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”Nelly og Dagmar ” 

Tema: Genbrug, vegetarianisme, livsstil 

 

1) Kære Klimamonopol.  

jeg vil gerne spise mindre kød. Men til familiemiddage bliver jeg 

altid udfordret på mit valg, fordi folk elsker at diskutere veganisme. 

Jeg er træt af diskussionerne og jeg har ikke lyst til at moralisere. 

Jeg vil bare gerne spise min kik-ærtebøf i fred! Hvordan får jeg sagt 

til min familie, at jeg ikke har lyst til at diskutere min kost med 

dem? Mvh Ida 

Bonus info: Ida starter ikke diskussionen selv men oplever at andre 

starter en uopfordret diskussion med hende, når hun siger nej tak til 

kød. 

 

2) Kære Klimamonopol. 

Jeg har en Facebook-veninde, som bor i Kenya. Vi snakker rigtig godt 

sammen og har det rigtig godt i det hele taget. Noget af det, vi er 

meget fælles om er, at klima- og miljøspørgsmål er meget vigtige. Nu 

er der opstået det problem, at efterhånden, som vi er kommet tættere 

og tættere på hinanden, er vi begyndt at overveje at se hinanden 

fysisk. I den forbindelse er der to problematikker: Det ene handler 

om, at det kan være svært at forsvare udledning af kæmpestore 

mængder CO2 bare fordi, vi gerne vil se hinanden fysisk. Det andet 

problem handler om, at min venindes familie synes, det virker ret 

vildt at bruge 10.000 kroner på en rejse til Kenya, når de i hendes 

familie ikke engang har 10.000 kroner i rådighedsbeløb årligt. Det 

kan jeg selvfølgelig godt forstå, men alligevel har jeg rigtig meget 

lyst til at besøge hende og kan også godt selv betale for det. Hvad 

skal jeg gøre? Kærlig hilsen Aleksander. 
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Fakta: ”Nelly og Dagmar ” 

 
• En kødspisende person kan i gennemsnit reducere sit CO2 

fodaftryk med 30 % ved at blive vegetar. 
• 2,5 procent af danskerne lever vegetarisk. Det svarer til 140.000 

personer. 
• 5,2 procent af danske unge mellem 18 og 34 år lever vegetarisk 

 
Kilde: https://solbergs.dk/hvis-hele-verden-var-vegetarisk-hvad-
saa/ 
 

• Hvert år produceres der 150 milliarder stykker tøj i verden. 
• Tøjindustrien er en af de mest forurenende i verden. Kun 

overgået af olieindustrien. 
• Hver dansker køber i gennemsnit 16 kg tøj om året. 

 
Kilde: https://faktalink.dk/tojspild 
 

 

 


