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?En undersøgelse fra FDB Analyse fra 2011 viser, 
at halvdelen af alle børn og unge fra 3 til 17 år 
i Danmark får lommepenge. De får i gennemsnit 
69,50 kr. om ugen. Mange skal arbejde for 
pengene, men ikke alle forælder skærer i 
lommepengene, hvis opgaverne ikke bliver lavet.

Børn og unge har altså rigtig mange penge 
til rådighed, og de bruger dem på alt muligt – 
tøj, com puterspil, make-up, musik, legetøj, slik, 
sodavand, biograf billetter og meget mere. 

ForBrugerrekorD
Lommepenge er ellers ikke noget, der altid har 
eksisteret. Dine oldeforældre fik sandsynligvis 
ikke lommepenge, da de var børn. Der var i hvert 
fald ikke noget, der hed  powershopping lørdag 
formiddag.

Men i de seneste 50 år er det blevet mere og 
mere almindeligt, at børn og unge får lommepen-
ge af deres forældre. Mange tjener også selv lidt 
ekstra ved siden af eller får SU. Man taler derfor 

unge får mange lommepenge

om, at børn og unge i dag sætter ”forbruger-
rekord”, fordi de aldrig før har haft så mange 
penge til sig selv. 

piger Får Flere lommepenge enD Drenge
I samme undersøgelse fra 2011 kan man desuden 
læse, at piger i alderen 15-17 år får flere 
lommepenge end drengene. Men der står også, 
at pigerne så som regel skal betale for deres tøj 
og personlig pleje. 

»Jeg synes, drenge og piger skal have lige 
meget i lommepenge og lave lige meget  
derhjemme. Synes du ikke?«
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Hvor mange lommepenge 
får du hver uge? Hvor 
mange får din side
kammerat? Hvad bruger 
I pengene til? Prøv at 
spørge dine forældre 
og måske dine bedste
forældre, hvor meget de fik 
i lommepenge, og hvad de 
brugte pengene til...

Test dig selv – er du en 
kompetent forbruger?

1.  må man godt reklamere for usunde 
madvarer?

 a. Ja        b. Nej 

2.  kan man købe varer i Danmark, som 
er produceret af børn i andre lande?

 a. Ja        b. Nej

3.  Hvad betyder det, at noget er  
økologisk?

 a. At det er fremstillet på en fabrik
 b.  At det er fremstillet uden brug af sprøjtemidler og 

 kunstige tilsætningsstoffer
 c. At varen ikke er testet på dyr

4.    Hvor gammel skal man være for at 
købe alkohol i  butikkerne?

 a. 12 år        b. 15 år        c. 18 år

5. Hvad indeholder mindst fedt? 
 a. Popcorn     b. Kartoffelchips     c. Vingummi

6.   Har du altid ret til at få dine penge 
tilbage, hvis du  fortryder et køb, og 
ikke har brugt varen?

 a. Ja        b. Nej 

7.  er det lovligt at reklamere for  
cigaretter?

 a. Ja         b. Nej 

8.  Findes der en lov om, hvornår og 
hvordan man må  reklamere over 
for børn i Danmark? 

 a. Ja        b. Nej 

9.  Har tøjproducenter pligt til at op-
lyse, hvor deres varer er produceret?

 a. Ja        b. Nej 

10.  Hvad tror du, 30 sekunders rekla-
mespot i tV2’s bedste sendetid koster?

 a. ca. 500 kr.      b. ca. 5000 kr.      c. ca. 50.000 kr.

De rigtige svar findes på side 27.

At være kompetent betyder at være dygtig til noget. En 
kompetent forbruger er derfor en, der er dygtig til at 
købe ind – med omtanke. En, der kender sine rettigheder 
som forbruger, og som ikke hopper på hvad som helst. 
En kompetent forbruger kan for eksempel være en, der 
er kritisk over for reklamer og foretrækker at købe ting af 
god kvalitet. Du er også en kompetent forbruger, hvis du 
tænker på miljøet, når du vælger varer – for eksempel om 
de forurener, når du smider dem ud.
Er du en kompetent forbruger?

Ove Kristiansen, 63 år, fortæller:
Jeg fik en daler (to kroner) om ugen i lommepenge, 
indtil jeg blev konfirmeret, og det indebar, at det var 
mig, der skulle hente koks i kælderen til vores kakkelovn 
i stuen. Jeg brugte som regel 35 øre til en biografbillet 
lørdag eftermiddag, og for de 35 øre kunne vi sidde på 
”galoprækkerne”, som var de første tre rækker. Jeg købte 
også en sodavandsis for 15 øre, som dog skulle spises, 
inden vi gik ind i bio.
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Kira, 12 år

Får 25 kr. om ugen. Sparer 20 kr. om ugen til en 
rejse til Kina. Arbejder også ved siden af. Tjener ca. 400 

kr. om måneden. 

Tænker du over, hvor de ting, du køber, er produceret? 
Nej, ikke særlig meget. Altså, man kan jo se på tingene, at 

de er lavet forskellige steder – i Kina osv. Men jeg tænker ikke 
videre over det.  
Tænker du over, hvordan de er produceret?

Altså, jeg har hørt om, at der er nogle steder, hvor arbejderne er 
børn. Det synes jeg ikke er særlig godt, og hvis jeg vidste, at noget 
var lavet af børn, ville jeg nok overveje at lade være med at købe det. 
Tror du, man kan påvirke nogle ting med sine indkøb?
Ja, det tror jeg. Og det kunne jeg godt finde på. Jeg kunne også godt finde på at 
købe en eller anden vare, hvis jeg vidste, at det gavnede noget. Men det vigtigste 
for mig er, at det ser pænt ud. At jeg godt kan lide det tøj, jeg køber.

Hvad ville du tænke på, hvis du selv skulle købe mad?
Jeg ville nok helst købe økologisk. Det er lidt mere sundt, 

og så er det ikke så farligt med for eksempel 
økologisk mælk, fordi køerne ikke 

har fået sprøjter og sådan 
noget. 

Sine, 12 år

Får 200 kr. om ugen, som bl.a. bruges til tøj. 
Sparer 100 kr. op om ugen til en mobiltelefon. 
Slik får hun én gang om ugen.

Hvad køber du for noget tøj?
Jeg køber mest Diesel. Derfor skal jeg spare meget op, 

for et par bukser koster omkring 800 kr.
Tænker du over, hvor og hvordan de ting, du køber, 

er produceret?
Næ, ikke rigtig.

