Victoria rydder op
Økonomisk bæredygtighed

Hej
Jeg ryddede op på mit værelse i går.
Min mor ryddede samtidig op i mit skab. Der var noget tøj, jeg ikke kunne passe længere. Der var
også noget, som jeg slet ikke har lyst til at gå med. Vi tog det hele ind på bordet i stuen. Der var
rigtig meget.
Noget af det, jeg ikke kan passe længere, er jeg ked af at skulle af med. Der er også noget andet,
som jeg ikke gad at gå med, det var slet ikke slidt. Men noget af det var rigtigt slidt og der
manglede måske en knap, eller der var hul på det.
Mor sorterede det i tre bunker.
En bunke med det, der er så slidt, at det ikke kan bruges.
En bunke med det, der er lidt slidt, men godt kan bruges igen.
Og en bunke med det, der næsten ikke er slidt.
”Hvorfor sorterer du det mor?”
”Fordi, det kun er det, der er meget slidt, der skal smides ud. Det der kun er lidt slidt skal sendes til
genbrug, og det der næsten ikke er slidt, vil jeg prøve at sælge.”
”Genbrug, hvad er det for noget?” Spurgte jeg mor.
”Hvis man har noget tøj, som andre måske kan bruge, kan man give det til genbrug, så kan andre
børn få glæde af det. Det er godt, hvis tøjet kan blive genbrugt, så der ikke skal laves noget nyt.
Der bliver brugt mange ressourcer på fremstille nyt tøj.”
”Så er det du sælger vel også en form for genbrug?”
”Det kan du have ret i.” sagde mor. ”Men når vi giver det til genbrug får vi ingen penge for det, så
sælger de det i en genbrugsbutik, så får de penge for det.”
Jeg forstod det ikke helt, så jeg gik ind på mit værelse for at tænke lidt.
Hvis det vigtigste ved genbrug er, at der ikke skal fremstilles så meget nyt, så gælder det vel også
andre ting. Hvad med alt mit legetøj? Der er også noget af det, jeg ikke længere leger så meget
med længere. Måske kan det også genbruges. Jeg kunne måske bytte mig til noget andet legetøj,
som jeg kunne tænke mig. Ligesom dengang Emma og jeg byttede pokemonkort.
Jeg har også nogle bøger, ikke så mange for vi gå på biblioteket og låner bøger, så behøver vi ikke
at købe dem, siger mor. Det er vel også en slags genbrug, bøgerne på biblioteket bliver læst af
mange børn, men de bliver ikke solgt, dem låner man bare i et stykke tid.
Det er ikke så nemt det her. Vil I hjælpe Victoria med at finde en måde til at genbruge legetøj og
tøj i jeres klasse, jeres skole eller måske i hele jeres by?

