køber jeg ikke rigtig noget. Mest fordi jeg ikke har så mange 

penge. Det jeg køber, er ikke specielt bæredygtigt, men i det mindste 

går jeg ikke shop-amok som hun gør. 

Hvad tænker I om det? 

Mvh. en irriteret søn 

 

4) Kære Klimamonopol.  

Jeg har et lille klimadilemma. Jeg spiller tennis på et højt niveau. 

Jeg og mit hold er blevet inviteret til Barcelona for at spille tennis, 

fordi vi klarer os godt internationalt. Mit hold vil naturligvis gerne 

have mig med. Men jeg har indgået en pagt med mig selv. Jeg vil 

ikke flyve fordi jeg forsøger at undgå CO2-udledning på den konto. 
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Men hvis jeg beder holdet om at tage toget, vil det blive langt dyrere 

og mere tidskrævende og jeg har ikke råd til at finansiere turen på 

egen hånd. Jeg vil rigtig gerne med, men kan ikke finde ud af, om 

jeg skal gå på kompromis med mit princip om ikke at flyve eller om 

jeg skal acceptere flyvning denne ene gang. Hvad skal jeg gøre? 

Venlige hilsner fra Mads. 
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Fakta: ”Beatrice og Mia” 

 

• 88 % af unge i alderen 13-29 år er bekymret for fremtidens 
miljø 

• 93% mener bæredygtig livsstil er vigtigt. 
• 83 % er klar til at tage mere handling. 
• Kun 25 % synes det er nemt at leve bæredygtigt. 

 
Kilde: http://norden.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1331807/FULLTEXT01.pdf 
 
Sådan undgår du mikroplast i din indkøbskurv: 

• Vælg tøj af bomuld, uld, hør og silke i stedet for nylon, polyester 
og andre syntetiske materialer. 

• Undgå skuresvampe, klude og opvaskebørster af plastik. 
• Vælg produkter med svanemærket og EU-blomsten. 
• Scan dine plejeprodukter med appén ”beat the microbead” 

 
Kilde: https://kemi.taenk.dk/bliv-klogere/mikroplastik-saadan-
undgaar-du-det-i-indkoebskurven 
 

 

 