Tror du, man kan påvirke nogle ting gennem det, man køber?
Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg selv kan gøre det.
Hvis du fik at vide, at den vare, du skulle til at købe, var lavet af 
børnearbejdere, ville du så købe den?

Jeg ville nok gå lidt rundt i centeret og tænke over det, og så ville jeg 
enten købe den eller ikke – jeg ved det ikke rigtig, men jeg tror, 

jeg ville lade være. For jeg tænker meget over sådan noget.

Victoria, 12 år

Får 50 kr. om ugen. Nogle af dem sparer hun op, an
dre bruger hun. Køber ind imellem tøj for dem. Bruger ikke så 
mange penge. Dyrere tøj får hun ekstra penge til. 

Hvad lægger du vægt på, når du køber tøj? 
Hvordan det ser ud på mig. 
Tænker du over, hvor og hvordan det er produceret?
Nej, ikke så meget, men hvis jeg ved, at det er for eksempel børnearbejde, 
så tænker jeg meget over det. 

Er der noget, hvor du ved, at det er børn, der har produceret det?
Nej, jeg har ikke hørt så meget om det. Jeg har set lidt i fjernsynet. Noget med 

børn, der laver tæpper i de fattige lande. 
Hvad, hvis det er produceret af voksne, men til en dårlig løn, eller hvis det er 

på en fabrik, der har forurenet meget?
Så tænker jeg også over det, for det er selvfølgelig ikke rimeligt. 
Tror du, du kan påvirke noget ved for eksempel at lade være med at købe  
bestemte varer?
Jeg tror ikke, at jeg alene kan gå ud og påvirke hele verden. Jeg tror heller ikke, det hjælper, 
at vi for eksempel er en klasse, der går ud og siger: Nu lader vi være med at købe det 

her. Men hvis vi nu går sammen rigtig mange – altså rigtig, rigtig mange - og siger: 
Vi køber ikke det her, så tror jeg godt, det ville kunne hjælpe.

Ville du kunne finde på at give mere for en vare, fordi den var lavet 
uden at forurene eller uden brug af børnearbejde?

Ja, helt klart. Jeg synes, det er vigtigt, at vi sørger for at forurene 
så lidt som muligt. Der er jo mange af de der store 

fabrikker, der forurener meget og hælder alt 
muligt i vandet. 
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Sophie, 12 år 

Får 30 kr. om ugen. Bruges lidt på tøj, men mest på 
biografen, svømmehal og andre aktiviteter med vennerne. 

Hvad er det vigtigste for dig, når du vælger en vare? 
Det er, om jeg kan lide det og så prisen. 

Tænker du over, hvor og hvordan tingene er produceret?
Nej, det gør jeg ikke, for jeg går ud fra, at det er ordentligt 

produceret – at det ikke er for eksempel børnearbejde. 
Hvorfor tror du det?

Fordi…. ja, det ved jeg egentlig ikke. Jeg håber det nok bare. 
Hvis du nu fik at vide, at et bestemt mærke var produceret af 
børn, ville det så betyde noget for dit valg?
Ja, så ville jeg overhovedet ikke gå ind i den butik, der havde det. For jeg synes ikke, man skal 
udnytte børn på den måde. Altså, hvis de ikke får en rimelig løn, og hvis det ikke er frivilligt. 
Tror du, det ville have nogen betydning, at du lod være med at købe det?
Hvis der var flere mennesker, der lod være med det, så tror jeg, ja.
Hvis du skulle vælge mellem en billig vare, der var produceret af børn og en 

lidt dyrere, der ikke var det, kunne du så finde på at vælge den dyre?
Ja, helt klart. 

Hvad med mad – tænker du over, hvordan det er produceret?
Ja, jeg kan godt lide at man ved, at tingene for eksempel ikke er 

sprøjtede. Så jeg ville købe økologisk, hvis jeg selv skulle 
købe mad. Plus, at jeg synes, at når vi kan dyrke 

økologisk frugt, skal vi ikke forurene vores 
jord med sprøjte midler. 
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Julius, 13 år

Får 75 kr. om måneden. Beløbet skal snart 
sættes op til 200, men så er det også tøjpenge.  
Arbejder i Tivoligarden og tjener 10.000 kr. om 
året, som han sparer op. Købte sidste år en PlaySta

tion for sine sparepenge. 

Hvad bruger du pengene på?
Helst sjove ting. Tøj, det vokser man jo fra. 

Tænker du over, hvor og hvordan tingene er produceret?
Jeg kan godt tænke lidt over det med sådan noget som fodbolde. For jeg har hørt, at fodbolde 

godt kan blive lavet af børn. Men det er ikke sådan rigtig noget, jeg tænker over. 
Men hvis du ved, at fodbolden er lavet af børn, ville du så købe den alligevel?
Det kommer an på, hvad det var for en bold. Jeg tror faktisk, jeg ville kigge efter en anden bold, 
men hvis det bare var den lækreste, ville jeg nok være lidt ligeglad. 
Men hvis nu der var en magen til, der ikke var produceret af børn, men var dyrere, 
ville du så købe den?
NEJ! Det tror jeg ikke. 
Men tror du, det koster det samme at få varerne lavet af børn som af voksne?
Nej. Børnene får mindre penge for det. Men man vil jo gerne have det billigste. Det 

er selvfølgelig også lidt strengt. 
Tror du, man kan påvirke tingene med sine indkøb?

Ja, man kan jo boykotte ting – det billige. Det tror jeg bare ikke, folk gør. 
Men man kunne jo godt lave en uge eller sådan 

noget, hvor folk lod være med at 
købe det og så se, hvad 

der skete. 

Aldrig før i verdenshistorien har så mange men-
nesker ejet så mange ting, som mange gør i dag. 
Tænk bare på, hvor mange par sko, t-shirts, spil, 
mobiltelefoner, bøger og legetøj, du har. Du har 
sikkert også en computer, et tv og en PlayStation? 
For ikke at tale om alle de ting, dine forældre har. 
Og så er der selvfølgelig lejligheden eller huset, 
og måske en bil og et sommerhus...

Hvis du besøger en fattig familie i et u-land, har 
de sikkert kun ét eller to sæt tøj og én tallerken 
hver. De bor nok i et blikskur og har måske ikke 
engang et par sko hver. 

