FN’s verdensmål nr. 12
”Ansvarligt forbrug og produktion”
• Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducerer vores fodaftryk
på naturen ved at ændre på den måde, vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på.
Landbruget er den største forbruger af vand på verdensplan, og kunstig vanding står nu for ca. 70
procent af alt forbrug af ferskvand beregnet til menneskelig brug.

• Effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og
forurenende stoffer, er vigtige målsætninger for at nå dette mål. At tilskynde industrier,
virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald er også vigtigt. Det samme er
støtte til udviklingslande, så de kan bevæge sig i en retning af mere bæredygtige forbrugsmønstre
inden 2030.
• En stor del af verdens befolkning forbruger alt for lidt til at opfylde deres grundlæggende behov.
En halvering af det globale madspild pr. indbygger på forhandler- og forbrugerniveau er vigtigt for
at skabe mere effektive produktionsmetoder og forsyningskæder. Det kan forbedre
fødevaresikkerheden og skubbe os i retning af en mere ressourceeffektiv økonomi.
(se mere på www.verdensmaalene.dk )

Ansvarlig forbrug og
produktion i kultur og
litteratur
Bagside til Illums forårskatalog 1924

Forbrugsmønstre i kulturhistorien
- Markedet har fungeret siden oldtiden og var frem til 1900-tallet stedet, hvor danskerne
fik deres fødevarer, udover selvfølgelig købmandsgårde og håndværksmestrene.
- Den butik, der minder mest om den i dag, er 1600-tallets apotek, da der var fokus på
selve salgsstedet (udstillingsdelen).
-Fra 1857 kunne alle danskere drive næringshandel (ikke mere kun særligt privilegerede i
købstæder), og dermed opstod den moderne detailbutik med facadeskilte og tillokkende
vinduesudstillinger.
-Samtidig opstod kunstindustrien i DK (det bedre borgerskab kunne vise deres ”gode smag”
gennem køb af møbler).
-Stormagasiners indtog i 1800-tallet (Magasin du Nord i Aarhus 1868 –Herman Bang,
Magasin Du Nord, 1880)
-Den største stigning i forbrugskulturen kom dog i efterkrigstiden i DK (1957-1973) med
kvinder på arbejdsmarkedet og stigende realløn: køleskabe, vaskemaskine, plastic.

Modernismens kritik af forbrugskulturen I
Erik Knudsens digt, Varehuset total
(1958):
-Knudsen var marxist
-Kritik af varehuse: blanding af
varehusord, religiøse ord og
militærord
-Sproglig sarkasme gennem det
flydende sprog
-Lyrisk digt, substantivisk: det
materielle har forrang
-Allitterationer og parrim, hårde
konsonantlyde

Modernismens kritik af forbrugskulturen II
Benny Andersen, Svante i
Stormagasinet (1973):
-Humoristisk selvironisk kritik af
varehusets tilbud
-Fjollede eksempler, munter og
pjattet melodilyd
-Indadvendt og også lidt
sørgmodig vinkel på forbruget

Forside til Sommers
sommerkatalog 1955
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