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”Ivone og Casper” 

Tema: Madspild og oversvømmelse 

 

1) Kære klimamonopol.  

Jeg har en veninde, som går virkelig meget op i klima, miljø og 

madspild. Forleden dag kom vi næsten op at skændes, fordi jeg ikke 

havde lyst til at spise den mad, hun havde lavet til os. Problemet var, 

at hun havde ”skraldet” det meste af maden i en container udenfor 

Kvickly, og selvom maden så lækker ud, kunne jeg ikke få mig selv 

til at spise den, fordi jeg blev ved med at tænke på, hvor maden kom 

fra. Hun syntes, jeg var snerpet og der blev en dårlig stemning. Jeg 

har på fornemmelsen, at hun vil blive ved med at lave den slags mad 

til mig og måske endda overdrive det lidt, fordi hun gerne vil 

statuere et eksempel. På den måde er jeg bange for, at den dårlige 

stemning kommer igen, og det har jeg ikke lyst til. Synes I, jeg skal 

tvinge maden i mig næste gang, jeg kommer på besøg eller skal jeg 

risikere at miste en god ven, eller findes der en anden løsning på 

problemet? Mange hilsner fra mig. 

 

2) Kære klimamonopol.  

Længe har jeg haft en diskussion med min kæreste om vores brug af 

plastik-emballage i de mad-produkter, vi køber. Jeg opfordrer ham 

tit til at undlade at købe varer med plastik omkring og forsøger at 

argumentere med, at vi skal passe på miljøet. Han virker til at være 

ret ligeglad og griner bare lidt hånligt af mig, når jeg snakker om 

miljøet. Jeg køber stort set kun varer uden emballage, hvis det er 

muligt, for jeg synes, vi skal passe på miljøet. Det er efterhånden ved 

at være virkelig trættende, at vi har så forskellige holdninger til 

emnet. 
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Vi har stort set fællesøkonomi, så på en eller anden måde føles det 

som om, vi er tvunget til at finde en fælles linje for vores indkøb, 

men jeg aner ikke hvordan. Hjælp! 

Ps. Forleden dag kom han triumferende hjem og fortalte om en ny 

undersøgelse, der beviser (siger han), at masser af plastik-emballage 

i sidste er rigtig godt for miljøet, for det forlænger varernes 

holdbarhed. I kan læse den her: 

https://plast.dk/emballage-plast-noedvendigt-mindske-madspild/ 

At han nu har fundet sådan en undersøgelse, gør kun problemerne 

større, for jeg føler stadig, at det må være dårligt for miljøet og 

naturen at bruge så meget plastik! 

Hvordan finder vi hinanden igen? 

Kærlig hilsen Marie 

 

3) Hej Klimamonopol.  

Min far spiser konstant store oksebøffer, kører I en stor dieselbil, og 

flyver til Mallorca i tide og utide for at ligge på stranden og spise 

flere store bøffer. I det hele taget vil han skide på klimaet.  

Jeg gør selv, hvad jeg kan for klimaet: for eksempel er jeg blevet 

vegetar, er begyndt at cykle mere og går til demonstrationer for 

klimaet. Nogle gange spørger jeg ham, hvorfor han ikke gider gøre 

bare en lille smule for klimaet. Hans eneste svar er altid: ”Grunden 

er den samme som grunden til, at du ikke selv gør endnu mere for 

klimaet. Hvis du bare ville, kunne du sagtens vælge at bo i en hule i 

et bjerg og kun spise græs og drikke regnvand. Det ville være rigtig 

godt for klimaet. Men det gider du jo ikke, vel lille ven!” 

Hjælp mig inden jeg bliver sindssyg. Findes der dog ikke noget, der 

er mere rigtigt end andet? Findes der dog ikke rigtigt og forkert? 

Frustrerede hilsner fra Maria 
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Fakta: ”Ivone og Casper” 

 

• I Danmark smider vi hvert år mere end 700.000 ton mad ud.  

• Butikker smider omkring 163.000 ton mad ud årligt. 

• En gennemsnitlig dansk familie smider mad ud for over 3.000 

kroner om året. 

Kilde: https://heleverdeniskole.dk/madspild/ 

 

• 2,5 millioner mennesker dør hvert år af luftforurening 

Kilde: https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/25-millioner-dor-

hvert-ar-af-luftforurening 

 

• 75 millioner mennesker bliver hvert år påvirket af 

oversvømmelser. 

Kilde: https://www.rodekors.dk/sites/rodekors.dk/files/2018-

05/Oversvoemmelse-Fact-Sheet-Juni-2016.pdf 

 

 

 


