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ABF-studiecirkel om köttskatt med SMMI i Stockholm
Svensk mat- och miljöinformations kampanj Köttskatt nu! har som mål att miljöskatter på
animaliska produkter införs och att subventionerna till animalieindustrin avskaffas.
Köttskattekampanjen var ett av de teman som stod i fokus för SMMI:s arrangemang i
Almedalen i somras.
Kampanjen planeras nu gå in i en
mer intensiv fas, som inleds med
en studiecirkel på ABF-huset i
Stockholm med start i oktober.
Vad är köttskatt och varför bör vi
införa den? Hur går det till rent
praktiskt när en skatt införs, vilka
hinder finns? Vilken effekt skulle
en köttskatt få?
Anmäl dig gärna till studiecirkeln!
Det finns fortfarande några
platser kvar.
Läs mer och anmäl dig på:
http://www.abf.se/Distrikt-ochavdelningar/ABF-Stockholms-lan/ABF-Stockholm/Kurser-och-studiecirklar/Samhalle-politikfackligt/Kottskatt-nu-Men-hur1/
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Många deltagare på SMMI:s sommarseminarier i Almedalen
Svensk mat- och miljöinformation anordnade i
år två seminarier på Almedalsveckan i Visby –
ett om köttskatt den 2 juli och ett om
övergödning/näringsläckage och jordbruk för
att rädda havet den 4 juli. Veckans övriga
dagar var vi aktiva med flygbladsutdelning och
informationsspridning och deltog i
diskussioner på stan.
Framför allt köttskatteseminariet – bestående
av en föreläsning av miljöekonomen Sarah Säll
och en därpå följande debatt med
opinionsbildare och forskare – blev en oväntat
stor publiksuccé: över 100 personer, dubbelt
så många som det från början fanns sittplats
för, kom och lyssnade och diskuterade.
På SMMI:s hemsida kan ni ta del av
dokumentation från seminarierna och läsa en
del av föreläsningsunderlaget.
• Köttskatteföredraget och -debatten:
http://smmi.nu/2013/07/07/kottskatt-en-hetfraga-i-almedalen/

• Övergödnings-/näringsläckageseminariet:
http://smmi.nu/2013/07/13/ta-del-av-smmisovergodningsseminarium-i-efterhand/
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Stöd SMMI med en slant
Vi i Svensk mat- och miljöinformation är helt beroende av ideellt
engagemang för att bedriva vår verksamhet – både i form av
volontärinsatser och ekonomiska bidrag.
Om du har en slant över vid månadens slut, sätt gärna in ett bidrag på
plusgirokonto 46 08 46-9. Alla bidrag, stora som små, är jättevälkomna.
Och ring oss på telefon 073-581 99 84 eller e-posta till contact@smmi.nu om du vill
engagera dig i föreningen!

Följ Svensk mat- och miljöinformation på Facebook
Såväl Svensk mat- och miljöinformation som organisation som våra kampanjer Köttskatt nu
och Köttfri måndag har egna Facebooksidor. Där länkar vi till aktuella nyheter och
forskarrapporter om
matens miljö- och
klimatpåverkan –
tillsammans med lite
lättsammare
uppdateringar om vad
som är på gång inom
området. Gå gärna in och
gilla sidorna och delta!
Adresser:


Svensk mat- och miljöinformation: https://www.facebook.com/smmi.nu



Köttskatt nu: https://www.facebook.com/pages/K%C3%B6ttskattnu/144731785597878?fref=ts



Köttfri måndag: https://www.facebook.com/kottfrimandag

Väl mött i höst!

contact@smmi.nu
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Tel: 073-581 99 84
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