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Historiemageriet udvikler samtalesaloner, workhops og 
læringsprojekter for og med børn og unge. Fra januar til 
marts har vi besøgt 800 unge og bedt dem komme med 
deres bud på, hvad der skal gøres fra politisk hold for at gøre 
det nemmere at handle klimavenligt. Det er der kommet 
denne bog ud af.  

Projektet er en del af Konferencen om EU, hvor EU indsamler 
borgernes ideer til fremtidens EU-politik.  

Projektet er udviklet med støtte fra Europa-Nævnet. 



 

Er vi villige til - i klimaets navn - at 
lægge vores liv om?  

 
Kan vi lære at tænke genbrug som 
førstevalg, når vi vil ud og købe?  

Kan vi nedsætte vores 
streamingforbrug? 

Hvad kræver det?  

Og hvad kan man gøre fra politisk 
 hold for at ændre de rammer, strukturer 
og systemer, vi fungerer indenfor, så det 

bliver lettere for os at handle 
klimavenligt?  

Det har vi spurgt 800 unge om. 



F O R O R D  

I oktober 2021 klippede 15 personer deres hår af foran Miljøministeriet. 
Og 17 mennesker klædte sig ud som vilde arter og løb ind på Københavns 
Rådhus. Måneden efter kravlede to mænd op på bommene på Langebro i 
København og stoppede trafikken. Alt sammen demonstrationer foretaget 
af klimaaktivister i protest over manglende politisk klimahandling.  

Baggrunden var blandt andet en række dystre klimarapporter fra FN. I 
2021 udkom en klimarapport fra FN med nogle meget alvorlige budskaber. 
Hvis ikke vi reducerer vores co2-udledning meget drastisk meget snart, ser 
det ikke godt ud.  

Og klimaangst er for længst blevet et alment kendt begreb.  

Men på trods af dystre rapporter, er der også masser af håb. Der bliver sat 
ind med store investeringer i den grønne omstilling og med strammere 
lovgivning. Og der er masser af gode indsatser i gang. Alligevel synes det 
nødvendigt at tale om, om ikke vi er nødt til grundlæggende at lægge vores 
måder at leve på om? Og det synes fornuftigt at kigge på, hvad vi kan gøre 
lige her og nu. Noget der ikke kræver en ny grøn teknologi, der skal 
opfindes først.  

I projektet her har vi valgt at zoome ind på to stærkt klimabelastende 
områder, hvor vi alle har mulighed for at gøre noget selv - hvis vi bliver 
hjulpet på vej. Det drejer sig om tøjproduktion og streaming. 

- Hvordan kan vi nedsætte vores streamingforbrug? Og hvordan kan vi 
lære at tænke genbrug som førstevalg, når vi fx vil ud og købe tøj?  

- Hvad kræver det? Hvordan kan vi ændre de rammer, strukturer og 
systemer, vi handler inden for, så det bliver lettere og mere oplagt for os 
at handle klimafornuftigt? Og hvilken rolle kan EU spille i den 
sammenhæng?  



 

Det har vi spurgt 800 unge om. 

Fra januar til marts 2022 har vi besøgt ca. 800 gymnasieelever og bedt dem 
udvikle deres ideer til, hvad politikerne kan gøre for at styrke klimavenlig 
adfærd her og nu. På vores besøg har eleverne i grupper nedskrevet deres ideer 
og afleveret dem til os i en ídébog. På baggrund af idébøgerne har vi opstillet en 
række anbefalinger og ideer, som vi præsenterer i bogen her.  

God læsning.  

Historiemageriet, maj 2022.









TAK 
Tak til de mange hundrede unge, der har arbejdet med at udvikle ideer, når vi har 
besøgt dem på deres gymnasier. Tak fordi I var med og tusind tak for jeres ideer. 

Tak til de deltagende gymnasier for at byde os indenfor:  

Det Frie Gymnasium 
Ordrup Gymnasium 
Stenhus Gymnasium 

Ørestad Gymnasium (der bød os velkommen hele tre gange)  
KVUC (der tog imod os to gange) 

Borupgaard Gymnasium 
Frederiksberg Gymnasium 

Og tak til Europa-Nævnet og Konferencen om EU´s fremtid for støtten til  
projektet.  

Historiemageriet, maj 2022  

 



 



FA C T S  O M  T Ø J P R O D U K T I O N  

Tøj- og stofproduktion er den fjerdestørste miljøbelastning 
i Europa og tøjindustrien står for 10 pct. af co2-

udledningen på verdensplan.  

Der produceres langt mere tøj, end der kan sælges.  

Butikkerne skal betale moms af tøjet, hvis de forærer det 
væk. Derfor vælger de ofte af brænde det i stedet for.  

