I ALØKONOMISKE KONSE V
Mange mennesker opfatter mode og sIl som overfladiske fænomener, som en masse overfladiske
og ~marte menne~ker beskæftiger sig med I denne artikel vd vi bevise, at moden har langt stone
mdflyde se p vores hverdag, end VI maske lige går og tror Yderligere vil vi afslore, hvorledes
d g SI IgenneM h stonen har haft vidtrækkende konsekvenser på makrookonomlsk niveau

mathias vtsttrgaard og helle rohde andersen
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tivTS VI først kIgger på USA's statsgæld. ser VI tydeligt,
at den l penoden fra 1940 Id 1950 stiger ganske
votdsomt Dette tllsknves ofte den faktor, at Anden
Verdenskng var en dyr affære Dette er dog kun den
halve sandhed.lor 1950 erne var ogs.\ den penode, hvor
begrebet·casual fnday· blev opfundet og dyrket I USA
Fænomenet medfane, at man slækkede på den offloe le
dress-code. der herskede på dlver!.e kontorer og således
fravalgte slipset og det stl'o'e jakk.esæt om fredagen. ul
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og den darllge stil breder sig Id flere dage af ugen:
Produkt.lVlleten falder yderligere og kan ikke længere
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Et andet hlstoflsk eksempel på de katastrofale
følger, som dårlig stIl medferel, skal fmdes omknng
artusmdsklftet. Her op evede man en ganske voldsom
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egyndte folk at blive slosede, og I m.inederne omkrm~
marts 2000 begyndte flere wksomheder særligt I
sri FranClSco-omrAdet at miste besmdelsen CasuaIs ændslen var allerede blevet noget som man kunne
slippe af sted med hver dag Eks~mpelvls sA man
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nbormalt er forbeholdt private haver og strande lo;dl de
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DARLIG STIL

BILLIGE FLYBILLETTER
TIL UNGE
OG STUDERENDE
Jysk Rejsebureau tilbyder flybilletter til hele verden
og har særligt lave pnser for unge og studerende. V,
kan hjælpe med al skræddersy din relse, uansel om
det gælder studieophold, fene eller orlov
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fortabte Ii-norder lallede stadig rundt l hængerov OQ
flashede behårede tæer
Ud af h storlen og disse grelle eksempler kan
man drage megen vIsdom HVIS Danmark s~al klare
sig
denne stadig mere globaltserede verden
(l[al Vldcnskabsmlnlster Helge Sander) og undgå
Dltonomlske problemer I Slor skala, er det afgørende,
at VI forslog fremmest får styr på vores mode og sul
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VI foreslår derfor, at man som minimum

hjemmekundskab Indforer undervisning

I

tinje med

påldædnmg

og sbl l folkeskolens mellemtrm. hvor bornene bhver
undervist af ekspener l mode. om bade anstændig og
god paklædnmg Og nar VI nu el ved folkeskolen. som
;) el del stad um l borns udVikling. hvor de for alvor
skal SOCialiseres Ind

I

det moderne veslllge samfunds

'lormer, så bor der oprenes en særlig Instans, der
O'o'ervager og k.ontrollerer lærernes stil. sJ man undgar
FJClllra...en rygsækk.e. fodformede Jesussandaler. bæbrune f!ojlsbukser og store. klamme hjemmestrikkede
sweatre Yderligere bor alle lold· og tmportregler ptt
modet0jlaves om, så man aktivt fordrer befolkmngen ttl
al klæde sIg bedre Man bor således gIve Import-ltlskud
pA fedt tDl. og naturligvIs lave et altomfanende forbud
mod enh...er larm for Import af billigt. gnml og nederen
tDj Kun VIa diSse mode og Slllmæ~slge regulatIver kan
'I sikre os en stabil c~onoml I fremtiden
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Vi kan ogs.l hjælpe med arbe1dSVIsum III Auslralien og
New Zealand samt lormldle konlakt bl Nepal. hVIS du
gerne VII yde el stykke frIVIlligt arbeJde. Skræddersy dm
rejse I Jysk Relsebureaus egel Interaktive alias pi!
www.jysk·rejsebureau.dk/travelplanner. hvor du bl.a
finder rels-selv ruteforslag samt lure. treks og dykning
Jysk Rejsebureau hjælper dig ogs.! gerne ude I verden
Derfor har vi egne servi(ekontorer i Thailand. Vietnam,
Nepal, Kina. Indien. Bali. Peru. Kenya og Cuba.
Du er altid velkommen til at besoge vores seNlCekonlo'
rer og fi! gratis ri!d og veJledning samt mulighed for at
købe f.eks togbilIener og ture.
Mt pm.er ri tr..prrstf pr person Orr 1.IJn 100000000lor ndtm ti'

læs m.r. pA www.jysk·rejstbu••au.d
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