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Mandag Morgens læserundersøgelser viser, at læserne ønsker at opdatere deres viden gennem en række internationale medier. Men få har den nødvendige tid til
rådighed. Derfor udvælger Mandag Morgen hver uge de vigtigste tendenser fra følgende kilder:  Int. Herald Tribune, Financial Times, Wall Street Journal, The New 

MM Next
—  Trends, ideer og innovationer, der kan forandre verden

den kommende folketingssamling kan
blive hård for inkarnerede rygere. Den to
år gamle rygelov skal op til revision, og
EU-Kommissionen presser allerede nu på
for at få Danmark og andre EU-lande til at
skærpe deres rygeforbud. Samtidig har
det svenske EU-formandskab bebudet, at
det vil arbejde for højere cigaretpriser –
et budskab regeringen kan bruge som af-
sæt til at øge cigaretpriserne til f.eks. 50
kr., sådan som Forebyggelses-
kommissionen har foreslået.

Den store europæiske interesse for
at bekæmpe tobakstågerne er en del af
en større global trend.

Selv i et land som Irak, der dagligt
kæmper med selvmordsbombere, kid-
nappere og andre terrorister, blæser de
nye sundhedsvinde. Den irakiske rege-
ring har netop luftet tanken om et ryge-
forbud på alle offentlige steder. Men
som tobakshandler Issam Shakir
Mahmoud for nylig sagde til New York
Times: “Regeringen kan ikke engang
kontrollere sikkerhedssituationen.
Hvordan skulle den så kunne håndtere
denne lov?”

I nabolandet Tyrkiet har den gløden-
de anti-ryger, premiereminister Recep
Tayyip Erdogan, også optrappet krigen
mod tobakken. Han anser kampen mod
rygning for at være lige så vigtig som at
få bugt med terrorismen. Og alt tyder på,
at han vil få stor opbakning til sin dags-
orden. 

For selvom Tyrkiet er verdens fjerde
største tobaksproducent, og over halv-
delen af de voksne mænd ryger, viser de
seneste meningsmålinger, at op imod 90
pct. af befolkningen støtter forbuddet.

Hidtil har der været rygeforbud på
arbejdspladser og i det offentlige rum.
Men Erdogan satser på at udvide forbud-
det til også at omfatte restauranter, cafe-
er og barer. Et korps på 5.000 kontrol-
lører skal sikre, at de nye regler bliver
overholdt. 

Men måske bliver de mange kon-
trollører hurtigt arbejdsløse. Erfaring-
erne fra en lang række lande som Irland
og Frankrig har nemlig vist, at rygefor-
bud i vid udstrækning bliver overholdt,
når de først er indført. Folk i lande som
Italien, England og New Zealand efterle-
ver stort set forbuddene til punkt og
prikke. 

Kun i meget få tilfælde har myndig-
hederne måttet uddele bøder til pulsen-
de lovovertrædere. Det viser en opgørel-
se, som amerikanske Global Smokefree
Partnership har lavet.  Se figur 1. Selv i
lande, hvor rygeforbuddene skabte stor
modstand, mens de endnu var på lovgi-
vernes tegnebræt, fortoner kritikken sig

så snart forbuddet er indført. 
Når lande som Tyrkiet, Uruguay og

Irak vil forbyde rygning på offentlige ste-
der, sender de et vigtig røgsignal til
mange andre udviklingslande. Ifølge
verdenssundhedsorganisationen WHO
vil udviklingslandene tegne sig for
omkring 80 pct. af alle tobaksrelaterede
dødsfald i løbet af det næste årti. For i
takt med at kampagner, rygeforbud og
stop for tobaksreklamer får antallet af
rygere i vestlige lande til at rasle ned, er
tobaksindustrien gået på jagt efter nye
markeder. Og befolkningerne i udvik-
lingslandene er ikke sene til at bide på
krogen. Et eksempel er den indiske del-
stat Thiruvananthapuram. Her er ande-
len af rygere steget fra 28 til 36 pct. siden
1999. Mest bekymrende er det, at det
især er unge i alderen 15 til 24 år, der har
tillagt sig røgfyldte vaner.

Så hvis kampen mod rygning virke-
lig skal batte, forudsætter det, at udvik-
lingslandene for alvor kobler sig på
sundhedsbølgen. 

KILDER: NEW YORK TIMES, BBC, SYDNEY
MORNING HERALD, THE HINDU, TIME OG
OXFORD HEALTH ALLIANCE.

Global kamp mod tobakstågerne

Figur 1: Folk overholder generelt rygeforbud.

