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”Quinter og Cecilie” 

Tema: Upcycling, tøj, genbrug 

 

1) Kære Klimamonopol.   

Jeg prøver at leve mere bæredygtigt i min hverdag og derfor køber 

jeg stort set kun genbrug til mig selv. Jeg oplever dog at stå i et 

dilemma, hver gang jeg skal købe en jule- eller fødselsdagsgave til 

andre. Mit spørgsmål er, om jeg kan tillade mig at give andre 

mennesker genbrugsgaver eller om jeg så trækker mine egne værdier 

ned over hovedet på dem? Hvad gør i selv?  

Mange klimavenlige krammere fra Sofie. 

 

2) Kære Klimamonopol. 

Forleden havde jeg en diskussion med en kammerat.  

Han havde været nede i UFF-containeren med gammelt tøj og da han 

kom op, var han ret stolt af, at han nærmest havde frelst verden. Jeg 

synes på en måde, det føltes lidt flabet, for meget af det tøj, han 

smed i containeren, var nærmest laser og pjalter. 

På en måde synes jeg ikke, det er rimeligt, at folk i fattigere lande 

skal gå rundt i vores aflagte pjalter. Det føles lidt lige som, hvis jeg 

sad og spiste den lækreste middag og bagefter kom der en fattig 

mand krybende og fik lov til at spise efterladenskaberne. 

Jeg synes, det er svært. Selvfølgelig kan jeg også godt se, at en del 

mennesker vil blive glade for tøj, selvom det er vores aflagte, men 

det føles ikke helt rigtigt. 

Har I en mening om det? 

Mvh én, der er i tvivl. 
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3) Kære Klimamonopol. 

Hver gang mine børn har fødselsdag og særligt, når det er jul, bliver 

de overdænget med nyt legetøj og nye ting. Store bunker af det! 

De bliver meget glade i situationen og de leger med det et par dage. 

Men efterfølgende bliver langt det meste glemt eller børnene bliver 

ligeglade med legetøjet og det går i stykker, fordi de ikke behandler 

det ordentligt. 

De har efter min mening simpelthen for meget legetøj og personligt 

giver jeg dem stort set aldrig legetøj. 

Nogle gange bliver jeg næsten vred og har lyst til at sige, at resten 

af familien og vennerne skal stoppe med at købe alt det plastiklort 

til mine børn. 

Problemet er, at jeg godt ved, hvorfor familien gør det: Ofte er det 

nemlig langt det letteste at købe et eller andet plastiklegetøj, når 

man bliver inviteret til fødselsdag. Det kræver tit lidt mere tid og 

overskud at finde en alternativ gave, som giver mere mening. Når 

folk er pressede og stressede, så vender de sig mod de lette løsninger 

og det indebærer tit plastiklegetøj, som ender i skraldespanden en 

uge efter, det er blevet taget i brug. Jeg kender det selv. Det er svært 

at finde på meningsfulde gaver hver gang. 

Så hvad skal jeg gøre? Skal jeg sige til dem, at de slet ikke skal give 

børnene gaver? (børnene elsker det jo i situationen!) Eller skal jeg 

sige, at de skal undlade plastiklegetøj? (Det vil nogle gange gøre det 

meget sværere for dem at finde en gave!) 

What to do? What to say? Mvh en lidt frustreret forælder. 
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Fakta: ”Quinter og Cecilie” 

 
Danskerne køber hvert år tøj svarende til 89.000 tons.  
Af dét indsamles 41.000 ton til genbrug. 
48.000 ton ender som affald i et forbrændingsanlæg, og trækker 
vores CO2-regnskab op. 
 
 
Kilde: https://faktalink.dk/tojspild 
Kilde: https://jyllands-
posten.dk/livsstil/forbrug/ECE9458591/dansk-rekord-i-toejkoeb-
er-daarligt-nyt-for-miljoeet/ 
 

 

 

 