De fleste synes, det er rart at have ting omkring sig 
– og næsten lige meget, hvor meget vi har, ønsker 
vi os altid mere. Problemet er bare, at hvis alle 
mennesker i hele verden havde lige så mange ting 
som os, ville naturen nok ikke kunne følge med.  

Der ville komme til at mangle træ, rent vand og 
alle mulige andre ressourcer. Det ville også give 
endnu større problemer med forurening og af-
fald. 

På den anden side ville det heller ikke være så 
godt, hvis alle helt holdt op med at købe noget 
som helst, for så var der en masse mennesker, der 
ville miste deres arbejde. Nogle mener derfor, at 
det er godt, hvis vi køber mange ting. Det holder 
samfundet i gang.

Et gammelt kinesisk ordsprog siger dog, at hvis du 
ejer mere end fem ting, så ejer tingene dig. Altså, 
så er du afhængig af tingene, og du skal bruge 
tid, penge og energi på at passe på dem. Du kan 
også vende det om: Hvis du næsten ingenting ejer, 
er du fri til at rejse hvorhen du vil, og du risikerer 
ikke at miste noget.

ejer du dine ting – eller ejer 
tingene dig?

 
Sylvia, 12 år

Får ikke et fast beløb i lommepenge. Det er lidt efter be
hov, men cirka 30 kr. om ugen. Pengene bruges til slik, fornøjelser 

og lidt tøj. Nogle gange uddeler hun telefonbøger om sommeren 
og tjener 300400 kr. på det.

Er det noget bestemt tøj, du køber?
Det er lidt forskelligt. Det kommer an på, om mine veninder synes, det 
klæder mig. De meget dyre mærkevarer går vi lidt udenom, fordi vi ved, 
vi ikke har så mange penge til det.
Når du køber noget, tænker du så over, hvor og hvordan, det er 

produceret?
Nej ikke rigtig, det gør jeg faktisk ikke. Jeg tænker bare over, hvad det koster, og 

om det klæder mig.
Har du hørt om børnearbejde?
Ja, hver gang der kommer et program om det, så ser jeg det, fordi jeg synes, det er spændende. Man 
lærer noget af det – om, at det er forkert, at børn skal arbejde, men nogle gange har de brug for det, 
for ellers tjener de ikke nok penge til familien. 
Hvis du skulle købe en vare, og du fik at vide, at den var produceret af børn, hvad 
ville du så gøre?
Så ville jeg nok tænke mere over, om jeg skulle købe den.

Hvis du så fandt en vare magen til, som var dyrere, fordi den ikke var lavet af 
børn, hvilken en af de to varer ville du så vælge?

Det kommer lidt an på, hvor mange penge jeg havde. Jeg tror ikke, jeg ville 
vælge den dyreste.

Tror du, man kan påvirke nogen ting med sine indkøb?
Ja, det tror jeg. Sammen med andre. Altså jeg kunne godt 

finde på ikke at købe det, som børn havde 
lavet. 



10 11

Kig dig omkring i dit værelse. Eller i klasseloka-
let. Hvor mange af tingene, tror du, er produce-
ret i Danmark? Sikkert ikke så mange. Vi har i 
hvert fald aldrig før købt så mange ting, der er 
fremstillet uden for Danmark. Rigtig meget af 
det tøj, vi går i, bliver produceret i lande som 
Portugal, Indien, Bangladesh og Kina, fordi 
arbejderne der får meget mindre i løn end  

arbejderne i Danmark. Det samme gælder ting  
og legetøj. 

alle kan Få alt
Mennesker har godt nok altid handlet med hinanden 
på tværs af landegrænser. I middelalderen for ek-
sempel importerede man både te, appelsiner, kryd-
derier, silke og mange andre ting fra Sydeuropa, 

Hele jorden er et supermarked

Afrika og Asien, men det var kun samfundets rigeste, 
der havde råd til at købe det. 

Det nye er, at alle og enhver i dag i Danmark 
kan købe ting fra eksotiske lande over hele jorden. 
For eksempel er det ikke længere noget problem 
at få friske jordbær fra Spanien eller nyfanget fisk 
fra Grønland. Transporttiden er blevet meget kor-
tere, og varerne kan køles ned undervejs.

HVaD meD miljøet?
Det er selvfølgelig rart, at vi kan få så mange 
spændende ting fra alle mulige steder. Men hvis 
de rige lande holdt op med at importere varer, 
ville det gå hårdt ud over økonomien i nogle af 
verdens fattigste lande.  

Men handlen med andre lande har en pris. Jo 
mere vi køber, des mere forurening skaber vi, når 

varen skal produceres og transporteres. 
Det er blandt andet forurening af den 
luft, vi indånder, olieforurening i havene 
og udledning af CO2, som øger det, der 
hedder drivhuseffekten. For meget drivhu-
seffekt ændrer jordens klima, så det bli-
ver varmere. I Danmark betyder det for 
eksempel, at vinteren bliver vådere, og 
sommeren bliver mere tør. Det vil også 
ændre på plante- og dyrelivet. For meget 
drivhuseffekt forårsager også flere na-

turkatastrofer som oversvømmelser og 
orkaner.

tranSportFormen er Vig-
tigSt 

I dag transporterer vi en lang række 
varer meget langt. Det er helt i orden at 
transportere dem langt, hvis vi vælger at 
benytte skibe. Skibstransport er nemlig 
den mest klimavenlig transportform.  

Vi importerer mere og mere fra fjerntliggende 
lande. I gamle dage var det kun de rige, 
der havde råd til at købe eksotiske madvarer 
fra andre lande. I dag kan alle købe ting, der kommer 
fra den anden side af jorden. 
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nul chokolade

Korea
Thailand

Pakistan Kina

Sverige

Kina

Kina

Italien

Indien

Tyskland

Indonesien

Hvor kommer tingene fra?

 Ove Kristiansen, 63 år, fortæller:
Da jeg var omkring ti år gammel, havde min moster Erna og onkel Jørgen 
været på en rejse til Holland, og da de kom hjem, havde de alverdens 
dejlige slik med hjem til os unger, og de havde også bananer med - noget 
jeg aldrig havde set eller smagt, da de endnu ikke var kommet til Danmark 
efter krigen (2. Verdenskrig). De var lidt brune, men jeg kunne alligevel 
godt lide smagen. Det varede dog ikke længe, før vi kunne få dem her i 
landet, og da kan jeg huske, at de kostede mellem 25 og 50 øre pr. stk.

