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Vedr. Høringssvar på strategien for affaldsforebyggelse ”Danmark uden affald ll”

Røde Kors takker for invitationen til at give høringssvar på udkast til strategi for affaldsforebyggelse
”Danmark uden affald ll”.
Røde Kors har arbejdet med genbrug og genanvendelse af primært tekstiler, men også elektronik og
møbler, igennem 40 år. Røde Kors indsamlede i 2014 6.300 tons genbrugstekstiler. Røde Kors har de
seneste år fuldt regeringens arbejde med nedbringelse af spild og affald. Vi er meget enige i
Regeringens målsætning om at gøre det lettere at indsamle genbrugstekstiler, genbruge tøjet og
genanvende fibrene af overskudstøjet.
Røde Kors mener;

Danmark har gennem de mange genbrugsaktører et veludbygget indsamlingssystem til
tekstiler. Derfor bør udgangspunktet være at understøtte det nuværende system.

Tilgængelighed er afgørende. Derfor bør regeringen sikre, at kommunerne og de humanitære
organisationer samarbejder om indsamling af tekstiler.

Vi oplever, at der hos den danske tekstilindustri ingen efterspørgsel er efter genanvendte
fibre. Derfor bør regeringen motivere industrien til at produktudvikle mod højere brug af
genanvendte fibre.
Vi har et godt indsamlingssystem
I Danmark har vi et meget omfattende system til indsamling af tekstiler. Røde Kors indsamler f.eks.
tekstiler i hele landet. Vi har i dag 235 butikker som modtager tøj, 1.150 containere og 8.000
frivillige, der sorterer og klargør tøjet til salg.
Sammen med de andre indsamlingsorganisationer i Danmark må systemet betegnes som værende
særdeles veludbygget. Systemet er samtidigt afgørende i forhold til at understøtte hjælpeindsatsen
overfor de mest sårbare i Danmark og resten af verden (se processen på vedlagte bilag).
Tilgængelighed er afgørende for den indsamlede mængde
Tilgængelighed er afgørende for, at borgerne recirkulerer tøj fremfor at smide det ud som affald.
Derfor opfordrer vi regeringen til at give kommunerne incitamenter til en øget interesse i indsamling
af tekstiler i samarbejde med de humanitære organisationer. I nogle kommuner er det f.eks. ikke
muligt at få tilladelse til at opsætte containere på offentlig vej eller på genbrugspladser. Det giver
færre containere og dermed dårligere tilgængelighed. Det betyder endvidere, at borgerne sætter tøjet

udenfor butikkerne efter åbningstid. I løbet af natten bliver poserne ”kigget igennem”, og
efterfølgende modtager butikken en bøde, fordi tøjet er spredt på fortov og vej.
På trods af et veludbygget indsamlingssystem kan vi genkende udfordringerne omkring, at mange
tekstiler stadig smides i skraldespanden. Derfor mener vi, at information til borgerne er meget vigtig
for at sikre, at borgerne sender mest muligt i recirkulation. Røde Kors har derfor gennem flere år
gennemført en årlig informationskampagne for at informere om donationsmulighederne. Kampagnen
hed ”Smid bukserne”. I år vil TV2 og Coop understøtte kampagnen, hvorfor vi håber på at kunne
indsamle ekstra 1.000 tons tekstiler.
Genanvendelse skal i fokus
I Røde Kors arbejder vi for, at alle tekstiler skal kunne genbruges – alternativt genanvendes. Ved
genanvendelse sælger vi tekstiler, der hakkes til fibre og bruges til klude og tæpper. Genbrug af
tekstiler giver os alle den størst mulige værdi og det bedste miljømæssige regnskab. Derfor er vi
glade for, at regeringen har arbejdet for, at tekstilindustrien i Danmark får bedre rammer for at
samarbejde med genbrugsorganisationerne om overskudstøj. Men hvis tøjet ikke længere kan
genbruges, bør genanvendelsen højnes. Derfor ser Røde Kors gerne, at industriens motivation til at
udvikle produkter på baggrund af genanvendelse af fibre højnes. I dag oplever vi ingen efterspørgsel
fra danske producenter til vores fibre.
Røde Kors vil meget gerne være med til at afsøge muligheder og finde konkrete løsninger. Derfor vil
vi meget gerne være aktive og indgå dialog med både politikere, ministerier og styrelser for at drøfte
den videre udvikling af strategien.

Venlig hilsen
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