
 

Morley Juma laver vaser af brugt plastik: ”Mange 
undervurderer plastikkens potentiale” 
 
Morley Juma er frivillig i organisationen Precious Plastics, der genanvender plastik 
fundet i Kisumu, Kenya. For Juma er bæredygtige produktioner et bærende element 
i den grønne omstilling, men lige så vigtigt er det at engagere lokalområdet i 
klimaet.  
 
Af Kristine Stie Davidsen 
 
Vaser, krukker og knager. Dette er blot nogle af de ting, Morley Juma og de fire andre 
frivillige i Precious Plastics laver ud af brugt plastik.  
 
Ifølge Morley Juma fylder plastikaffald meget i gadebilledet i Kisumu. Det var også med 
udgangspunkt i disse problematikker, at organisationen startede tilbage i 2021 under 
Corona: 
 
”Vi var nogle stykker fra den lokale kirke, der gik meget rundt i lokalområdet på det 
tidspunkt. Vi lagde mærke til, at der var en masse plastik overalt. Og en masse skrald.” 
 
Plastikken finder organisationen ved affaldspladser i Kisumu. Når plastikken er indsamlet 
vasker, sorterer og fordeler de den. Herefter omdanner de dem til nye, anvendelige 
produkter med hjælp fra deres maskiner.  



Målet er en grønnere klode 
Genanvendelsen af plastik er en konkret løsning på plastikproblemet, der ifølge Morley 
Juma sikrer et grønnere og renere Kisumu. Men at genanvende plastik er også vigtigt, når 
det kommer til at beskytte klimaet: 
 
”En af grundene til, at vi genanvender plastik, er, fordi vi vil gøre folk opmærksom på, at 
plastikaffald kan være skadeligt for klimaet,” forklarer Morley Juma og fortsætter: 
 
”Når man smider plastik i naturen eller brænder det, påvirker det i høj grad miljøet. Ved at 
genbruge plastik kan vi i stedet være med til at stoppe klimaforandringerne på længere 
sigt,” udtaler Juma.  
 
Lokalområdets engagement 

Morley Juma er dog godt klar over, at Precious Plastics ikke kan 
tage kampen op mod klimaforandringerne alene. Derfor gør de 
meget for at synliggøre sig i lokalområdet.  
 
Organisationen inviterer blandt andet jævnligt lokalbefolkningen 
indenfor til workshops. Her kan de få lov at prøve kræfter med 
selv at lave ting ud af plastik:  
 
”Mange mennesker bruger plastik, men de ser ikke mulighederne 
i det. De ser ikke, at plastik kan bruges til at skabe nye, 
værdifulde ting.” 

 
I fremtiden håber Precious Plastics også på at kunne få flere lokale kræfter med ombord i 
maskinrummet. Drømmescenariet vil især være at få flere unge til at arbejde frivilligt i 
organisationen: 
 
”I Kenya er mange unge arbejdsløse. I Precious Plastics vil vi derfor både skabe en 
fremtid for klimaet, men også for de unge.” 
 