Vi kunne ellers sagtens leve af det, vi producerer i 
Danmark. Men vores måltider ville se ganske anderledes 
ud. Ingen appelsinjuice, nul rosiner og bananer, ingen 
chokolade. Og vi kunne kun spise tomater, agurker, 
æbler, pærer og jordbær i sommerhalvåret.
Når du skal spise aftensmad i aften, kan du prøve at 
lægge mærke til, hvor i verden de forskellige ting på 
middagsbordet kommer fra. I dag er det sjældent, 
vi indtager et måltid, hvor alle tingene kommer fra 

Danmark. Vi får grøntsager fra Spanien og Holland, 
ris fra Asien, olivenolie fra Italien, frugt fra Israel og 
Sydamerika, salt fra middelhavslandene og peber – ja, 
hvor tror du det kommer fra?
Det meste af det kød, vi spiser, kommer stadig fra 
Danmark. Men det er også ved at ændre sig. Til 
gengæld er der mange danske grøntsager, som de 
færreste spiser i dag. Hvornår har du for eksempel sidst 
fået majroer eller kålrabi?

majroekålrabi
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Du spørger måske dig selv, hvordan man kan sæl-
ge 10 bananer for 20 kroner, når de kommer helt 
fra Sydamerika. Både bonden, der har dyrket og 
plukket dem, skal jo have løn, ejeren af banan-
plantagen skal tjene på det, transportfirmaet skal 
have sin del og supermarkedet skal også sikre sig 
et overskud. Hemmeligheden er, at det kun kan 

lade sig gøre, fordi alting er meget billigere i de 
lande, hvor bananerne produceres, end i Dan-
mark. Både lønninger og alle de ting, man skal 
bruge til at dyrke bananerne.  

Men hvorfor så ikke bare tage noget mere for 
bananerne herhjemme, så folk kan få en ordent-

på mejeribesøg 
    eller en tur til taiwan

lig løn, spørger du måske. Det har noget med 
konkurrence at gøre. Hvis bananerne bliver for 
dyre, gider folk ikke købe dem. Så vælger de 
bare nogle, der er billigere i et andet supermar-
ked. 

10 kroner For en lommeregner? – Så er 
Der nok noget galt
Som tommelfingerregel kan du godt regne med, 
at der er en sammenhæng mellem prisen på en 
vare og den måde, den er fremstillet på. Jo bil-
ligere en ting er, des større er sandsynligheden 
for, at der er noget, der ikke er helt okay. Det kan 
for eksempel være, at arbejderne på fabrikken 
arbejder alt for mange timer hver dag og kun får 
meget lidt i løn. Det kan også dreje sig om, at de 
ikke har ret til at være medlem af en fagforening, 
eller at fabrikken ikke bruger penge på at rense 
deres spildevand eller bare smider deres affald 
i naturen.

Men det er ikke altid, prisen fortæller, hvordan en 
vare er fremstillet. Nogle af de dyreste mærker, 
du kender, kan godt være produceret under højst 
kritisable forhold. 

»laVet aF Børn«
Præcis hvordan en vare er fremstillet kan være 
svært at finde ud af. Der står for eksempel ikke 

på t-shirten fra 
Bangladesh, 
at den er lavet 
af børn eller 
på computer-
spillet fra Tai-
wan, at fabrik-
ken, hvor det er fremstillet, forurener miljøet. Og 
det er ikke så nemt lige at rejse ud og tjekke det.

nogle Firmaer Stiller kraV
Heldigvis er der i dag en del virksomheder, der 
gerne vil gøre noget for at passe på miljøet, og 
som sørger for, at deres ansatte har rimelige ar-
bejdsforhold. Nogle gange er de også nødt til 
det, fordi de butikker, der skal købe deres varer, 
stiller krav om, at tingene er i orden. De siger for 
eksempel til ejeren af skofabrikken i Vietnam: Vi vil 
kun købe dine sko, hvis du sørger for, at der er or-
dentlig udluftning på fabrikken, dine arbejdere får 
en rimelig løn og bruger beskyttelsesudstyr, når de 
arbejder ved farlige maskiner. 

Der gøres også andre ting for at vende udvik-
lingen. Man forsøger for eksempel at opfinde 
metoder, der gør, at virksomheder og biler for-
urener mindre. Eller maskiner som gør, at folk 
slipper for at udføre meget hårdt eller sundheds-
skadeligt arbejde. 

For mange børn i blandt andet Bangladesh er det nødvendigt at arbejde for, at de og deres familier kan klare sig. 
Det er dog også vigtigt, at arbejdet ikke går ud over deres skolegang.

»Der står jo ikk på t-shirten fra Bangladesh, at den 
er lavet af børn, og det er lidt svært at rejse ud og 
tjekke det.«



Vi Har et Valg
De virksomheder, der gør en særlig indsats 

for, at deres varer bliver fremstillet på en etisk 
forsvarlig måde – altså en måde, hvor der er 
taget hensyn til miljøet, til arbejdsvilkår osv. – vil 
som regel også gerne gøre opmærksom på det. For 
eksempel vil der tit stå, hvis en vare ikke er testet 
på dyr, eller hvis den er fremstillet uden brug af 
sprøjtemidler. På nogle fødevarer er der et særligt 
mærke, der viser, at de arbejdere, der har fremstillet 
dem, har fået en fair pris for dem. 
Der findes i det hele taget en lang række mærker, 
der fortæller forbrugeren en historie om varen. 
Ved siden af ser du nogle af de mest 

 almindelige mærker, du kan støde 
på, når du køber ind. Hver gang, vi køber en ting, skaber vi samtidig 

noget affald. Hver dag året rundt producerer hver 
dansker cirka syv kilo affald. Det svarer til en årlig 
produktion af affald på over 13 millioner ton!

Over halvdelen af affaldet i Danmark genbruges 
– det gælder for eksempel flasker og papir, noget 
plastic og enkeltdele fra elektronik. En del af affaldet 
bliver brændt på en forbrændingsanstalt og bliver til 
fjernvarme, og det affald, der hverken kan bruges 

igen eller brændes, ender på lossepladser, hvor det 
bliver gravet ned – eller deponeret, som det hedder. 
Det er skidt for miljøet, for affaldet forsvinder aldrig. 

