Hvad gør jeg med mit tøj-affald?

”Hvad skal jeg gøre med mit gamle tøj, når jeg ikke kan bruge det mere?”
Det er et af de spørgsmål, vi er blevet stillet mange gange efter, at den nye affaldsordning trådte i kraft.
I Albertslund er vi blevet meget fokuserede på affald, og på at sortere det rigtige, så derfor har vi i Agenda
Centeret fået en masse spørgsmål om, hvor den ene eller den anden ting skal hen. Et af de spørgsmål, der
går igen, er, hvad man skal gøre med det tøj og andet tekstil, som man ikke længere vil beholde. Det er ikke
mærkeligt, at det er et hyppigt spørgsmål, for Danmark er det land i Norden, der forbruger mest tøj. I gennemsnit køber hver dansker 16 kg tøj om året, og vi kan jo ikke blive ved at fylde ind i skabet, uden at der også skal
noget ud. Men du behøver ikke smide dit tøj i skraldespanden. Langt det meste tøj kan nemlig genbruges, og
der er flere aktører i Danmark, der meget gerne vil have dit gamle tøj. Blandt dem kan nævnes Røde Kors,
Frelsens hær, Danmission, Folkekirkens nødhjælp, UFF, H&M, og en lang række andre mindre
indsamlingsgrupper, der samler ind til f.eks. hjemløse og flygtninge.
Tøjet må gerne være slidt, hullet og plettet, bare være rent og tørt. Det tøj, der ikke kan sælges som genbrugstøj
i Danmark, bliver solgt til opkøbere i Tyskland, der sorterer tøjet, og inddeler det i forskellige kvaliteter. Nogle
kvaliteter kan afsættes i Østeuropa og andre i Afrika. Er tøjet i så ringe stand, at det ikke kan anvendes til
beklædning, kan det i stedet genanvendes til kludeproduktion til industrien, eller bliver nedbrudt til fibre, så det
kan indgå i ny produktion eller som isolering i biler og huse. Eneste undtagelse fra reglen om, hvor godt tøjet
skal være, er Folkekirkens Nødhjælp og de mindre indsamlingsgrupper. De modtager kun tøj, der kan sælges
videre i deres butikker i Danmark og bruges direkte.
Så næste gang du har noget tøj, eller andet tekstil, du ikke længere kan bruge, så aflever det til genbrug i en
af de mange genbrugscontainere, der bl.a. er opstillet på parkeringspladser ved butikscentre, på
genbrugsstationen, den lokale genbrugsgård eller i de butikker, der genbruger tøjet.

