
Afrika tager stadig skraldet 
 

Afrika er nået langt i kampen mod plastikforurening og den nye internationale lov 
om eksport af plastikaffald mellem rige og fattigere lande, er også et vigtigt slag 
vundet. Men USA bliver ved med at eksportere, mens oliegiganter presser på for at 
kunne eksportere mere endnu. 

 

Af Simon Nørskov – Journaliststuderende DMJX. 

De rigeste lande i verden er helt vilde med plastik, både som indpakning og som produkt, 
og det skaber selvfølgelig en masse skrald. Det skrald er bare ikke så smart at brænde af, 
når man gerne vil være et ”grønt” land, og det vil vi jo gerne i vesten. Store skraldebjerge 
er heller ikke så flotte at se på, men hvad gør man så, hvis man gerne vil have en masse 
produkter, men ikke gider affaldet? Så sender man det da bare til Kina, Sydøst Asien eller 
Afrika. Ude af syn ude af sind. Det er i hvert fald sådan, vi i vesten har opereret i mange 
år. Men flere og flere lande modtagerlande siger fra. De gider simpelthen ikke at være 
Vestens skraldeplads mere. 

 

Vesten skal selv tage ansvar 
Indtil start 2018 blev det meste af verdens skrald sendt til Kina, som i mange år har 
modtaget utrolige mængder plastik affald. USA alene sendte op mod 1 mio. tons 
plastikaffald til Kina om året. Fordelen ved at sende skraldet til Kina var, at man efter 
aflastning i havnen kunne fylde containerne op med en masse varer og tage det med hjem 
til forbrugerne igen. Derudover er plastikgenbrugsindustrien kæmpestor. Mange 
virksomheder i både Hong Kong og Kina blev utrolig rige ved at modtage vestens skrald, 



smelte det om og sælger det til plastvareproduktion igen, men skaderne på miljøet blev for 
store, fordi der er så meget af det modtaget plastik som ikke kan genbruges. Kinas floder, 
luft, nærliggende hav og landområder blev voldsomt beskadiget og forurenet, af alt det 
skrald de skulle håndtere, så de sagde fra. 

Kinas forbud mod import skabte kaos i vesten, men vi fandt hurtigt nye modtagere i 
Sydøstasien. Vietnam, Malaysia og Thailand overtog meget af eksporten, men de havde 
slet ikke kapacitet til at håndtere de enorme mængder affald, hvilket resulterede i deres 
egne forbud i 2018. De forbud har vist sig svære at håndhæve til fulde i de lande, men 
hoveddelen af affaldet skal stadig finde nye destinationer. De destinationer er blandt andet 
Bangladesh, Laos, Etiopien, Senegal og Ghana. 

I 2019 steg eksporten af plastikaffald til 
Afrika så med 400%, og siden er det tal kun 
blevet større. Men Afrikanske lande har 
svært nok ved at håndtere deres eget 
affald, og desuden har flere lande på 
kontinentet taget tiltag for at reducere deres 
plastikforbrug. Kenya har begrænset 
brugen af plastikposer og en-gangs 
plastikprodukter voldsomt, og blandt andre 
har Rwanda fulgt trop, da de har helt 
udfaset en-gangs plastikprodukter. Derfor 
siger flere Afrikanske lande nu også fra. 

De mange landes modvilje til import er så blevet manifesteret i form af en ny international 
lov, som trådte i kraft 1. januar 2021. Loven er en forlængelse af Basel konventionen, som 
regulerer den mellem-statslige flytning af ”farlige materialer”, hvilket nu også inkluderer 
plastikaffald. Den nye tilføjelse går simpelthen ud på, at rige lande ikke må sende deres 
plastikskrald til middel- og lavindkomst lande, hvis de lande ikke gider at have det.  
Utroligt nok var det tilladt før loven trådte i kraft. 
Med den nye internationale lov skal man have skriftlig godkendelse fra det importerende 
land, før affaldet bliver sejlet afsted. Inden den nye lov var det ikke nødvendigt. Der var 
næsten ingen opsyn ift. eksport af plastikaffald, og der var ikke meget importlandene 
kunne gøre. Det er meget svært at sende affald tilbage, når det først er blevet accepteret 
ind, hvilket ofte sker for udviklingslandene, som har dårlig grænsekontrol og opsyn på 
import. 

Loven er til for at alle lande, specielt de rige, skal tage ansvar for deres eget plastikskrald, 
og på den måde bliver vi alle mere bevidste om vores forbrug, og får derved en større lyst 
til at mindske det. Samtidig bliver de fattigere lande, som ikke kan håndtere mængderne af 
skrald, fri for den ødelæggende faktor som affaldet har vist sig at være. Det ville være til 
stor gavn for miljø og klima i hele verdenen. 