HVaD kan Vi gøre?
Vi køber flere og flere varer. Derfor stiger mæng-
den af affald. Men vi kan selv gøre en indsats for 
at vende udviklingen: Vi kan undgå madspil og bru-
ge færre ting. Vi kan også vælge at købe tingene i 
en god kvalitet, så de holder længere. Endelig kan 
vi passe på og reparere tingene, så der går læn-
gere tid, inden vi behøver at smide dem ud. Ved at 
bruge tingene længere, sparer vi også på de natur-
lige råstoffer, som måske kun findes i begrænsede 
mængder. Det gælder for eksempel rent vand, visse 
træsorter, metaller og olie.

Virksomhederne kan også gøre en indsats for, at 
der kommer mindre affald. De kan finde måder at 
fremstille varerne på, så de bruger så få ressour-
cer som muligt og dermed skaber mindre affald. 

Politikerne kan også gøre mere. De kan lave endnu 
flere love og regler, som kan få både virksomheden 
og forbrugeren til at spare endnu mere på ressour-
cerne. Det er for eksempel politikerne, der bestem-
mer, at der skal være pant på flaskerne, så vi får 
penge for dem, når vi afleverer dem til genbrug. 

 Fair trade-mærket er en garanti 
for, at bønder og arbejdere i nogle 
af verdens fattigste lande får en 
retfærdig pris for deres produkter. 
Max Havelaar-mærket findes på 
kaffe, te, bananer, chokolade, 
kakao, juice, ris og rørsukker.
 

Ø-mærket viser, at varen 
er økologisk. Der er en 
række bestemmelser, som 
skal overholdes, når mær-
ket bruges – for eksempel 

skal varen være fremstillet uden brug af sprøjtemidler 
og kunstige tilsætningsstoffer. 
 
Blomsten er EU ś miljømærke. 
Mærket viser, at produktet på 
et eller flere områder er mindre 
belastende for miljøet end andre 
produkter inden for samme 
produktgruppe – for eksempel 
vaskepulver. For at en vare kan blive mærket med 
Blomsten, skal den opfylde nogle kriterier for 
miljøbelastning, kvalitet, funktion m.m.  

Svanen er det nordiske miljømærke. 
Produkterne skal – ligesom produkter 
med EU-blomsten – opfylde kriterier for 
miljøbelastning, kvalitet, funktion m.m. 

Genanvendelses-symbolerne viser, at 
varen helt eller delvis er fremstillet af 
genbrugsmaterialer. Mærket bruges 
også som tegn på, at emballagen (for 
eksempel flasken) kan genbruges. 

Du kan møde CE-mærket på legetøj, 
elektriske og elektroniske apparater, be-
skyttelsesbriller, cykelhjelme m.m. Mær-

ket viser, at produktet lever op til de fælles EU-krav, 
der er til sikkerhed, sundhed og miljø for det pågæl-
dende område. Myndighederne udfører stikprøvekon-
trol af de CE-mærkede produkter. 
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På med den nye t-shirt - den i den flotte farve og 
med det cool tryk foran. Et kig i spejlet, og t-shir-
ten er godkendt.

De fleste tænker ikke videre over, hvor deres tøj 
kommer fra. Men t-shirtens vej fra bomuldsmarken 
og ud i butikkerne er en lang rejse, der trækker ty-
delige miljømæssige spor efter sig. Så lad os lige 
kigge på, hvad der sker, før du trækker t-shirten 
over hovedet. 

Fra Vugge til graV
Alle ting har en livscyklus – det vil sige en levetid 
”fra vugge til grav”, præcis som mennesker har 
det. T-shirtens livscyklus begynder, når bomulds-
frøet bliver sået og slutter, når t-shirten bliver smidt 
ud og brændt på et forbrændingsanlæg.

VanD og SprøjtemiDler
T-shirtens liv begynder på en bomuldsmark i for ek-
sempel Kina, USA, Indien eller Pakistan. Bomulds-
planterne skal have masser af vand for at kunne gro. 
Til at dyrke ét kilo bomuld går der 8.000-29.000 
liter vand, så regn alene er ikke nok. Bomuldsplan-
terne skal kunstvandes, og det går ud over de nær-
liggende søer og floder, som vandet bliver taget fra.

For at beskytte bomulden mod skadedyr, spreder 
man ofte sprøjtegifte ud over markerne med fly-
vemaskiner. Men sprøjtegiftene er skadelige for 
miljøet og nogle gange for de mennesker, der 
arbejder i bomuldsmarkerne. En fjerdedel af alle 
sprøjtemidler, der bliver solgt i verden, bruges i 
bomuldsdyrkningen. 

olier og kemikalier
Når bomulden er høstet, bliver den spundet til 
tråd, som kan væves til stof. For at gøre trådene 
stærkere tilsætter man olier og kemikalier, som 
også er skadelige for miljøet. Inden det behand-
lede stof går videre i produktionen, bliver det 
vasket. Hvis fabrikken ikke sørger for at rense 
spildevandet, løber de giftige kemikalier ud i 
naturen. 

tilSkærere og DeSignere
Stoffet er nu klar til at blive skåret til og syet sam-
men på en ny fabrik. Forinden har designere be-
stemt, hvordan t-shirten skal se ud. 

For at det skal koste så lidt som muligt at pro-
ducere t-shirten har mange firmaer flyttet pro-
duktionen til lande med lave lønninger. For ek-

T-shirtens livscyklus begynder, når bomuldsfrøet bliver sået og 
slutter, når t-shirten bliver smidt ud og brændt på et forbræn-
dingsanlæg.

en t-shirt 
har også et liv

...fortsættes side 20
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Børn på arbejde

Rundt om i verden arbejder mange børn under 
meget forskellige vilkår. Tal fra Red Barnet for-
tæller, at man i dag, 2012, regner med, at cirka 
hvert 7. barn i verden er børnearbejder. Det sva-
rer til et tal på cirka 215 millioner børn. 

Børnearbejde er især almindeligt i Bangladesh, 
Pakistan, Kina og Indien. Selvom man i Indien i 
2006 forbød børnearbejde, er der meget, der ty-
der på, at der stadig findes flere millioner børne-
arbejdere i Indien. Mange af børnene arbejder op 
til 16 timer om dagen, laver fagligt arbejde og får 
kun en meget lille løn. 

Fn’S BørnekonVention
I 1989 blev de fleste af verdens lande enige om, 

at børn skulle have nogle rettigheder. Rettigheder-
ne blev skrevet ned i det, der i dag hedder »De 
Forenede Nationers konvention om barnets rettig-
heder« (FN’s Børnekonvention).

