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UFF har fått en ”makeover”

”Go green with UFF”

OMBRUK OG 
VERDIGHET

Ombruk av tøy gir mange 
mennesker mulighet til å skaffe 
seg rimelig tøy av god kvalitet.

UFF sørger for at over 
21 millioner plagg som 

nordmenn har gir oss årlig blir 
ombrukt - noe som dekker 

minimumsbehovet til 
2,6 millioner mennesker

I 2018 samlet UFF inn 9 712 tonn klær, sko og tekstiler. 80 % gikk til ombruk, 14 % til resirkulering og 6 % 
var avfall. Halvparten av tøyet ble benyttet i Europa, 27 % ble eksportert til Asia, og 23 % ble eksportert 
til Afrika. Avfallet ble energigjenvunnet eller deponert i Europa. UFFs tøyinnsamling genererte 35,7 milli-
oner kroner til viktige bistandsprogrammer i Afrika og Asia.

I løpet av året har UFFs ansikt mot publikum fått en «makeover». Det nye utseendet på beholdere, las-
tebiler og arbeidstøy understreker den positive miljøeffekten av arbeidet vårt og indikerer at det vi gjør 
i Norge henger sammen med det arbeidet vi gjør sammen med verdens aller fattigste. Bilparken er for-
nyet og det er i løpet av året investert i både biogass - og elektrisk lastebil.

UFFs nye vintagebutikk i Prinsens gate 2b åpnet våren 
2018 og har i løpet av det første året gitt ett bidrag til UFFs 
bistandsprogrammer i Afrika og Asia på 1,7 millioner kroner.

Sommeren/høsten 2019 åpner vi en ny butikk i Thorvald 
Meyers gate 74 på Grünerløkka. Også i denne butikken 
vil man finne spennende brukte vintage klær som skaper 
utvikling.

Velkommen til en grønn handel!



Mennesker Miljø 

Marked

Fra Folk til Folk - sammen i kampen mot fattigdom 

UFFs tøyinnsamling i Norge bidrar til forbedring av menneskers leveforhold 
på flere måter. Først og fremmest får fattige mennesker i Afrika og Asia 
tilgang til godt tøy fra Norge. Dernest setter tøyet gang i lokal handel og 
bidrar dermed til å skabe arbeidsplasser og generere inntekter.
 
I 2018 har UFFs aktiviteter bidratt med NOK 39 millioner til 74 ulike 
bistandsprogrammer i Afrika og Asia. Programmene omfatter stort sett alle 
FNs 17 verdensmål om å avskaffe fattigdom gjennom utdanning, bedre 
helse, likestilling, adgang til rent vann, bruk av fornybar energi m.m. En stor 
del av midlene har gått til utdanning av barn og unge gjennom grunnskoler, 
fagskoler og lærerskoler. 

UFF er medlem av bistandsnettverket Humana People to People som når 
ut til 9,5 millioner mennesker årlig med mange ulike prosjekter. Her er 
noen av dem:

Ombruk er best 

Tekstil- og moteindustrien er blant verdens mest forurensende industrier. 
Ifølge ECAP (European Clothing Action Plan) er produksjon og forbruk 
av hvert kilo tøy som selges i Europa, årsak til utslipp av 30 kilo CO2, 
forbruk av 7 200 liter vann og generering af 1,7 kilo avfall. Det er altså god 
grunn til å både produsere og forbruke tøy på en annen måte. Å forlenge 
livslengden på tøyet skåner miljøet mest. 

Mepex Consult AS har i oppdrag å kontrollere hva som skjer med tekstilene 
UFF samler inn. Det utarbeides hvert år ett material- og miljøregnskap 
basert på opplysninger innhentet fra UFF og UFFs samarbeidspartnere 
gjennom bl.a. revisjoner ved sorteringsanleggene som benyttes. UFF 
samler årlig inn over 26 millioner plagg i Norge - 21 millioner av disse går 
til direkte ombruk. 

• 70 % av tøyet som samles inn i Norge har en verdi som er lavere enn kostprisen ved innsamling, 
transport og sortering – og mengden tekstiler av lavere kvalitet vil øke med høyere innsamlingsgrad. 
Teknologien og kapasiteten for å få dette inn i ett kretsløp mangler. Hvem har ansvaret?

• Hvorfor ikke helt enkelt brenne alle klærne og bli kvitt problemet –dette er jo rimeligere enn å sortere det?

I UFFs tilfelle går man da årlig glipp av:

Farmers’ Clubs—bekjemper fattigdom og sult 
81 000 småbønder i 15 land økte deres jordbruksproduksjon og matsikkerhet 
gjennom å innføre nye miljøvennlige og bærekraftige jordbruksmetoder. 
 
God helse—ett tema i alle prosjektene 
Vi bekjemper spredning av sykdommer og forebygger mot hiv og aids, 
tuberkulose, malaria og andre livstruende epidemier gjennom å kombinere 
samfunnsmobilisering med vitenskapelige fremskritt, mer næringsrik mat 
og tilgang til rent drikkevann.

Fordeling av bistandsmidlene
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Noen problemstillinger 

• Tekstil– og moteindustrien forventer å ekspandere med 63 % frem til år 
2030. Enkelte motekjeder lanserer nye kolleksjoner annen hver uke og 
vi bruker i gjennomsnitt ett plagg kun 8 ganger. Dette produksjons– og 
forbruksmønster skaper enorme miljøproblemer.

• EU besluttet i mai 2018 at alle land i EU skal etablere obligatorisk separat 
innsamling av tekstiler innen 2025 for å få en større del av tekstilene 
tilbake i kretsløpet. I Norge samles det nå inn ca. 30 % av alle tekstiler.


