
UFF skaper grønne 
arbeidsplasser over hele verden



Kontroll og dokumentasjon

Mepex Consult AS har i opp-
drag å kontrollere hva som 
skjer med tekstilene UFF 
samler inn. Det utarbeides 
hvert år ett material- og miljø- 
regnskap basert på opplys-
ninger innhentet fra UFF og 
UFFs samarbeidspartnere 
gjennom bl.a. revisjoner ved 
sorteringsanleggene som 
benyttes.

UFF samler årlig inn rundt 
26 millioner plagg fra norske 
husholdninger. 20 millioner 
av disse går til direkte om-
bruk, hovedsakelig i Europa. 
23,8% av tekstilene ombru-
kes i Afrika.
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Bærekraftig mote
UFFs nye store vintagebutikk i Prinsens 
gate - Oslos nye motekvartal – er ett godt 
eksempel på at bærekraftig mote er i vin-
den som aldri før. Her kan man; skaffe seg 
brukte klær av høy kvalitet til en rimelig 
penge, samt redusere forbruket av nye klær 
og støtte viktige utviklingsprogrammer - på 
en og samme gang.

Direkte ombruk av 1 kg tekstiler sparer mil-
jøet for 5,9 kg CO2

1. Salg av brukt tøy gjen-
nom UFFs Second Hand-butikker ga i 2017 
en besparelse på 165 tonn CO2 og ett bi-
drag til våre utviklingsprogrammer på NOK 
2,9 millioner.

Fra Folk til Folk - 
sammen i kampen 
mot fattigdom

UFFs aktiviteter i Norge har i 2017 bidratt med NOK 
34,7 millioner til 73 ulike utviklingsprogrammer i 
Afrika og Asia. Programmene omfatter stort sett alle 
FNs 17 verdensmål om å avskaffe fattigdom gjen-
nom 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.

Bistandsnettverket Humana People to People når i alt ut til 1,1 millioner mennesker årlig:

340.000
grunnskolebarn i egne 

programmer særlig 
tilrettelagt for en bedre 

skolehverdag

4.000
ungdommer

under fagutdannelse

7.000
barn på
førskole

15.000
barn i

grunnskole

700.000
barn utdannes av lærere som 

har studert ved Humana 
People to Peoples 

lærerskoler

1 Environmental Benefits from Reusing Clothes”, 
Laura Farrant 2008.



  

UFF er medlem av 
bistandsnettverket 
Humana People to People
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Utdrag av Code 
of Conduct for 
tekstilinnsamlinger 
tilknyttet 
bistandsnettverket 
Humana People
to People

“Preamble

The Humana People to People network is committed to 
sustainable development in the poorest countries of the 
world and the protection of the environment. One of the 
activities of the network is the collection of used clothing - 
allowing it to be worn again and to generate funds for 
development cooperation.

We are proud of the work we do to allow wearable used 
clothing to be worn by others. We facilitate re-wear of 
clothing.

This practice prevents waste and 
saves valuable resources.

Recycling
Humana People to People works with actors that recycle 
cotton, wool, plastic and other recyclable materials. 
Humana People to People participates in innovative in-
itiatives to recycle the non-wearable clothing and other 
items collected. 

Registration
The HPP network in Europe secures adequate registra-
tion of all clothing we handle from the collection point to 
the end user. We document the handling process timely 
and precisely. 

Transparency
All relevant parties are provided with social -, financial - 
and environmental reports including greenhouse gas 
emission calculations based on scientific methods and 
references. The reports are controlled and performed 
by third parties.

Social performance
We are committed to sustainable development benefi-
ting the poor. We use the proceeds for social causes 
and / or reinvest generated surplus in similar activities”.

Les og last ned hele Code of Conduct fra vår hjemmeside: 
www.uffnorge.org

I 2017 samlet bistandsnettverket Humana 
People to People inn 136.000 tonn brukte 
tekstiler på verdensbasis. Av disse ble 9.439 
tonn samlet inn av UFF i Norge - noe som 
har resultert i en CO2-reduksjon på 45.393 
tonn.