I den står der blandt andet, at alle børn under 
18 år skal have mulighed for at gå gratis i sko-
le. De har også ret til hvile og frihed. Landene 
skal lave regler, der sikrer, at børnene ikke ud-
fører arbejde, der er farligt, eller som forhindrer 
dem i at gå i skole. Landene har også skrevet 
under på, at de vil indføre en minimumsalder 
for arbejdere og sikre rimelige lønninger og  
arbejdstider.

Men ét er ord, noget andet er handling. I mange 
lande arbejder børn stadig alt for hårdt og under 
alt for dårlige vilkår for, at de og deres familier 
kan overleve. Og for at vi kan få billige varer i 
den rige del af verden. 
Hvordan kan vi hjælpe dem?

ForSkel på 
BørnearBejDe
En del virksomheder gør en indsats for at leve 
op til FN-konventionen. Nogle accepterer slet 
ikke børnearbejde. Andre erkender, at det er 
umuligt helt at undgå børnearbejde i de fattige 
lande, fordi der er brug for børnenes arbejds-
kraft, hvis familien skal overleve. Men de har 
en politik for, hvilke typer børnearbejde de vil 
acceptere. 

En lille nepalesisk dreng fremstiller mursten.

sempel Asien eller Østeuropa. Men det er ikke 
kun lønningerne, der er anderledes. Også ar-
bejdsforholdene er som regel dårligere. Børne-
arbejde er ofte hverdagen på mange asiatiske 
fabrikker, fordi børn er nødt til at arbejde for at 
overleve. 

FarVe og tryk
T-shirten skal også farves. Først skal den dog 
bleges, fordi bomulden ikke er helt hvid. Til 
blegningen bruger man klor eller brintoverilte. 
Slipper klor ud i naturen, kan det ødelægge dy-
relivet. 

Farvningen foregår med kemikalier, som kan 
være  allergifremkaldende, hvis ikke overskudsfar-
ven vaskes ud. Nogle farvestoffer indeholder des-
uden tungmetaller, som er meget miljøbelastende, 
fordi de ikke kan nedbrydes i naturen. 

Til slut skal t-shirten have et smart tryk på. Hvis 
trykket føles som gummi, er det helt sikkert et 
pvc-tryk. Pvc er plastik, der indeholder phtalater  
(udtales talater), som blandt andet er mistænkt for 
at være kræftfremkaldende og for at indvirke på 
dyrs og menneskers evne til at få børn.

Når t-shirten er syet sammen, skal den fragtes 
fra fabrikken til butikkerne i Danmark. Derfor får 
den igen en gang  kemikalier, så den hverken mug-
ner eller krøller alt for meget undervejs. 

til laVeSt mulige priS
Nu ligger t-shirten i butikken. Den har været gen-
nem mange hænder, før den når dertil. Det er 

...en t-shirt har også et liv
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firmaet som har lavet t-shirten, der beslutter, hvor 
bomulden skal komme fra, hvor den skal væves 
til stof, hvem der skal skære den ud og sy den 
sammen, og hvor den skal fragtes hen. Tanken er 
som regel at lave det bedste produkt til den lavest 
mulige pris. 

Men der er også nogle firmaer, der tænker 
over, om deres fabrikker forurener, og hvordan 
arbejdsmiljøet er.

Der findes forskellige mærker, der fortæller no-
get om, hvordan tøjet er fremstillet. Hvis t-shirten 
er mærket med blomsten (se side 16), betyder det, 
at firmaet bag den har mindsket eller helt droppet 
brugen af giftige stoffer. 

Fra Hjem til SkralDeSpanD
Hjemme hos dig bliver t-shirten brugt og vasket. 
Men vask er den mest klimabelastende del af en 
t-shirts liv. Man kunne spørge - er det nødvendigt 
at vaske t-shirten hver gang, den er brugt?
Efter et stykke tid, når t-shirten er blevet slidt 
og umoderne, eller du er vokset fra den, smi-
der du den måske ud. Så bliver den brændt 
på et forbrændingsanlæg. Meget af den bliver 
til aske, men en del af kemikalierne kan ikke  
nedbrydes. De ender derfor i naturen som  
giftstoffer.

Du kan også give din t-shirt til din lillebror, en 
genbrugsbutik eller en nødhjælpsorganisation. 
Så får den et lidt længere liv, men en dag kan 
den ikke undgå at ende i et forbrændingsanlæg 
eller på en losseplads.
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De fleste danskere vil nok mene, at børnearbejde 
i de fattige lande som regel er noget skidt. Men 
vi skal ikke ret langt tilbage i historien, før det var 
helt almindeligt, at børn arbejdede hårdt fra mor-
gen til aften i Danmark. Og det var ikke for at 
tjene ekstra penge til slik og ting. Præcis som bør-
nene i de fattige lande gør det i dag, arbejdede 
børnene i Danmark for at hjælpe deres familie 
med at overleve. 

Hellere arBejDe enD Slappe aF
En læge, der hed Emil Hornemann, undersøgte det 
danske børnearbejde i 1870’erne. Han ville finde 
ud af, hvor mange børn, der arbejdede på fabrik-
kerne, og hvor gamle de var. Samtidig undersøgte 
han børnearbejdernes helbred for at se, om arbej-
det truede deres sundhed. 

På 45 fabrikker optalte han i alt 4297 arbejdere. 
886 af dem var børn under 14 år, og 134 af bør-

nene var mellem seks og 10 år gamle. Selvom 
Hornemann var meget kritisk over for fabrikkernes 
brug af børnearbejdere, var han ikke blind for, at 
de ekstra indtægter var nødvendige i de fattige 
familier. Men han mente også, at børnene havde 
godt af at lære at bruge deres hænder, og at det 
var bedre for dem at arbejde end at lave ingen-
ting. 

BørneneS tænDer gik i opløSning
Det var dog ikke alt arbejde, Hornemann mente, 
børnene havde godt af. I sin bog fortæller han, 
hvordan små piger, der lavede tændstikker, blev 
forgiftet med fosfor, som gjorde, at deres kæbe 
og tænder gik i opløsning. Hornemann påpegede 
også, at natarbejde gik hårdt ud over skolegan-
gen, for når børnene arbejdede om natten, måtte 
de jo sove om dagen.

