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Nordmenn er rare!
Bjørn Roger Rasmussen (BRR) sin gamle blogg

Velkommen til min gamle blogg!

Denne bloggen blir ikke lengre oppdatert. Min nye blogg er tilgjengelig på adressen:

http://blogg.brr.no/

NORDMENN ER RARE!

Skrevet av Bjørn Roger Rasmussen i bloggen, protest
Torsdag - 24. september 2009

Nordmenn er rare når det gjelder bruk av penger! Vi fråtser i luksusartikler som store og dyre biler, flat-TV, elektronikk,

sportsutstyr, feriereiser, merkeklær, innbo til våre hus osv. Desto dyrere ting er, jo høyere status gir det. Dyre innkjøp

og eksklusive produkter gir igjen muligheten for å skryte av våre

nyinvesteringer overfor nabo og venner, dvs. innkjøpet fungerer som

statussymbol.

Men hva er det vi klager over? Jo da. Høye priser på bensin, mat og alkohol.

Spesielt klagingen på høye matvarepriser i Norge klarer jeg ikke å forstå meg på. Ifølge SSB bruker vi ca. 11 % av

totale forbruksutgifter på mat. Matinnkjøpene utgjør altså bare en liten andel av vårt forbruk og ikke minst av våre

inntekter.

I Norge er vi veldig prisbeviste når det gjelder mat. Handelen i lavprisbutikker og kjeder har tatt helt av. Vi mer opptatt av

lave priser og gode tilbud enn av kvalitet og at ting skal smake bra.

Selv vil jeg slå et slag for å støtte opp om lokale produsenter og butikker med ferskvaredisk. Jeg setter pris på mangfold

i matveien og er mer opptatt av kvalitet enn prisnivået. Hvis alt skal handle om lavpris og stordriftsfordeler vil mangfoldet

og valgmulighetene skrumpe inn på sikt, noe i hvert fall jeg ikke ønsker skal skje.

JA TIL MER FOKUS PÅ GOD MAT I STEDET FOR PRISEN PÅ MATEN! 
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Nordmenn har ikke grunn til å klage på matvarepriser. Alle med litt mellom øra forstår det... 

Har litt mer problemer med bilavgifter, dokumentavgifter, alkoholavgifter.. Generelt avgifter som fungerer som en

ekstrabeskatting som ikke burde være nødvendig.
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Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.

Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input

box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your

comment cannot be verified correctly.
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