#ALLFORCLIMATE: KLIMAVENLIG JULESHOPPING
Vi står i en klimanødsituation som udgør en

Vi har ventet alt for længe på at andre skulle løse

Vi elsker alle sammen gaver. At købe dem til og

eksistentiel trussel for menneskeheden. Krisen

krisen. Men alle aktører i samfundet har vigtige

modtage dem fra dem vi elsker. Men gaver er

“kræver hurtige, vidtrækkende og hidtil usete

roller at spille i den omstilling vi skal igennem. Vi

ikke altid gode for klimaet. De kræver oftest

omstillinger i alle dele af samfundet,” siger FN’s

må alle sammen – individer og organisationer –

ressourcer og energi, især hvis de er nye. Her er

Klimapanel. Hvis vi vil sikre gode levevilkår for

indse at vi er en del af problemet og handle

en lille guide til, hvordan du kan gøre din

alle inden for planetens grænser, skal vi

modigt nu for at blive en del af løsningen. Det er

juleshopping mere klimavenlig uden at gå på

redefinere det gode liv og skabe en økonomi som

kernen i kampagnen #AllForClimate.

kompromis med glæden ved at give en gave.
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ikke er afhængig af vækst.

Vil du købe en gave?
JA

Er gaven til dig selv?
Drop det og vær
en klimahelt!
NEJ

JA
NEJ

Har modtageren* bedt
om en specifik gave?

Har du virkelig brug for
eller lyst til den?

Måske

JA
NEJ

Tror du modtageren
vil bruge gaven
(regelmæssigt)?

JA

Vent minimum 5 dage
og spørg dig selv igen.
Køber du gaven for
at vise din kærlighed?

NEJ

NEJ

Kan den købes brugt?

Genovervej hvorfor
du vil give en gave.

NEJ

JA

Er det en
luksusgave?

NEJ

JA

Kommer du til at bruge den
regelmæssigt og i mange år?

NEJ

JA

Er det noget der kan
Spises eller drikkes?

Vis din kærlighed med
et digt, en tegning,
en videohilsen eller
en fælles oplevelse.

Find et
klimavenligt
alternativ!
Nyd at du har gjort dig umage!

Er det en luksusgave?

JA/Måske
JA

Find et plantebaseret
alternativ eller drop det.

JA

Kan du låne den
eller købe den brugt?

NEJ

Køb den lokalt, af god og
bæredygtig kvalitet!

SKAL du have
den LIGE NU?

NEJ

JA

Er den plantebaseret?

Køb den brugt!

NEJ
JA

JA

NEJ

Køb den lokalt, af god og
bæredygtig kvalitet!

JA

Prøv det!

Nyd den!

• Hvis modtageren er et barn, og forældrene har givet dig en ønskeliste, skal du svare JA.

Læs mere på www.alleforklima.dk #ClimateForAll #AllForClimate

NEJ

Drop den og vær
en klimahelt!

