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 Plastikforurening
         er overalt
Hvert år ender 8-12 mio. ton plastik i havene. Det svarer til, at en lastbil fuld 
af plastik bliver tømt ud i havene hvert eneste minut, og i 2050 vil det være 
fire lastbiler i minuttet.  

Det har fatale konsekvenser for dyreliv og økosystemer. Havskildpadder 
forveksler plastikposer med vandmænd, sæler bliver fanget i plastikfiskegarn, 
der er fundet plastik i maven på mere end 90% af verdens havfuglearter,  og  
der  er  fundet  mikroplastik i vores  muslinger,  drikkevand,  salt,  honning  og 
øl. Der er fundet mikroplastik på Antarktis, på toppen af Mount Everest og på 
verdens dybeste sted i Marianergraven. Overalt udgør plastikforurening en 
større og større risiko for vores natur- og havmiljø og økosystemer samt for 
klimaet og menneskers sundhed.
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    kommet så vidt?
Tre generationers forbrug af plastik har sat sine tydelige spor. Siden 1950’erne 
er den globale produktion af plastik mangedoblet, og den forventes at 
blive yderligere  fordoblet  inden  for  de  næste  20  år.  I  samme  periode  
forventes  plastikforureningen at firdobles.  Næsten  halvdelen af verdens 
plastik bliver  brugt  til engangsemballager og  engangsprodukter med kort 
levetid og lav markedsværdi.  Produktionen af engangsplastik  har  ført  til  
stigende  plastikforurening, øget CO2-udledning og enorme affaldsbjerge. 

Hele 80% af den plastik, der ender i havet, kommer fra land, hvor vind, vejr, 
kanaler og floder fører den lette engangsplastik ud i havet. Derfor arbejder vi 
i Plastic Change for at lukke for hanen. For at stoppe udledningen af plastik i  
verdenshavene,  skal  vi  nemlig  reducere  den  stigende  plastikproduktion, 
-salg og -forbrug.
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 Danmark som
     foregangsland

I Danmark er vi blandt de bedste i verden til at producere affald. Vores høje 
levestandard og store forbrug betyder, at vi hvert år producerer mere end 
800 kg affald pr. indbygger. Affald, hvoraf en mindre del genanvendes, 
mens størstedelen går op i røg i vores forbrændingsanlæg. Affald, hvoraf 
en væsentlig andel består af emballager og produkter, som kun har været 
brugt få gange, før det kasseres som affald.

For  at  Danmark  kan  blive  et  foregangsland,  skal  vi  tage  ansvar  for  
at  finde balancen mellem et velfærdssamfund med høj levestandard og et 
bæredygtigt  samfund  med  respekt  for  klodens  ressourcer.  Det  kræver,  
at vi bevæger os væk fra vores brug-og-smid-væk kultur, hvor vi på den 
måde både reducerer vores ressourcetræk og vores affaldsmængder.
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           Missionen

Vores mission er at arbejde for en verden uden plastikforurening
 
Det gør vi ved at fokusere på løsninger, der reducerer produktion og forbrug 
af plastik til gavn for både miljø, klima og sundhed. Da plastikforurening er en 
global og grænseløs problemstilling er vi desuden engagerede internationalt 
som FN observatør, i vores samarbejde med Ellen MacArthur Foundation 
og ikke mindst i den globale bevægelse BreakFreeFromPlastic, hvor Plastic 
Change sidder i styregruppen. Vores internationale engagement sikrer, at 
de globale løsninger når frem til Danmark og omvendt

  
Visionen

Visionen om det affaldsfrie samfund
 
Visionen handler ikke kun om plastik, men plastik er blevet et symbol på 
vores engangskultur. Derfor arbejder vi for et samfund, hvor alle ressourcer 
bruges optimalt i lukkede cirkulære systemer. Et samfund, hvor vi har gjort 
op med engangskulturen og etableret bæredygtige systemer, hvor vi kan 
bruge vores produkter, emballager og materialer igen og igen. Et affaldsfrit 
samfund er på den måde både et middel og samtidig et mål.
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 Affaldshierarkiet
      viser os vejen

Vores  tilgang  til  forandring  tager  udgangspunkt  i  EU’s  affaldshierarki. 
Ikke alle løsninger er lige gode, hvis vi skal skabe forandring og løse verdens 
udfordringer  med  ressourceudtømning,  stigende  affaldsmængder  og 
plastikforurening. 

 
Vores vej

Vores strategi er, at fokusere på reduktion og genbrug, som ligger i toppen af 
affaldshierakiet. Vi vil vise befolkningen, industrien og politikerne, at det er 
muligt at reducere vores produktion og forbrug af plastik, hvis vi nytænker 
vores nuværende systemer og udfordrer vores lineære produktion og forbrug. 
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 Strategien peger på
 systemisk forandring

Det affaldsfrie samfund kommer ikke af sig selv og heller ikke fra den ene dag 
til den anden. Der skal arbejdes målrettet og langsigtet på den systemiske 
forandring, der gør op med engangsproduktion og engangskultur. Systemisk 
forandring kræver, at vi konsekvent og simultant arbejder på tre tandhjul.

Strategisk fokus

BORGER
Vi vil skabe en folkestemning for genbrug af emballager til dagligvarer, 
takeaway-måltider, to-go-produkter mv. Derfor vil vi iværksætte 
informationskampagner og undervisning for både børn og voksne om de 
miljømæssige fordele ved genbrug.  

INDUSTRI
Vi vil gøre Danmark til et udviklingslaboratorium for genbrugsemballager 
og retursystemer til forbrugere, der kan inspirere verden. Derfor vil vi sikre 
at DK inden for de næste par år har minimum tre større projekter med 
genbrugs emballager drevet af offentlige eller kommercielle aktører

POLITIK
Vi  vil  gøre  Danmark  til  det  mest  ambitiøse  land  på  reduktions-  og 
genbrugsmål i forhold til forbrugeremballager sat på markedet. Derfor vil vi 
arbejde for at DK fastsætter nationale mål for reduktion og genbrug. 
Ligesom vi vil arbejde for et forbud mod servering af måltider i 
engangsemballager, der indtages on-site i restaurationen. 



Plastic Change er...

PASSIONEREDE
Vi vil forandre verden til det bedre. Vi tænker, taler og opfører os, så man kan 
mærke,  at  vi  mener, at  plastikforurening  er  den  vigtigste  miljøudfordring  
i  verden.

UDFORDRENDE
Vi udfordrer vaner og gældende konventioner. Vi udfordrer måden at arbejde 
på,  tænke  på  og  kommunikere  på,  og  vi  udfordrer  vores  omverden  for  
at  finde nye løsninger sammen.

VIDENDE
Vi indsamler, oversætter og aktiverer viden om plastik for at forandre 
menneskers adfærd og for at påvirke, flytte og forstyrre vores omverden. Vi 
tror på både små og store forandringer i vores samfund.

 Organisatorisk
     bæredygtighed

Vi tror på, at ydre bæredygtighed kun kan skabes via en organisation med 
indre bæredygtighed og balance. Vores team er den vigtigste ressource til at 
indfri vores mission om en verden uden plastikforurening, og vores ambition 
er en arbejdsplads, hvor arbejdskulturen og trivslen afspejler den positive 
forandring, vi ønsker at skabe i verden. 
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