FørSte loV om BørnearBejDe
I 1873 kom den første danske lov, der begræn-
sede børnenes arbejde. Ingen børn under 10 år 
måtte nu arbejde på fabrik. Børn mellem 10 og 
14 år måtte højst arbejde seks en halv time om 
dagen mellem kl. fem om morgenen og kl. otte 
om aftenen, og de havde krav på en times pause. 
Til sammenligning har mange voksne i dag en ar-
bejdsdag på syv en halv time.

Efterhånden som tiden gik, kom der flere og flere 
love om børnearbejde, og i dag er der strenge regler 
for, hvor meget, hvor og hvordan børn må arbejde. 

Men det har altså taget os mere end 100 år at 
nå dertil. Derfor er det også lidt vanskeligt bare 
at forbyde børnearbejde i de fattige lande. Det 
kræver i hvert fald, at børnenes familier får hjælp 
til at få en indtægt på en anden måde.

 Karen kom i 1930’erne ud at 
tjene på en gård på Fyn: 
»Jeg fik 20 kr. om måneden plus kost og logi. (...) Det 
var tidligt op om morgenen og ud at hente brænde 
til komfuret. Der skulle koges havregrød til karlene, 
som kom og skulle spise klokken syv. Det meste af 
formiddagen var jeg med i marken. Så hjem og lave 
middagen (frokosten) til. Vi skulle vaske op og lave 
eftermiddagskaffen til. Derefter gik vi i marken igen, 
indtil vi skulle begynde på aftensmaden. Sådan var 
det hver dag. Det var hårdt for en fjortenårspige. Jeg 
havde et kammer oppe på loftet, som var iskoldt; der 
var ingen kakkelovn.«

 Christian Christensen arbejdede 
allerede som fire-årig
I sin bog »En rabarberdreng vokser op«, fortæller 
Christian Christensen, hvordan han som barn i 
1880’erne hjalp sin mor med at lave ildtændere 
(snoede træspåner dyppet i harpiks, som man brugte 
til at fyre op i kakkelovnen med).

»Ikke fem år gammel gjorde jeg min entré i 
arbejdets verden. Efterhånden blev vi øvede, men det 
skulle jo også gå hurtigt. For 500 små ildtændere fik 
mor 25 øre.« 

Christian Christensen fortæller, at moren for de 25 
øre kunne købe et kvart rugbrød og noget fedt til at 
smøre på. 

engang knoklede børn også i Danmark

 Tobaksfabrik, 14. juli 1894.

C.W. Obels Tobaksfabrik, Aalborg ca. 1900.

Små piger, der lavede tændstikker, blev forgiftet med fos-
for, som gjorde, at deres kæbe og tænder gik i opløsning.



reklamer koster                        – du betaler
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historie om nogle unge, der 
har det enormt sjovt og er vildt 
seje, når de går på burgerbar. 

Men der er mange ting, rekla-
merne ikke fortæller. For ek-
sempel ser man ikke, at sports-
skoene måske er lavet på en 
forurenende fabrik i Kina. Eller 
at der er cirka 25 sukkerknal-
der i en cola. Man får heller 
ikke at vide, om varerne inde-
holder allergifremkaldende el-
ler andre skadelige stoffer. 

Det er en god idé at være kritisk over for rekla-
mernes budskaber – det vil sige, de historier, som 
de fortæller. Til gengæld kan reklamerne være en 
udmærket måde at få oplysninger om, at nogle 
bestemte ting findes på markedet. Hvis ikke der 
fandtes reklamer, ville der nok være mange ting, 
du slet ikke anede eksisterede.

Det er ForBuDt at lyVe
I Danmark har vi en lov om, hvor, hvornår og hvor-
dan man må reklamere. Det er for eksempel ikke 
tilladt at lyve åbenlyst (vildlede) i reklamer, selv om 
det kan være lidt svært at afgøre, hvornår noget er 
løgn, og hvornår det bare er en overdrivelse. Man 
må for eksempel gerne sige, at et bestemt vaskepul-

ver kan vaske selv de sværeste 
græspletter af et par hvide buk-
ser. Men man må ikke påstå, 
at en særlig pille kan helbrede 
kræft, hvis man ikke kan bevise 
det. Eller at sodavand er sundt 
for tænderne.

Den er For groV
En del af loven handler om, at 
man skal udvise ”god markeds-
føringsskik”, når man reklame-
rer. Det betyder, at man for 
eksempel ikke må genere eller 

udstille nogen med sine reklamer. Eller opfordre 
til noget ulovligt. I 2006 blev der desuden tilføjet 
et afsnit i Markedsføringsloven om reklame rettet 
mod børn og unge. Det er nødvendigt, fordi børn 
og unge ofte er mere godtroende og ikke så kriti-
ske, som de voksne.

Hvis man mener, at reglerne om reklamer er blevet 
overtrådt, kan man klage til forbrugerombudsman-
den. Det er en, der er ansat til blandt andet at 
holde øje med, at loven om reklamer – markedsfø-
ringsloven – bliver overholdt. 

Det sker faktisk tit, at folk klager over reklamer – 
ikke så meget, fordi de er direkte ulovlige, men 
fordi de er for provokerende eller for grove. 

Mange af os tror ikke, vi lader os lokke af reklamer. 
Vi ved jo godt, at det ikke altid passer, det de siger. 
At vores hår for eksempel ikke bliver blankt og læk-
kert, bare fordi vi bruger en bestemt shampoo.

Alligevel virker reklamerne. Hvis ikke de gjor-
de det, ville firmaerne nok heller ikke bruge 
penge på at reklamere. Markedsføring, som det 
også hedder, koster nemlig mange penge. Rig-
tig mange penge. 

to milliarDer trykSager
Nogle – især store firmaer – bruger en meget stor 
del af deres indtjening på dyre tv- og magasin-
reklamer. Andre bruger lidt.  

De store butikskæder sender hvert år mere end to 
milliarder tilbudsaviser ud til alle i hele Danmark. De 
koster cirka én krone stykket at fremstille og sende.

Men uanset, hvor meget der bruges på rekla-
mer, er det i sidste ende os, der køber varerne, 
som betaler. Det, reklamerne koster, 
bliver nemlig lagt oven i prisen på 
varerne.

