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Oppskrift på en varmere jul
(Og husk kjøpefri dag lørdag 27. november!)
Nok en gang tikker klokkene urovekkende raskt mot julaften, og tradisjonen tro kommer
panikken krypende nedover ryggen i takt med at ungene åpner luker i julekalenderen. Det er
ikke måte på hvor vanskelig det er å skaffe til veie julegaver til svigers, nevøen i Trondheim
og katta til naboen, ikke minst innen posten stenger dørene. At tiden og lommeboka ikke alltid
strekker til er noe alle vet. At “alle” tilsynelatende allerede har alt de trenger i overskuelig
framtid, er et større problem.
De fleste skjønner kanskje hvilken vei dette innlegget bærer. Nok en gang skal leserne
påminnes om hvilke klimautslipp vi påfører oss selv når vi trekker kredittkortet, hvor mange
indonesiske barn og unge som utnyttes for å sy et klesplagg og hvor mye regnskog som ofres
til møbelindustriens grådige klør. Et budskap som selvsagt aldri må forties, men i dag handler
det likevel ikke først og fremst om dette.
En avhandling i vårt naboland i øst antyder at nordiske barn har over 500 leker hver liggende
på barnerommet. Det betyr at du ikke bør ha store forventninger om heltestatus når du legger
flere under juletreet. Stort bedre er det ikke blant oss myndige. Hva som derimot er
mangelvare blant de aller fleste, er tid å bruke på seg selv eller andre. Dette finner vi ikke i
butikkene – snarere tvert imot. Men den kan likevel legges under juletreet!
På lørdag markeres Kjøpefri dag for 14. gang i Norge, og aksjonen er spredd til over 50 land.
På Markens blir det mulig å treffe et knippe idealister fra blant andre Framtiden i våre hender,
Grønn Hverdag og Naturvernforbundet. Vi er ikke moralister eller dommedagsprofeter (i alle
fall ikke i dag), men tilbyr i stedet gode gaveideer på ting som ikke er ting. Hva sier du til 50
måter å gi av deg selv?
Vi har troen på en julefeiring med mindre materielle gaver, men med større hjerterom og
varme.
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