
Siden 1979 har UFFs arbeid generert 
460 millioner kroner til utvikling-
sprosjekter og barns skolegang i 
Afrika og Asia. 

FOR MENNESKER 
OG MILJØ I 40 ÅR



MENNESKER

Utdanning for fremtiden

Utdanning, mat og medisiner 

Helse i fokus

I kampen mot fattigdom - sammen med de fattige, bidrar UFF til å gjøre livet 
bedre for mange mennesker. Dette gjennom innsamling av tøy og salg av tøy 
gjennom egne butikker i Norge.  

Tøyet som sendes til Afrika skaper lokale arbeidsplasser og lokal inntekt på 
markedene.  Tøyet vi samler inn og selger i Norge og til utlandet genererer 
midler til utviklingsprosjekter i 12 land i Afrika og Asia. 

I 2019 bidro UFF med 30,5 millioner kroner til 53 prosjekter som 
rettet seg bl.a mot utryddelsen av epidemiene Malaria og HIV, 
forbedre utdannelsesprogrammer og gi barn muligheten til skolegang og 
utviklingen av bærekraftig og lønnsomt jordbruk på landsbygdene. 

UFF er medlem av bistandsnettverket Humana People to People som består 
av 30 ideelle organisasjoner som opererer i 45 land og når ut til 12 millioner 
mennesker. 

Barns utdannelse er den beste investeringen for fremtiden. I 2019 fikk 
84 000 barn mulighet til å gå på skole gjennom UFFs støtte. Ettersom gode 
lærere er like viktig for disse barna fikk 664 lærerstudenter fullført eller 
begynt utdanning. Lærerstudentene får praktiske, pedagogiske og teoretiske 
ferdigheter som er rettet mot både foreldre og barn i de fattige landsbyene de 
skal arbeide i. 

Menneskene som er involvert i de ulike helseprogrammene får tilgang til 
grunnleggende informasjon om sykdommer, hvordan de kan bekjempes og 
forhindres samt oppfølging, behandling eller henvisning til landets offentlige 
instanser som samarbeider om bekjempelsen av disse sykdommene. 

Programmene UFF støtter omfatter de fleste av FNs verdensmål som er en felles 
arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene:
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Problemstillinger

Økt fokus på ombruk

Tekstilforbruk og produksjon er et globalt problem, og 
europeere bruker i gjennomsnitt 26 kg tekstiler per person per år.

Siden 1975 har den globale produksjonen av tekstiler nesten tredoblet seg. 
I dag er 60% av tekstilfibrene syntetiske. Polyester er den mest brukte og er 
produksjonen krever mer enn 70 millioner fat olje hvert år. 
 
EEA har identifisert klær og tekstiler som en ‘prioritert produktkategori for en 
sirkulær økonomi, og vil foreslå en ny handlingsplan med fokus på 
bærekraftige materialer og produksjon.  
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I følge EEA (European Environment Agency) - rapporten ”Textiles and the 
environment in a circular economy” i 2019 står produksjonen av klær og 
sko for 8 prosent av verdens utslipp av drivhusgasser. Dette er en industri 
som sammenlignet med bil- og flytrafikken har fått lite oppmerksomhet 
gjennom årene, men det ser vi er i ferd med å endre seg i takt med folks 
nye vaner når det gjelder å velge brukt. 

Det er et økende engasjement rundt tekstilindustrien og deres belastning på 
miljøet. Rapporten fra EEA anslår at en halv million tonn mikrofiber fra 
tekstilproduksjon slippes ut i havet årlig, noe som tilsvarer 3 millioner fat olje, 
noe som var i fokus da Passion for Ocean hadde samarbeid og moteshow med 
UFF i 2019. 

Mepex consult har i oppdrag å kontrollere tekstilene UFF samler inn i Norge, 
og hva som skjer med de. Det utarbeides hvert år et et material- og 
miljøregnskap basert på opplysninger innhentet fra UFF og UFFs 
samarbeidspartnere.
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Siden 1979...

Miljøvinner

Nye butikker 

Idrettens tekstilinnsamling 

6. November 2019 markerte UFF 40 år i Norge med 
feiring på Jernbanetorget i Oslo.

UFF har hatt mye å feire. I alt har UFF Norge generert mer enn 460 
millioner kroner til bistandsprosjekter gjennom årene, og 270 millioner 
ombrukte plagg. 

Ordføreren i Oslo kommune, Marianne Borgen holdt appell og klippet 
den grønne snoren til UFFs nye el-lastebil. Hun var veldig fornøyd 
med at det kom nok en fossilfri transportaktivitet på banen i Oslo. Det 
var i tillegg konkurranser og servering av kake og kaffe til nye og 
gamle UFF´ere som møtte opp. 

Vi ser frem til de 40 neste
årene til UFF Norge. 

UFF Norges tøyinnsamling har nå Europas mest miljøvennlige innsamlings 
flåte. Vi har investert i vår første biogass lastebil og elektrisk lastebil.

I 2018 fikk UFF sin første biogassbil, og i 2019 vår første elektriske lastebil. 
Lastebilene driftes i Oslo og omegn, og er med på å gjøre luften i og rundt 
sentrum litt renere. 

Sommeren 2019 kunne endelig UFF åpne butikk i second 
hand paradiset Grunerløkka i Oslo. Her finner du en god 
blanding av vintage og moderne klær til en god pris

Med Covid-19 stengte butikker lanserte vi også en 
nettbutikk med spesielt utvalgt tøy. Nå kan du enkelt 
handle brukt fra UFF uansett hvor du befinner deg i Norge. 
uffnorge.org/nettbutikk

UFF er medlem av 
bistandsnettverket 
Humana People to People

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge
Adresse: Lindebergvegen 3c, N-2016 Fogner

Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org

Butikken i Thorvald 
Meyers gate Poster for nettbutikken

Ordfører Marianne Borgen

Ny el-lastebil

UFF har sammarbeid med lokale idrettslag om innsamling 
av tøy. Per i dag er 175 lokale idrettsforeninger, klubber og 
lag over hele landet med i ordningen. I 2019 ble det 
overført NOK 1,8 millioner kroner fra Idrettens 
Tekstilinnsamling til idrettens lokale aktiviteter. 


