Gør Black Friday mindre sort og mere grøn
Julen står for
døren med alt
hvad den
indebærer at
både hygge, god
mad, gaver, men
også madspild,
overflod og
overforbrug.

Årets julegaveide, en kurv med Svanemærkede produkter

Fredag den 29.
november skydes
julens gaveindkøb
for alvor i gang,
når der bliver
holdt Black
Friday, med tilbud
på næsten alt,
hvad hjertet kan
begære.

Ting som tøj, elektronik, plejeprodukter, legetøj og mange af de andre ting, der bliver købt rigtig
meget af til julegaver, er skidt for miljøet og klimaet. Det er dog nok de færreste, der er så
miljøbevidste, at de ikke ønsker sig en gave til jul, og man skal nok heller ikke regne med at
blive særlig populær, hvis man ingen julegaver har købt, og siger at det er for klimaets skyld.
Derfor har vi opstillet 3 tommelfingerregler, der kan gøre Black Friday og julegaveindkøbene lidt
grønnere.
1. Køb noget, du ved, vil blive brugt. De værste gaver er dem, der ikke bliver brugt, men som
ender bagerst i et skab eller i en skuffe.
2. Køb kvalitet frem for kvantitet. Hver gang, der skal produceres en vare, bliver der brugt energi
og ressourcer, så det er klart en fordel for miljøet og klimaet, hvis de ting vi køber holder længe.
På en dag som Black Friday kan du være heldig, at du kan få ting i en bedre kvalitet, end hvad
du normalt har råd til.
3. Køb miljømærkede produkter. Så sikrer du dig, at der er taget højde for miljøet i
fremstillingsprocessen og din egen sundhed, når du bruger det.
Udover de tre tommelfingerregler er det selvfølgelig også en god ide at give gaver, der belaster
miljø og klima mindst muligt. Det kan være oplevelser. F.eks. biograf, teater eller
koncertbilletter, årskort til museer, fodboldklubber, Tivoli, Zoo, eller Badesøen. Det kan også
være gavekort til velvære, som massage, ansigtsbehandling, frisør eller til en restaurant. Andre
typer bæredygtige gaver kunne være, at man giver hjælp til børnepasning, rengøring, ordne
have, eller inviterer på en middag.
Vil man give en fysisk gave, så kan man købe ting som træer, planter, brugte ting, gavekurve
med Svanemærkede plejeprodukter, eller økologiske delikatesser, eller hvis man har evnerne,
og er sikker på, at det vil blive taget godt imod, hjemmelavede gaver, som småkager, bolsjer,
strikkede karklude eller en varm vintertrøje.

