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Miljø og 
bærekraft

Hva har tøyinnsamling og 
gjenbruk å si for miljøet?
Ikke bare sparer vi miljøet for store mengder
CO   ved å donere og kjøpe brukt, men vi
minimerer også bruk av vann og kjemikalier.
Dette har store påvirkninger på liv, både på
land og i vann.

Dette reflekteres i «planetens tålegrenser», 
også kalt «planetary boundaries» som 
omhandler naturen og jordas grenser. Her
finner vi 8 grenseområder, og UFFs arbeid
Innen gjenbruk påvirker i størst grad tre av
disse: klimaendringer, havforsuring og bruk
av ferskvann. 

For å produsere én bomulls t-skjorte kreves 
det 2 700 liter vann- tilsvarende en persons
drikkebehov i 2,5 år!

8 700 tonn
 klær, sko og 

tekstiler 
innsamlet 

I 2021

 

Grønn transport

UFF streber alltid etter forbedring og har 
til nå investert i to elektriske og en 
biogass varebil. Vi ønsker å gjøre
tøyinnsamlingen så miljøvennlig som 
mulig!

Hvert år kvitter én person i
Europa seg med i
gjennomsnitt 11kg tekstiler.

Hvert sekund blir
tekstilmengder på størrelse
med en lastebil dumpet eller
brent en plass i verden.

80% av CO  utslippet fra
tekstilindustrien kommer fra
produksjon alene.

I 2021 sparte 
vi miljøet

 for 53 070 tonn 
CO  *

Gjenbruk 73%

Gjenvinning 19%

Tekstilavfall 3%

Annet avfall 5%

Mepex, 2021
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*Inkluderer besparelser fra salg av second hand fra våre UFF Second hand
butikker og partnere



   

Tøyet gjennomgår
profesjonell sortering

etter kvalitet, sesong og
gjenbruksgrad. Her skiller

vi også ut tøy som ikke
kan gå til gjenbruk og

videresender til
resirkulering eller

energigjenvinning.

Per dags dato har vi syv UFF
Second-hand butikker i

Norge. Her selges en andel av
tøyet vi samler inn. En større

andel selges til våre
søsterorganisasjoner og

partnere i Europa og Afrika.
På denne måten sikrer vi en

høy gjenbruksrate og at
hvert plagg kommer til nytte!

Nettoinntekten fra
tøyinnsamling og salg av
second-hand doneres til

bistandsprosjekter i
Afrika og Asia. Les mer

om områdene vi støtter
på side 3 og 4.

UFFs formål er å bidra til
at mennesker kan skape
seg et verdigt liv og bidra

til å ta vare på miljøet.
Dette støttes av folk i

Norge, som donerer klær
og sko til gjenbruk. 

Hvordan blir klær, sko og tekstiler til
 utdanning, mat og medisiner?

Tekstil 2025
I mars 2022 publiserte EU-kommisjonen den lenge etterspurte

strategien for bærekraftige og sirkulære tekstiler. Ett av
tiltakene har særlig stor påvirkning på UFF: «forhindre at

usolgte/returnerte tekstiler kastes eller destrueres».
Tekstilselskaper vil fremover trenge en bedre løsning på
hvordan håndtere overskuddplagg på en bærekraftig og

sirkulær måte. Noen bedrifter har allerede kommet på banen.
Les mer om våre samarbeidspartnere på side 6.

Krav til økodesign av tekstiler
Forhindre at usolgte/returnerte tekstiler
kastes eller destrueres
Begrense utslipp av mikroplast
Krav til informasjon og digitale produktpass
Skjerpet regelverk mot grønnvasking
Utvidet produsentansvar

EU-kommisjonens strategi består av seks
hovedtiltak: 

1.
2.

3.
4.
5.
6.



BÆREKRAFTIG
JORDBRUK
 OG MILJØ

Små-skala bønder står ved frontlinjen
for verdens miljø- og sosialkrise.

 
UFF støtter bærekraftige

jordbruksprosjekt, hvor bønder møtes
og utveksler kunnskap og ideer for å

sammen finne en løsning på
utfordringene de møter.

 
Gjennom samarbeid utvikler bøndene
etisk og bærekraftig produksjon og et

regenerativt landbruk. På denne
måten kan de mette og finansiere
egne landsbyer på en bærekraftig

måte.
 

Bondeforeningene er med på å styrke
relasjonen mellom bønder og

jordbruks-institusjoner i lokalområdet
gjennom gjensidig deling av

kunnskap og samarbeid. Foreningene
er også knyttet til statlige “strukturer”

og kan på den måten styrke
prosjektenes påvirkning. 

 

Bistandsområder
støttet av UFF

25
 millioner kr

til bistand

28
ulike

 projekt

8
land

UTDANNING

Utdanning er et viktig redskap i
kampen for et bedre liv og har

langsiktig påvirkning på utvikling.
 

UFF støtter utdanningsprogram
rettet mot barns utdanning og for de

som er marginaliserte og i usikre
omgivelser. Programmene støtter
også styrking av jenter og kvinner

gjennom utdanning. De tilbyr 
både yrkesrettet utdanning og

lærerutdanning rettet mot 
rurale områder i 

Afrika og Asia, hvor folk er 
dedikert til å sikre god 

utdanning.
 