Det Fortæller 
reklamerne ikke
Reklamer fortæller altid en 
positiv historie om den 
vare, der reklameres for. 
En reklame for burgere 
kan for eksempel fortælle en 

 Plag, plag…
De reklamefirmaer, der laver 
reklamer til børn, tænker meget 
på det,  de kalder ”plage-
ef fekten”. De ved godt, at 
ikke alle børn har råd til eller 
mulighed for selv at gå ud og 
købe det, de ser i reklamerne. 
Men det gør ikke så meget, for 
de ved også godt, at I nok skal 
få overtalt jeres forældre til at 
købe meget af det.

»Vidste du, at jo mere reklamefjernsyn, du ser, des mere 
ønsker du dig de produkter, du har set i reklamerne?«



Klokken har lige ringet ud på Mathias skole. Solen 
skinner, og alle eleverne skynder sig ud i det gode 

vejr. Men Mathias har an-
dre planer. I dag vil han 
nemlig gå en tur i Maga-
sin. Han kunne godt snart 
trænge til et par nye sko, 
og måske vil han også 
lige se, om de skulle have 
fået nogle fede nye Play 
Station spil.

Men han vil også finde ud af noget andet. Der-
hjemme har de talt en del om, hvor forskellige va-
rer kommer fra osv., så Mathias har besluttet, at 
han vil iværksætte en lille undersøgelse.  

»Vi ses!« råber Mathias til sine klassekammerater 
og går mod bussen. 

HVaD Har Han gang i?
I Magasin styrer han direkte over i afdelingen for 
sportstøj. De har faktisk fået nogle meget cool nye 
t-shirts... Men så kommer han i tanker om, at det 
jo var sko, han ville kigge på. 

Han får øje på et par top-nice Salomonsko. Der er 
bare lige det med prisen. Skoene er ikke på tilbud. 
De koster næsten 500 kroner! Øv. Men måske vil 
mor og far give halvdelen, tænker Mathias. 

Nå, men det var den der un-
dersøgelse... Mathias hiver 
skoen ned fra hylden og kig-
ger på den. Indeni står der, 
at den er fremstillet i Vietnam. 
Så går han hen til ekspedien-
ten. »Undskyld,« siger han, 
»du kan vel ikke fortælle mig, 
hvordan den her sko er frem-
stillet?« Ekspedienten kigger 

undrende på ham, som om hun tænker: Hvad har 
han gang i? Det er i hvert fald helt tydeligt, at hun 
aldrig før har fået det spørgsmål. ”Øh… næh, det 
ved jeg ikke lige. Et øjeblik, så skal jeg se, om 
vi har en brochure,” siger hun og går hen bag 
disken. Men nej, der lå ikke lige en brochure med 
oplysninger om, hvordan Salomonskoene er frem-
stillet. »Det kan jeg desværre ikke hjælpe dig med. 
Du må kigge på firmaets hjemmeside.« 

Dårlig reklame
Mathias går op i Fona for at se, om de har det 
nye ”FIFA”. Det har de. Men hvorfor i alverden 
skal de spil være så dyre, tænker Mathias. 499 
kroner! Det kan da umuligt koste mere end 100, 
højst 200 kroner at fremstille. 

Mathias spørger en ekspedient, hvor spillet er pro-
duceret. »Australien. Det står dér,« siger ekspedi-
enten og peger på bagsiden af coveret, hvor det 
står med meget små bogstaver. 

Mathias er ikke helt sikker på, at han tror på, at 
hele spillet er lavet i Australien. Coveret kan jo 
sagtens være lavet et helt andet sted – måske i 
et u-land. Men det ved ekspedienten ikke. Han 
ved heller ikke, hvordan spillet er fremstillet. Ma-
thias spørger, om de overhovedet har nogen varer 
i forretningen, som ekspedienten ved, hvordan er 
fremstillet? Han ryster på hovedet. Nej, det ved 
han ikke noget om. »Men hvad nu, hvis nogle af 
varerne er lavet af børn?« vil Mathias vide. »Tja… 
Så ved vi det ikke,« indrømmer ekspedienten. 

På vej hjem tænker Mathias over sin lille undersø-
gelse i Magasin. På en måde kommer det egentlig 
ikke bag på ham, at ekspedienterne ikke ved no-
get om, hvordan varerne er fremstillet. Hvor skulle 
de vide det fra? I grunden kunne det være meget 
rart, hvis det var lidt nemmere at få den slags op-
lysninger, tænker han. Men måske ville det være 
lidt unfair over for firmaerne, hvis der for eksempel 
skulle stå på et par sko, at de var lavet af børn? 
Det ville jo være ret dårlig reklame… På den an-
den side – så kunne de jo bare lade være med at 
bruge børn på deres fabrikker.

De kan da bare la’ vær’
Testsvar: 1. Ja. Men man må ikke påstå, at de ligefrem er sunde. Det er falsk markedsføring.  2.  Ja. Sikkert mange flere varer, end du tror. Men det er 
svært at vide hvilke varer, og hvordan de børn, der har fremstillet dem, har haft det. Producenten har nemlig ikke pligt til at oplyse det.  3.  At det er 
fremstillet uden brug af sprøjtemidler og kunstige tilsætningsstoffer  4.  18 år  5.  Vingummi – de indeholder mellem 0,1 og 0,2 gram fedt pr. 100 gram.  
6.  Nej, du har ikke krav på at få byttet din vare, hvis der ikke er noget i vejen med den. Men i de fleste butikker gør de det alligevel, hvis man kommer 
med varen inden for eksempelvis otte dage eller en måned. Nogle steder giver de pengene igen, andre steder får man et tilgodebevis.  7.  Nej, alle 
former for reklame for tobaksvarer er forbudt, og det skal tydeligt fremgå på cigaretpakken, at cigaretter er sundhedsskadelige.  8.  Nej, der findes ikke 
en decideret lov om reklamer rettet mod børn. Men i markedsføringsloven, som er loven om, hvordan, hvornår og hvor man må reklamere, er der noget, 
der hedder ”god markedsføringsskik”, som også skal overholdes, når det gælder reklamer rettet mod børn og unge. Der er også lavet en vejledning om, 
hvad reklamer rettet mod børn må og ikke må. Overholder firmaerne ikke vejledningen, kan de blive straffet med bøde.  9.  Nej.  10. ca. 5.000 kr. 

Hvis firmaerne synes, det er pinligt at bruge 
børn på deres fabrikker, kan de jo bare 
holde op med det, tænker Mathias efter en 
shoppetur i Magasin
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