Kilde: Global Smokefree Partnership.
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York Times, The Guardian, The Economist, Time, BusinessWeek, Der Spiegel, Wired, Fast Company, Newsweek, Fortune, Forbes, Foreign Policy, Mckinsey Quarterly,
Harvard Business Review, PWC, Deloitte, Ernst and Young, Boston Consulting Group, OECD, IMF, Trendwatching, Worldchanging, Bertelsmann Stiftung, MIT.

den økonomiske krise er en gylden
mulighed for at gøre virksomheden grøn-
nere, spare på ressourcerne og tænke kli-
mahensyn ind i alle forretningsprocesser.
Faktisk er grøn lean-tænkning en forud-
sætning for at bringe virksomheden styr-
ket ud af krisen. 

Det er hovedpåstanden i en ny opsigts-
vækkende bog, “Green Recovery”, som
den amerikanske business-tænker og kon-
sulent Andrew S. Winston udsender i dag
på forlaget Harvard Business Press. 

Han har tidligere udgivet bestselleren
“Green to Gold”, og hans nye bog rummer
en perlerække af råd og best practice-ek-
sempler på, hvordan en virksomheder kan
blive en del af den spirende green lean-
bølge.

Forslagene går fra tiltag af typen sluk
lyset uden for åbningstiden, indfør LED-
lys, print mindre papir, fjern al overflødig
emballage, rejs mindre og lav flere tele-
konferencer. Til mere avancerede analy-
ser af produktions- og distributionsproces-
sen, hvor hver detalje og alle data stude-
res tæt for at spare al overflødig energi.
Ifølge Winston kan der innoveres på alle
niveauer: “Grønt er ikke længere en side-
aktivitet, der forstyrrer i forhold til virk-
somhedens virkelige arbejde. Det er en
kernedel af vore dages virksomhed,” ly-
der det. 

Verdens største supermarkedskæde
WalMart er allerede gået i gang og kræver
nu, at alle underleverandører lever op til
nye skrappe krav om reduktion af energi-
forbruget og CO2.

DuPont, Procter & Gamble, Home-
Depot og 3M og mange andre er også op-
taget at tænke miljøhensyn ind i deres le-
an-programmer. På kort sigt koster det,
men det kan omvendt minimere deres risi-
ci, når oliepriserne igen hopper i vejret. 

Green lean virksomheder er mindre
sårbare over for nye skrappe klimalove,
de  kan skabe store besparelser  og har
mere engagerede medarbejdere, hævder
Winston. 

Mange af bogens konkrete forslag har
en tilbagebetalingstid på mindre end to
år, så investeringer i energi- og materiale-
besparelser vil hurtigt vise sig i regnska-
berne.

KILDE: ANDREW S. WINSTON: GREEN
RECOVERY, HARVARD BUSINESS PRESS,

Grønt opsving på vej i lean

Madsvineri bliver til klimasvineri
forbrugere i den vestlige verden smi-
der hver eneste dag store mængder af fø-
devarer ud. 

En ny opgørelse viser, at hver brite
skiller sig af med omkring 15 tomater,
25 æbler og 30 kartofler om året.
Samtidig ender 45 skiver brød og 6-8
bægre uåbnet yoghurt, lige så mange
hele æg og en hel del uåbnet færdigmad
fra supermarkedernes kølediske på los-
sepladsen. Tilsammen smider briterne
mere end 4 millioner ton spiselige føde-
varer ud om året.

Ud over det paradoksale i, at mad-
svineriet finder sted i en tid med fødeva-
rekrise og hunger, har spildet store kon-
sekvenser for klimaet. 

Produktionen af et ton fødevarer
medfører en CO2-udledning på ca. 4,5
ton CO2. Briternes madspild resulterer
altså i udledning af 18 millioner ton CO2
om året – eller 0,3 ton CO2 pr. indbyg-
ger. 

Ifølge FNs beregninger må det årli-
ge CO2-udslip pr. verdensborger maksi-
malt være 1 ton, hvis temperaturstignin-
gen skal holdes under 2 grader. Briterne
bruger altså en tredjedel af deres CO2-
kvote på mad, som kun skraldespanden
får glæde af.

Spørgsmålet er, hvordan forbruger-
ne kan overtales til at tømme køleskabe-
ne, før de igen begiver sig ud på super-
markedernes jagtmarker. Det har det

britiske svar på Brugsen,“Co-operative”,
sat sig for at finde svar på. 

På kædens produktemballage frem-
går det tydeligt, hvordan fødevarer som
kartofler, tomater eller æbler opbevares
bedst muligt. Herudover har Co-operati-
ve ændret markedsføringsteknik. I ste-
det for at tilbyde to varer for en vares
pris, tilbyder man hver enkelt vare til den
halve pris for at modvirke, at kunderne
køber mere, end de har brug for. Endelig
har kæden udgivet en kogebog med
opskrifter på, hvordan man kan trylle
sine overskudsfødevarer om til lækre
middagsretter. 

KILDE: SUNDAY TELEGRAPH, LOVEFOOD-
HATEWASTE.COM OG LANDBRUGSRAADET.


