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Kære Medlemmer og Frivillige,

Så er kampagnen SMID TØJET sat i gang. 

Se venligst vedlagte presseorientering.

Der er utrolig mange virksomheder og dagligevarebutikker, der støtter om om 
projektet med dels at skaffe vore butikker rigtig godt tøj, men også at sætte  
fokus på den vore butikker.

Vi er naturligvis i vores butik i Stjernegade med i dette tiltag, og har fint  
samarbejde med COOP’s butikker i Helsingør.

Kampagnen sluttes den 9 maj med et stort show, der transmiteres i TV2.

Det bliver spændende og vi glæder os.

Bedste hilsener

Claus

_____
Claus Jon Jonsen
Bestyrelsesformand Røde Kors Helsingør
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Igår skød Miljøministeren og Hanna Line vores tøjindsamlingskampagne i gang: 

Miljøministeren i spidsen for ny kampagne for genbrug af tøj
 
DR P1 Radioavisen 12.00 (resumé)
8. april 2015 1000 ord Id: e4f29a29

Dansk Røde Kors
Hver dansker kasserer hvert år i gennemsnit 16 kilo tekstiler, og halvdelen ender 
i skraldespanden. Tekstilsorteringsfabrikken Trasborg sorterer hvert år 6.000 - 
8.000 ton tøj og andre tekstiler, og størstedelen kan bruges som det er og sæl-
ges til Afrika og Østeuropa. En mindre del af tøjet er i en sådan stand, at det ikke 
kan bruges og sendes til Indien, hvor det bliver omdannet til nye materialer, for-
tæller sorteringsmester Ergun Arkin. En ny kampagne med miljøminister Kirsten 
Brosbøl (S) i spidsen skal ændre, at meget tøj ryger i skraldespanden. Ministeren 
opfordrer til, at man donerer sit aflagte tøj til genbrug frem for at smide det ud. 
Det gavner både miljøet og de mennesker på flugt, siger hun. På Christiansborg 
Slotsplads har Lone Loklindt fra Det Radikale Venstre doneret cowboybukser i 
dag, og Mette Reissmann (S) har doneret vinterstøvler og en læderjakke. Hanna 
Line Jakobsen, præsident for Røde Kors i Danmark, forklarer, at alt tekstil kan 
bruges.

 
Røde Kors lancerer kampagne mod tøjspild
 
DR1 TV-Avisen 18.30 (resumé)
8. april 2015 800 ord Id: e4f2b172

Dansk Røde Kors
Halvdelen af danskernes aflagte tøj ryger i skraldespanden i stedet for i en 
tøjcontainer. En ny kampagne fra Røde Kors skal nu ændre på det. Miljøminister 
Kirsten Brosbøl (S) siger, at hendes regel er, at når tøj har ligget på loftet i et år 
ryger det videre. Præsident for Røde Kors i Danmark Hanna Line Jakobsen siger, 
at tøjet sendes videre til opkøbere, som kan genanvende tekstilmaterialet til alle 
mulige formål. Adm. direktør i Clean Preben Birr-Pedersen siger, at han nok godt 
vil lave om på sit tøjspild. Hos sorteringsvirksomheden Trasborg siger sorterings-
mester Ergün Arkin, at de bl.a. sender tekstiler til Afrika og Indien.