677 tons usolgt tøj brændes af i Danmark hvert år. Det 
svarer til 2,7 millioner t-shirts.  

Danskerne er gode til at aflevere tøj til genbrug. Men kun 
14 pct. køber næsten altid genbrug. Så nyproduceret tøj er 
vores førsteprioritet, selvom det forurener mere og oftest 

er dyrere.  

Så hvad skal der til, for at vi bliver bedre til at købe mere 
genbrug og mindre nyt?  

På de følgende sider findes ideer og anbefalinger udformet 
på baggrund af besøg hos 800 unge.  



 



 

       BYTTEBIKS MIG HER OG DER  

Ligesom kommunen står for affaldshåndteringen og 
genbrugspladsen, kan den også stå for genbrug af tøj. Etabler 
centralt placerede byttebikse, så det er nemt at svinge forbi, når 
man har brug for en ny jakke eller natlampe eller man skal af med 
sit aflagte tøj eller brugte gulvtæppe.  

Gør det lovpligtigt for uddannelsesinstitutioner, boligforeninger og 
arbejdspladser af en vis størrelse at have deres egen byttecentral.  

Og gør det lovpligtigt for kommunerne at lave byttecentraler på 
genbrugsstationerne.  

#1



 

       PANTORDNING FOR BRUGT TØJ 

Indfør en obligatorisk pantordning for tøj - inspireret af 
pantordningen på flasker. Supermarkeder tager imod flasker 
og udbetaler pant. Tøjbutikkerne kan gøre det samme - tage 
imod brugt tøj og gensælge det i butikken. Den der afleverer 
brugt tøj, optjener point til køb af genbrugstøj - og kan bruge 
pointene alle vegne.   

#2



 

       LÆR ALLE AT UPCYCLE OG SY

Genindfør sykørekortet. Ingen forlader folkeskolen uden at 
kunne læse, regne - og sy!  

Tilbyd gratis sykurser til alle.  

Fjern momsen på tøjreparationer, så dem, der ikke kan selv, 
kan få billige reperationer.  

#3



 

       TØJBIBLIOTEKER OG DELEGARDEROBER 

Du skal til fest - men mangler et outfit. Sving ned forbi 
tøjbiblioteket og lån en festkjole:  

Støt etableringen af ordninger, hvor vi deler tøj med hinanden. 
Etabler offentligt støttede eller offentligt drevne tøjbiblioteker, 
hvor man kan låne tøj - ligesom man kan låne bøger.  
Tøjet kan komme fra genbrugscontainere, hvor folk har 
indleveret det tøj, de ikke længere selv vil gå med.  

Fra overfyldt garderobeskab til dele-tøj på abonnement; Støt 
etableringen af lokale dele-garderober fx med 
abonnementsordninger, hvor man kan låne en vis mængde tøj 
hver måned.  
  

#4



 

       SYMASKINEN RYKKER IND PÅ 
BIBLIOTEKET 

Støt etableringen af offentlige upcykleværksteder i kommunale 
kulturhuse, på biblioteker mv.:  
 
Find, frisk op og tag med hjem: Forestil dig et sted, hvor du har 
adgang til alverdens gratis genbrugstøj. Et genbrugslager, hvor 
du kan tage, hvad du vil have. Og hvis det ikke lige passer, 
går du ned i upcyckle-værkstedet, hvor frivillige sy-kyndige 
sidder klar til at hjælpe dig med at sy det ind eller ud, peppe 
det op og gøre det til lige det, du har drømt om - helt gratis.  
Containere til brugt tøj tjener som gratis stof og tøj til 
upcyklingværkstederne. 

#5



 

       FORBYD TØJREKLAMER OG FAST 
FASHION 

Tobak er skadelig. Det er nyproduceret tøj også. Indfør 
reklameforbud for nyproduceret tøj - ligesom man har forbud 
mod tobaksreklamer.  

Forbyd fast fashion - sæt et max på, hvor mange kollektioner 
der må sendes på gaden i løbet af et år.  

  

#6



 
 

       LÆG KLIMAAFGIFTER PÅ TØJ 

Læg klimaafgifter på nyproduceret tøj, så det bliver mærkbart 
dyrere. 

Eller gå drastisk til værks: Stop produktion af nyt tøj indtil 
videre.  

#7



 

       AFTABUISÈR GENBRUG 

Normaliser genbrug ved at rykke det ind i de almindelige 
butikker. Gør det lovpligtigt for alle butikker at gensælge 
indleveret tøj, der tidligere er solgt hos dem. 

Lav fashionweek med genbrugstøj. 

Indfør nationale tøjbyttedage som arbejdspladser og 
uddannelsesinstitutioner kan tage del i.  

Indfør so last seasons dage, hvor butikker kun sælger tøj fra 
tidligere kollektioner.  