UFF 2021 
donasjoner

Utdanning 41%

Helse 37%

Samfunnsutvikling 15%

Jordbruk 7%

UFF Norge er 
medlem av

bistandsnettverket
Humana People to

People som består av 30
selvstendige

organisasjoner i 45 land.
Vårt arbeid bygger 

på solidarisk 
humanisme.



HELSE

UFF støtter program som begynner
med mennesker- ikke sykdom. For å
sikre god helse er det viktig å bygge,

styrke og opprettholde gode
helsetilbud i lokalsamfunn.

 
Humana har lang erfaring med

"groundwork" og samarbeider med
lokale og nasjonale helsesystemer. På
denne måten får vi mest ut av innsats
og ressurser og kan ta i bruk avansert

medisinsk kunnskap. 
 

Humana People to Peoples
helseprogram er samkjørt med

globale strategier for å bekjempe
sykdommer, inkludert UNAIDS “95-

95-95” strategi for å få slutt på HIV og
AIDS, FNs “End TB” strategi, FNs

retningslinjer for å bekjempe 
Covid-19 samt strategien for

eliminering av malaria i 
sørlige Afrika.

 
 

SAMFUNNS-
UTVIKLING

UFF støtter
samfunnsutviklingsprogram som

skaper forhold hvor mennesker kan
forbedre livene sine, samtidig som de

reduserer press på planeten og
fremmer rettferdighet.

 
Utviklingsprogrammene støtter barn,

foreldre og hele samfunn som
sammen jobber for å bedre

levekårene for barn og skape
muligheter- ikke bare for å overleve,
men for å utvikle sitt fulle potensial.

 
Programmene legger kontrollen over
utviklingsprosesser og beslutninger i

hendene til de som er involvert. 
 



UFF Second-

Effekten av å selge Second-hand
Mindre produksjon av nye klær betyr mindre
bruk av vann, olje og kjemikalier så vell som

mindre forurensing av land, vann og luft. Ved å
erstatte nye plagg med second-hand sparer vi

miljøet for store påvirkninger, både når det
gjelder utslipp av CO  og forbruk av vann 

og kjemikalier.

I 2021 sparte UFF Second hand

butikker i Norge miljøet for:

502 tonn CO
11 702 600 liter vann

33 436 kg kjemikalier

hand butikker

Omtrent 
145 000 plagg 

solgt i 2021

Hamar - Trondheim - Stavanger - Brugata - Hegdehaugsveien - Prinsens gate - Grünerløkka 

7 UFF
butikker, 
4 i Oslo
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Miljøuka I Hamar
Med fokus på bærekraft, reparasjon og

redesign deltok UFF på Miljøuka ved
Stortorget I Hamar. Her tilbød vi tøyinnsamling

og utsalg av gjenbruksskater fra UFF Second
Hand x Resirkula Hamar.

Idrettens tekstilinnsamling
«UFF har avtaler med lokale organisasjoner og foreninger om
innsamling av tøy til et delt ideelt formål. Per i dag er rundt 200 lokale
idrettsforeninger, klubber og lag over hele landet med i ordningen. I
2021 ble det overført 1,1 millioner kroner fra Idrettens Tekstilinnsamling til
idrettens lokale aktiviteter. Østfold Futsal samarbeider med UFF Norge
om innsamling av tekstiler til gagn for idretten og med ønske om å
fremme fotballen og futsalidretten i Østfold. Tekstilinnsamling er noe
UFF Norge har stor kompetanse for. 

Østfold Futsal arrangerer futsalturneringer i Mossehallen for gutte - og
jentelag i fotballklubbene sponset med blant annet midler som kom inn
fra tekstilinnsamlingen. I tillegg ga det muligheter for at Østfold Futsal
sponset fotballskoler og lokale prosjekter spesielt i mossefotballen».

 - Bjørn Drillestad, pensjonist og dugnadsarbeider for idretten og
aktivitetsleder i Østfold Fotball.

Samarbeid
Vi har inngått flere

samarbeid med
tekstilbedrifter hvor

usolgte/returnerte varer
doneres i tillegg til at

beholderne er tilgjengelige
for kunder og beboere. På
denne måten unngår vi at

gjenbrukbare tekstiler
havner i restavfall. 

 

BergansIKEA

Miljøuke

UFFs arbeid i Norge samt prosjektene vi støtter omfatter flere av FNs bærekraftsmål, som er en felles
arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030 

Bergen storsenter
For å fremme gode miljøtiltak ble UFF Invitert til å
stille opp med tøyinnsamling og
Informasjonsmateriale under Miljøuken.

Jysk

KID



U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge 
Foreningen UFF-butikkene i Norge

 
 Adresse: Lindebergveien 1, 2016 Frogner

Telefon: +47 63 92 89 80 
E-post: post@uffnorge.org

 
UFF er medlem av bistandsnettverket 

Humana People to People
 
 
 
 
 

Lær mer om vårt arbeid:
www.uffnorge.org

@uffnorge

https://www.facebook.com/uffnorge
https://www.instagram.com/uffnorge/

