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”Elisha og Masoud” 

Tema: Plastik og mikroplast 

 

1) Kære Klimamonopol.  

Jeg står dagligt i et vildt irriterende dilemma. Det er ret enkelt: Hver 

gang, jeg står i Netto og skal købe ind, opdager jeg for sent, at jeg 

har glemt min flergangs-indkøbspose derhjemme. Resultatet bliver, at 

jeg køber plastik eller køber endnu en flergangspose i håbet om, at 

jeg næste gang husker den. 

Jeg synes virkelig, jeg forsøger at gøre en indsats for klimaet og 

miljøet på mange måder. Der svarer lidt til, at jeg har en klar 

intention om, at jeg vil tage cyklen i skole. Det går også fint, men 

så lige pludselig en morgen, så regner det eller jeg er lidt forsinket 

og så frister det altså virker meget at tage bilen. Den fristelse falder 

jeg desværre for ofte for. 

Det korte af det lange er, at mine ambitioner om at gøre noget godt 

for klimaet ofte bliver overhalet af hverdagens stress og jag og 

resultatet bliver, at jeg ikke får gjort så meget godt, som jeg gerne 

ville. 

Hvad skal jeg gøre? Mvh. Mig. 

 

2) Kære Klimamonopol. 

Jeg var på ferie i udlandet for nogle måneder siden. Jeg backpackede 

sammen med en ven i mere end en måned. Det var ret fantastisk! 

Jeg stødte dog ofte ind i et dilemma, som jeg stadig ikke føler er 

blevet løst. Stort set alle de lokale virkede helt ligeglade med, hvor 

de smed deres affald. Nogle steder var der affald og plastik overalt. 

Når jeg mødte nogle, som jeg faldt i snak med, spurgte jeg ind til, 

hvorfor de bare smider affaldet og ikke tager det med til en 
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skraldespand. Et af problemerne var, at der faktisk mange steder 

ikke var skraldespande.  

Jeg begyndte selv at medbringe mit skrald, indtil jeg fandt en 

skraldespand, men ofte varede det længe, før jeg fandt en 

skraldespand, og det var faktisk virkelig besværligt.  

På et tidspunkt begyndte jeg at smide mit affald på gaden, ligesom 

alle de andre gjorde, fordi jeg nok var blevet lidt modløs og ikke 

syntes, det gav mening, at jeg som den eneste ud af millioner af 

mennesker vandrede rundt med mit skrald i timevis mens alle andre 

smed det, hvor de stod. 

Hvor mange knuder skal man slå på sig selv for at gøre en lille, bitte, 

mikroskopisk forskel? Venligst Julie 
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Fakta: ”Elisha og Masoud” 

 
• Hvert år udledes omkring 8 mio. tons affald i verdenshavene. 
• Det svarer til, at en lastbil fuld af plastik bliver tømt ud i havet 

hvert eneste minut. 
• Mere end 90 % af havskildpadder, fisk og havfugle har plastik i 

maven. 
 
Kilde: https://plasticchange.dk/videnscenter/fakta-om-plastik-i-
havet/ 
 
 

• Der bruges 160.000 plastikposer i sekundet på verdensplan. 
• Havene indeholder 1 ton plastik for hver 5 ton fisk. 
• Omkring 100.000 skildpadder og én million havfugle dør hvert 

år på grund af plastikforurening. 
 
Kilde: https://restraw.dk/blogs/news/10-hurtige-facts-du-maske-
maske-ikke-vidste-om-plastik 
 

 