Brug kendte ansigter til at promovere og legitimere genbrug. 

Støt tv-udsendelser med fokus på genbrug og få det ind i 
reality tv. 

#8



 

       INFORMER BEFOLKNINGEN
 

Lav oplysningskampagner hvor forbrugerne lærer om 
tøjbranchen; produktionsprocessen, lønslaver,  børnearbejde 
og klimabelastning.   
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       FORBYD TØJAFBRÆNDING OG INDFØR 
TØJKVOTER 

Forbyd tøjafbrænding -  og indfør bøder, hvis forbuddet ikke 
overholdes. Tøj der lige har kostet klimaet dyrt, skal ikke 
brændes. Det skal genbruges.  

Indfør produktionskvoter, så vi undgår overproduktion. Ligesom 
fiskekvoter. Sæt grænser for, hvor meget tøj producenter, der 
sælger i EU, må producere.   

Kræv at producenter kan sandsynliggøre, at de kan sælge 
tøjet, de vil producere.  

Indfør afgifter for overproduktion: tøj man overproducerer, skal 
der betales afgifter for. 
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      SÆT KRAV TIL TØJ DER SÆLGES I EU

Gør det lovpligtigt, at tøj der sælges i EU, produceres med 
skrappe krav til bæredygtighed. 

Indfør en mærkningsordning for tøjs holdbarhed/kvalitet og 
kræv, at en vis procentdel af det tøj, der sælges i EU har dette 
mærke - så det tøj, der sælges, holder længe.  

Gør det lovpligtigt for producenterne at bruge stoffet fra deres 
usolgte tøj i deres kommende kollektioner.  

Indfør en mærkningsordning, der sikrer højere arbejdsløn og 
ordentlige forhold i tøjindustrien. Det vil gøre tøjet dyrere og 
mindske overproduktionen.  

Forbyd producenter at producere nyt tøj, før de har solgt deres 
gamle eller brugt stoffet fra det.  

#11



 

    GULERØDDER TIL TØJBRANCHEN 

Giv producenter en gevinst for at have mindst muligt tøj i 
overskud. 

Giv skattelettelser/støtte til firmaer, der producerer lokalt og 
bæredygtigt.  

Støt firmaer der producerer tøj på bestilling for at mindske 
overproduktion. 
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     GØR GENBRUG FEDT 

Sæt designere til at designe upcyklet tøj.  

Lav en modeuge kun med genbrug.  

Indfør en europæisk genbrugsdag 

Støt at influencere markedsfører genbrugstøj - ligesom 
Sundhedsstyrelsen fx støtter sundhedsfremmende indhold fra 
youtubere.  

Støt etableringen af genbrugsbutikker, hvor man får 
shoppingoplevelser, som minder om, når man køber nyt tøj: 
Inddelt i kategorier og størrelser og hvor der er 
genbrugsbutikker med forskellige stilarter; hipster, moderne, 
børnetøj etc.  

Fjern momsen på alt genbrug 

#13





FA C T S  O M  S T R E A M I N G  

Internettet udleder mere co2 end den kommercielle 
flytrafik.  Og i 2030 vil 17 procent af den samlede 

elektricitet i Danmark går til datacentre (der lagrer og 
sender data). 

Det er særligt videoindhold, der fylder. Faktisk udgør 
videoindhold mere end 80 procent af de globale 
datastrømme. Danskernes streamingforbrug  er 

stigende og hver husstand i landet abonnerer nu på 3,5 
streamingtjenester i snit. 

Omfanget af vores streaming er altså et klimamæssigt 
problem. Og noget tyder på, at det også er problematisk 

på andre måder. 

Danske børn og unge bruger nemlig langt mindre tid 
sammen in real life end tidligere, fordi mange går hjem 

efter skole og er på skærm. Danske børn og unge er 
blevet mere ensomme og i dårligere form. 

Mange har et ønske om at være mindre på skærm - og 
skærmafhængighed er en problematik for mange.  

Så hvad skal der til for, at vi kan skrue ned for skærmen 
og dermed passe bedre på klimaet? Og måske også 

bedre på hinanden. 

På de følgende sider finder du ideer og anbefalinger 
udformet på baggrund af vores besøg hos 800 unge. 



 



 

 

STREAM SAMMEN  

Ligesom vi skal blive bedre til kollektiv trafik, skal vi også blive 
bedre til kollektiv skærm:  

- Skab flere drive in og open air biografer og gør det billigere, 
så flere mennesker samles om én skærm.  

- Giv tilskud til biograferne. Det er dyrt at gå i biffen, men 
gratis at se film hjemme hver for sig. Det skulle hellere være 
omvendt.  

- Skab fælleshuse, hvor lokale kan mødes og se film og serier 
sammen.  

