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Hvorfor Kjøpefri dag?
Hensikten med Kjøpefri dag er å få folk til å
tenke over forbruk og livsstil i rike land, og
konsekvensene på lengre sikt. I år setter
nordmenn ny rekord i nasjonalsporten
«shopping». Noen kaller det kjøpefest – vi kaller
det miljøfiendtlig overforbruk. Den rike verdens
skyhøye forbruksnivå fører til store
klimagassutslipp og er dypt urettferdig mot
verdens fattige.
Kjøpefri dag arrangeres av Framtiden i våre
hender, Changemaker, Grønn Hverdag
og Attac Oslo øst.

Hensikten med Kjøpefri dag er å få folk til å
tenke over forbruk og livsstil i rike land, og
konsekvensene på lengre sikt. I år setter
nordmenn ny rekord i nasjonalsporten
«shopping». Noen kaller det kjøpefest – vi
kaller det miljøfiendtlig overforbruk. Den rike
verdens skyhøye forbruksnivå fører til store
klimagassutslipp og er dypt urettferdig mot
verdens fattige.
Kjøpefri dag arrangeres av Framtiden i våre
hender, Changemaker, Grønn Hverdag
og Attac Oslo øst.

Hva er Kjøpefri dag?
Hva er Kjøpefri dag?
Kjøpefri dag er den norske varianten av «Buy
Nothing Day», og for fjortende gang er Norge
med på aksjonen. Dagen markeres siste lørdag i
november hvert år – når julehandelen starter opp

Kjøpefri dag er den norske varianten av «Buy
Nothing Day», og for fjortende gang er Norge
med på aksjonen. Dagen markeres siste lørdag
i november hvert år – når julehandelen starter
opp for alvor. Dagen markeres i over 60 land.

for alvor. Dagen markeres i over 60 land.

Hvorfor Kjøpefri dag?

Hvorfor Kjøpefri dag?
Hensikten med Kjøpefri dag er å få folk til å

Hensikten med Kjøpefri dag er å få folk til å

tenke over forbruk og livsstil i rike land, og

tenke over forbruk og livsstil i rike land, og

konsekvensene på lengre sikt. I år setter

konsekvensene på lengre sikt. I år setter

nordmenn ny rekord i nasjonalsporten

nordmenn ny rekord i nasjonalsporten

«shopping». Noen kaller det kjøpefest – vi

«shopping». Noen kaller det kjøpefest – vi kaller

kaller det miljøfiendtlig overforbruk. Den rike

det miljøfiendtlig overforbruk. Den rike verdens

verdens skyhøye forbruksnivå fører til store

skyhøye forbruksnivå fører til store

klimagassutslipp og er dypt urettferdig mot

klimagassutslipp og er dypt urettferdig mot

verdens fattige.

verdens fattige.
Kjøpefri dag arrangeres av Framtiden i våre
hender, Changemaker, Grønn Hverdag
og Attac Oslo øst.

Kjøpefri dag arrangeres av Framtiden i våre
hender, Changemaker, Grønn Hverdag
og Attac Oslo øst.

