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Tirsdag, 26. maj, 2015, 09:10:28 

Gør det nemt at smide tøjet 
Alt for meget tøj kasseres stadig som affald. Hvis 
genbruget skal øges, skal det være lettere at komme af 
med sit brugte tøj. 

For nogle uger siden kørte Røde Kors store tøjindsamlingskampagne 
"smid tøjet" sammen med TV2 og COOP. Et fantastisk initiativ, der gav 
1.421 tons tøj. Det flotte resultat vidner om, at vi i Danmark har alt for 
meget tøj liggende i gemmerne, men også at vi gerne vil gøre det rigtige, 
når det rigtige er nemt. 

Det er ikke kun malerbukser og hullede sokker, der ender i forbrændingen. 
Den ægte pels og den fejlindkøbte jakke havner stadig i skraldespanden.  

Desværre er det ikke alt vores tøj, der gives til 
indsamlingsorganisationerne. Meget ender i affaldet og bliver dermed 
brændt. I løbet af maj måned har jeg selv stået og sorteret i 
husholdningsaffaldet. 

Det er ikke kun malerbukser og hullede sokker, der ender i forbrændingen; 
den ægte pels og den fejlindkøbte jakke havner stadig i skraldespanden. 
Skal tekstilerne ud af affaldet, skal det gøres nemmere at give det til 
indsamlingsorganisationerne. 

Tøj og tekstiler er en tungtvejende fraktion, når det kommer til 
klimapåvirkning. Det har politisk interesse, og det er et område, der har en 
folkelig opbakning. Det må derfor ligge lige til højrebenet for politikere, 
der ønsker at stille grønne forslag. Her er to bud på, hvad en del af 
løsningen kan være: 

FÆLLES TOLKNING AF REGLERNE 
At sikre ens tolkning af EU's affaldsdefinition i alle landets kommuner. 
Hvor størstedelen af landets kommuner vælger at se formålet med 
indsamlingen af tøj og tekstiler som genbrug, vælger enkelte af 
kommunerne at se på risikoen for, at der også kommer ikke-genbrugelige 
ting i indsamling. 



Dermed er det indsamlede materiale affald, som er kommunens ansvar, og 
som indsamlingsorganisationerne ikke har tilladelse til at samle ind. Den 
fri tolkning giver problemer i form af manglende mulighed for at stille 
containere op på kommunernes arealer, selv om denne løsning er en af de 
bedste muligheder for at sikre en borgernær løsning. 

ALLE TYPER TEKSTILER 
I forlængelse af dette skal det gøres muligt for indsamlerne at informere, 
om man indsamler alle typer tekstiler. 

Det vil indebære, at borgerne opfordres til at komme alt i containerne, i 
stedet for at vi selv skal vurdere, hvad vi mener kan bruges. Dette ville 
kunne styrkes yderligere ved også at opfordre til eller sikre et bedre 
samarbejde mellem forsyningsselskaber, kommuner og 
indsamlingsorganisationer. 

Et bedre samarbejde skal sikre, at de indsamlingsorganisationer, der har 
kapacitet til at indsamle alle typer af tekstiler, kan tilbyde langt bedre 
service til kommunerne/forsyningsselskaberne end i dag. 

Samarbejdet skal fungere så de organisationer, der netop ikke kan samle 
ind, understøttes af en kommunal løsning for den resterende del. Herved 
kan man opnå større fleksibilitet i indsamlingsmulighederne og dermed 
sikre indsamlingsløsninger for alle typer tekstil, både det genbrugelige, det 
genanvendelige, og det der skal forbrændes. 
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