- Støt at der kan udvikles en film-tinder- app, hvor man kan 
finde folk at se film med - ligesom man har samkørselsapps. 

#1



 

 

       SKAB ALTERNATIVER TIL SKÆRMEN 

Der er brug for alternativer til at være på skærm:  

Gør det muligt for elever at opholde sig på skoler efter skoletid, så 
de har et sted at være. 

Giv større tilskud til fritidsaktiviteter - det er dyrt at melde sig til 
springgymnasstik, mens det er gratis at streame. Det skal nærmere 
være omvendt.  

Skab byparker med plads til aktiviteter - gør aktiviteter som rundbold 
og fodbold cool igen og hjælp aktiviteterne i gang.  

Skab overdækkede områder, så man også kan mødes, når det 
regner.  

Skab klubhuse for voksne. Mødesteder. Og flere kulturinstitutioner i 
lokalområderne.  

Sørg for flere hæng ud steder hvor unge har råd til at være - fx 
brætspilscafeer og ungdomscafeer. 

#2



 

       REDUCER SKÆRMTID I OFFENTLIGE 
INSTITUTIONER  

Lad de offentlige institutioner gå forrest.  
Ligesom offentlige køkkener/kantiner skal have kødfri dage for 
at vise vejen frem, skal skolerne have skærmfri dage.  

Lav mere undervisning, hvor man undervises udenfor.   

Forbyd skærm i vuggestuer, børnehaver og de mindste 
klasser. Det handler om at vise alt det, man kan uden en skærm 
involveret.  

#3



 
 

       HJÆLP DE SKÆRMAFHÆNGIGE 

Tilbyd gratis skærmstopkurser - ligesom man tilbyder gratis 
rygestopkurser.  

Lav lovgivning der regulerer de afhængighedsskabende funktioner 
og algoritmer på sociale medier. Fx skal pushnotifikationer være 
noget, man aktivt skal vælge til - ikke fra. Og forbyd 
snapchatstreaks.  

Gør det lovpligtigt med skærmtidsremindere på telefon og andre 
devices, så man i løbet af dagen informeres om sin skærmtid.  

Lav forbud mod funktioner, hvor næste episode afspilles 
automatisk og hvor der kommer forslag til nye serier op, når et 
afsnit er slut.  
  
Kræv at streamingtjenester stopper fx hver halvanden time og 
siger:“du har nu brugt halvanden time. Vil du fortsætte”?  

Skab en app der holder styr på, hvor meget man bruger sin 
telefon og giver point, man kan bruge til noget, jo mindre man er 
på skærm. 

Indfør aldersgrænser for 
sociale medier, så børn ikke 
kan bruge dem - og tving de 
sociale medier til at overholde 
dem (fx underskrive med nem-
id eller indfør 
ansigtsgenkendelse) 

#4



 
 

      STREAMING SKAL KOSTE PENGE  
  

Indfør klimaafgifter på streaming, der træder i kraft efter, man 
har streamet fx halvanden time.  

Indfør et loft på månedligt dataforbrug - skal man have mere, 
skal det være ekstra dyrt.  

Læg klimaafgifter på streamingtjenesterne, så abonnementerne 
bliver dyrere.  

Kræv at profiler på sociale medier opkræves en klimafgift.  

Gør data dyrt for forbrugerne, så sociale medier tvinges til at 
holde igen med funktioner, der kræver meget data - fx 
videoreklamer, der går i gang automatisk.  

Indfør et kvotesystem hvor man køber en vis mængde data - og 
kan sælge overskydende data til andre. 

#5



 

       INDFØR STREAMINGFRI PERIODER 

Lav streamingfri perioder - ala bilfri søndag eller tvungent 
søndagslukket. Det vil hjælpe os alle at lave andre ting. Og 
skabe opmærksom på, at streaming er en klimasynder. 
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       GØR DET NEMMERE  
AT VÆRE KLIMABEVIDST FORBRUGER 

  

Gør det obligatorisk for streamingtjenester at deklarere, hvor 
klimavenlige deres datacentre er.  

#7



 

       SKAB SKÆRMFRI STEDER 

Skærmfrit samvær er luksus. Men det er svært at lægge 
telefonen væk. Hjælp! Skab steder hvor skærm er forbudt - og 
hvor der ikke er wifi.
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       SÆT HØJE KRAV TIL GRØNNE 
DATACENTRE 

Kræv at de sociale mediers datacentre kører på grøn strøm. 
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       GENOPLIV DVD OG FLOW-TV 

Markedsfør flow-tv på sociale medier 

Lav programmer der kun vises på flow-tv 

Giv støtte til at lave dvd- biblioteker eller blockbuster/netflix/
hbo-butikker, hvor man kan leje dvd´er.  

#10
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