187 af verdens nationer har skrevet under på den nye lov, men USA er ikke blandt dem. 

 



 

 

 

 

 

 

 

USA vil eksportere mere plastik 
Som det ser ud nu, er det faktisk ulovligt for USA at sende deres plastikaffald nogen steder 
hen. Det gør de dog alligevel, men det er derfor, de gerne vil lave en aftale i Afrika. Med 
den kan de komme udenom Basel konventionen. 

I stedet for at stoppe eksporten af plastikaffald i kølvandet på de nye internationale love, 
har USA i år eksporteret mere. 48 millioner ton plastikaffald i januar 2021 sammenlignet 
med 45 millioner ton i januar 2020, hvoraf over halvdelen er til fattigere lande, som har 
tilskrevet sig Basel konventionen. De bliver simpelthen bare ved. 

Derudover prøver en sammenslutning af olie- og kemikalieproducenter kaldet ACC, 
American Chemistry Council, at få USA's handelskommission til at presse Kenya. De vil 
have Kenya til at acceptere en ny aftale, som vil gøre det muligt for oliegiganter som 
Exxon, Shell og Total at sælge plastik- og kemikalieprodukter i Kenya. Under coronakrisen 
er de her olieproducenter blevet hårdt ramt, da efterspørgslen på olie og brændstof er 
faldet gevaldigt, men man kan jo også bruge det sorte guld til at producere 
plastikprodukter. Derudover vil de i aftalen også sørge for, at Kenya bliver ved med at 
modtage USA's plastikaffald, som de i Kenya ellers er ved at få stoppet. 

De her storproducenter ser Kenya som deres vej ind på det Afrikanske marked, så de 
håber altså på at kunne sælge deres produkter på hele kontinentet. Det er på trods af 
Kenya og flere Afrikanske landes eget opgør med plastik, udover Basel konventionen.  

”Gennem denne handelsaftale kan Kenya i fremtiden fungere som et midtpunkt, hvorfra 
Amerikansk produceret kemikalier og plastik kan videresendes til andre Afrikanske 
markeder”, skriver ACC gruppen i et brev til repræsentanter fra USA's handelskommission. 

Afrika er langt fremme i krigen mod plastik. 34 ud af 54 lande har taget store skridt mod 
komplet udfasning af én-gang plastik. 
Hvis den her aftale går igennem, er det ikke kun et kæmpe tilbageskridt for Kenyas opgør 
med plastikforurening, men et tilbageskridt for hele Afrika. 

 

Hvad så nu 
I forhold til den handelsaftale ACC lobbyer for mellem USA og Kenya, skal der jo to til at 
laves en handel. For at stoppe aftalen skal Kenyas præsident, Uhuru Kenyatta, og hans 



regering bare sige fra. Så simpel er det. Men oligiganterne presser på og lover økonomisk 
gevinst for Kenya, så i et forsøg på at have indflydelse på sagen presser Kenyas 
befolkning deres regering ved hjælp af både demonstrationer og underskriftindsamlinger. 
Sagen kræver et modangreb med demokratiske våben. 

Greenpeace Afrika har også startet en underskriftindsamling for at opfordre Kenyatta til at 
droppe aftalen.  
https://act.greenpeace.org/page/63969/petition/1?utm_campaign=plastic&utm_source=pr&
utm_medium=referral&utm_content=press-release&utm_term=ke-us 

Alle kan skrive under på indsamlingen. Vi kan alle støtte Greenpeace Afrika og deres 
arbejde for et plastikfrit kontinent.  

 

Kenya og Afrika har generelt svært ved at håndtere deres egen produktion af plastikaffald, 
og det problem bliver ikke mindre af, at USA fortsætter deres eksport til kontinent. Derfor 
kræver situationen kreative løsninger.  

Dandora losseplads i Nairobi, som er en af mange pladser i Kenya, er mere end en bunke 
skrald. Det er også et sted, de fattigste kan tjene penge på at samle genbrugeligt 
plastikskrald, som de kan sælge videre. Det er hårdt arbejde, og det kræver meget tid at 
samle nok. Men ved den her losseplads har lokale startet et center, hvor børn uden tid og 
styrke nok kan bytte enkelte stykker genbrugsplast for point, som så kan byttes til varer 
som mel og grøntsager. Det har dog svært ved at løbe rundt, så centeret lever også meget 
på donationer.  

Men de her lossepladser er alt andet end sunde for lokalbefolkningen, og genbrugsplasten 
fra disse pladser bliver også mindre og mindre attraktive for genbrugsstationer og 
virksomheder. Derfor startede Betterman Simidi Musasia organisationen Clean Up Kenya, 
som gennem flere forskellige projekter som oprydningsdage, uddannelse i lokalpolitik og 
andet, promoverer hygiejne, sundhed og et renere samfund. 
https://cleanupkenya.org/ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


