
”Tøjet længe leve” 

I denne uge lægger København gader og catwalks til modeindustriens forudsigelser af næste efterårs og 

vinters moderigtige beklædning. 

Det sker til den halvårlige Copenhagen Fashion Week, hvor modeller og designere fejrer modens skiften. 

Festlighederne foregår dog på et bagtæppe af alvor. For tøjproduktion er en af tidens største udfordringer 

for vores miljø og klima. Produktionen af jakker, kjoler, trøjer, jeans, skjorter og cardigans udgør globalt den 

fjerdestørste belastning af klima og miljø – kun overgået af boliger, fødevarer og transport. 

Tidligere gik tøj i højere grad i arv og var værdifulde genstande for familien.  Nu bruger vi kun vores tøj halvt 

så meget, som vi gjorde for 15 år siden, og det billigste af vores tøj bruger vi kun 7-8 gange. Hvis vi i stedet 

brugte vores tøj dobbelt så meget, ville udledningen af drivhusgas fra tøjproduktion falde med hele 44 

procent. 

I det regnestykke er det forudsætningen, at tøjindustrien tilsvarende halverer sin produktion. Men  et 

sådan scenarie har lange udsigter. Den globale produktion af tekstilfibre er næsten tredoblet siden 1975.  

Forbruget af tøj og sko forventes at stige med yderligere 63 procent frem mod 2030. 

I Forbrugerrådet Tænk rækker vi på vegne af forbrugerne derfor nu hånden ud til landets politikere, 

miljøorganisationer og ikke mindst tøjindustrien selv: Lad os sætte os sammen og formulere en fælles 

retning, initiativer og mål. Den nye EU-Kommission har lanceret en såkaldt Green Deal, og her er fokus 

blandt andet på byggeri og tekstil. Det gælder om at være på forkanten med løsninger – særligt når man 

har så højt et tøjforbrug, som vi har i Danmark.  

Vi har brug for en national handlingsplan for at mindske tøjspild, der skal kortlægge problemet og udpege 

indsatser, der kan minimere tøjspild. 

Vi anerkender, at både Copenhagen Fashion Week og dele af modebranchen arbejder med bæredygtighed. 

Så interessen for at gøre noget er til stede. Men vi har også noteret os, at branchen selv konstaterer, at det 

går for langsomt.   

Selvfølgelig skal der stadig produceres nyt tøj, og selvfølgelig skal vi stadig kunne glæde os over nye trends 

og tendenser. Men der er brug for, at tøj bruges i længere tid, og at der blive gjort noget ved 

overproduktionen.  

Vi skal have gang i initiativer for at løse udfordringen med tøjspild, ligesom vi har sat gang i initiativer for at 

mindske madspild og plastikspild. Politikerne skal sætte gang i en national handlingsplan, der kan sætte 

retningen. Erhvervslivet skal sætte ind på cirkulære modeller, genbrug og reduktion i produktionen. Og vi 

skal som forbrugere lægge pres på og tænke over, at der er brug for et forbrug i balance, hvor vores tøj 

lever længere og gavner flere. 

God modeuge. Tøjet længe leve. 


