
PLASTIC SOUP
Dagens program

2. del
Der skal vælges en ny formand for Kommissionen blandt partigruppeformændene. Derfor skal hver 
af de otte partigruppeformænd holde en valgtale, så de kan overbevise de resterende 
parlamentarikere om at stemme på netop dem. 

I skal som lobbyister, presseansvarlig og kampagneteam prøve at påvirke parlamentarikerne til at 
stemme på den partiformand, I synes, er mest egnet til at være formand for Kommissionen. I skal 
også forsøge at påvirke journalisterne til at stille de helt rigtige spørgsmål til 
partigruppeformændene under deres valgtaler.

Kampagneteam for 
Plastic Soup

Du er en del af kampagneteamet for 
Plastic soup. Det er derfor din 

opgave at forberede en intervention 
inden forhandlingerne går i gang, så 

parlamentarikerne kan forstå, hvor 
problematisk plastikaffald i havene 

er, inden der bliver lavet lovgivning. 

1. del
Loven om reduktion af engangsplastik samt oprydning af engangsplastik skal vedtages af 
Parlamentet og Ministerrådet i dag. 
Mens parlamentarikerne forbereder sig og laver alliancer, er det dit arbejde, som en del af 
kampagneteamet for Plastic Soup, at forberede en stor intervention, som skal udføres under 
miljøudvalgets forhandlinger. 

I skal gennem interventionen sikre jer, at parlamentarikerne får øjnene op for, hvor stort et 
problem plastikaffald i havene er. Selvom det er jer i kampagneteamet der forbereder 
interventionen, skal alle i jeres gruppe hjælpe til under selve interventionen.
I kan få rekvisitter af spillelederen, men I skal selv finde på indholdet til interventionen og måden I 
bedst får politikerne til at lytte til jer på. Er det gennem slogans, sange om plastik, taler, plakater, 
tilråb eller skal der kastes dyr fanget i plastik på forhandlingsbordet? Interventionen finder sted 
under forhandlingerne og tidspunktet aftales med spillelederen. 

Det er kun jer, i Plasic Soup, der kender til interventionen, men Xtra Bladet har fået et tip. I skal 
derfor finde ud af, hvordan I vil bruge deres viden til jeres fordel. Det er vigtigt, at I får politikerne 
til at lytte til jer, så parlamentarikerne får forhandlet en lovgivning igennem, der passer på naturen. 
Husk, der også er lobbyister for plastikindustrien til stede, som påvirker parlamentarikerne i den 
anden retning. 



PLASTIC SOUP

Hvad er ’Plastic Soup Foundation’?

Plastic Soup Foundation er en af de førende NGO’er, når det kommer til bekæmpelse af 
plastikforurening. Hvor andre organisationer kæmper for at fjerne plastik fra havet, så kæmper 
Plastic Soup for, at plastikken slet ikke kommer derud. Under mottoet ”intet plastikskrald i vores 
hav!” arbejder organisationen for at påvirke politikere og virksomheder til at fokusere langt mere 
på forbud af plastik. 

Plastic Soup mener derudover også, at forbrugerne skal gøres bevidste om deres forbrug af 
plastik. Eksempelvis kan man i stedet for engangsflasker bruge genbrugsflasker, termoflasker, 
eller lignende. Man kan f.eks. også medbringe sin egen stofpose til supermarkedet, i stedet for at 
købe en plastikpose hver gang man handler. 

Men selvom forbrugerne bidrager til den brug-og-smid-væk kultur, som miljøet lider under, så 
bør løsningerne findes på et højere plan. Plastik Soup Foundation ønsker derfor både store 
internationale aftaler og større miljøkrav til virksomheder.

Siden plastik blev introduceret til verdensmarkedet 
for omtrent 70 år siden er 8,3 milliarder tons blevet 
produceret. Kun 9% bliver genbrugt og kun 12% 
bliver brændt på forbrændingsanlæg. Derfor er der 
lige nu 80 millioner tons plastikaffald i havene. 

Plastic Soup Foundation mener

Hvert år ender omtrent 8 millioner tons plastik i havet. Det er 
ca. 20 tons om dagen! Én enkelt plastikflaske vejer ca. 25 
gram. Hvis man omregner den samlede mængde tons plastik i 
havet om dagen til at være plastikflasker, så svarer det til, at 80 
millioner plastikflasker hældes i havet hver eneste dag! 

Hvert år bliver der produceret mere end 300 millioner tons plastik. 
Halvdelen af dette bliver kun brugt én gang og derefter smidt ud. 
Hvis der ikke bliver gjort noget ved problemet, så vil vægten af 
plastikaffald i havene overgå vægten af fisk i 2050. 

Bionedbrydeligt plastik kan ikke nedbrydes i naturen, da det kræver 
nogle helt særlige forhold, før det kan nedbrydes. Derfor løser 
bionedbrydeligt plastik ikke problemet med plastikaffald i havene


