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Almedalsveckan till ända – SMMI synligast i Visby 

Årets Almedalsvecka på 

Gotland är slut. Svensk 

mat- och 

miljöinformations 

delegation, bestående av 

åtta aktivister som spred 

information på stan, 

ordnade seminarium 

tillsammans med Djurens 

Rätt och kampanjade för 

köttskatt, är trött men 

mycket nöjd. Utan tvekan 

var vi, i våra gula tröjor 

med rosa tryck, ett av de mest iögonfallande elementen i stadsbilden, vilket också märktes 

på allmänhetens reaktioner. 

1 035 nya namnunderskrifter för köttskatt blev det, och ett otal intressanta möten, samtal 

och diskussioner. Det är en klar skillnad mellan det allmänna gensvaret nu jämfört med för 

några år sedan – numera framstår det inte som en extrem ståndpunkt att vilja göra något åt 

nivåerna på animaliekonsumtionen, utan som något i behov av att diskuteras. Vår kampanj 

hjälptes också upp av rapporteringen i SVT:s Rapport veckan innan, där miljöminister Åsa 

Romson pressades angående varför köttet inte beskattas utifrån dess miljöeffekter. 

Foton: Martin Smedjeback 
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Vi har samlat en massa material från veckan i Almedalen – filmer, foton och debattinlägg – 

som vi gärna vill dela med er andra: 

 

FILMERNA 

Vi gjorde ett antal intervjuer med politiker och opinionsbildare 

– Gudrun Schyman (Fi), Mattias Svensson (tidskriften Neo), 

Emma Wallrup (V) med flera – om deras syn på kopplingen 

mellan kött och klimat. Det blev frågor om miljöpåverkan, 

möjligheten till ekonomiska styrmedel för minskad 

köttkonsumtion och förutsättningarna inom det politiska 

landskapet för att driva igenom en förändring. Filmerna ligger 

uppe här: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYN7zHlnZ5RVSirp21W_pNC_4CAHu1h76 

 

DEBATTINLÄGGEN 

I kölvattnet av SVT Rapports rapportering om köttets miljöpåverkan 

och den uppmärksamhet vi väckte i Almedalen fick vi möjlighet att 

skriva ett antal debattinlägg i dagspressen. Ta del av några av dem 

här: 

 Sundsvalls Tidning: http://www.st.nu/opinion/debatt/hjalp-

mjolkbonderna-genom-omstallning 

 Västerbottens-Kuriren: http://www.vk.se/1479969/beskatta-

bensin-och-kott-lika 

 Nyheter 24: http://nyheter24.se/debatt/802762-var-ar-var-

kottskatt-asa-romson 

 Expressen: http://www.expressen.se/debatt/grilla-vegetariskt-i-sommar 

 Aftonbladet – se debattuppslaget i papperstidningen den 7 juli 

 

FOTONA 

Martin Smedjeback har sammanställt sina bilder av SMMI-delegationen i Almedalen. Gå in 

och titta på fotografierna här: 

https://www.flickr.com/photos/11065073@N07/sets/72157655523238055 
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Du som missade Almedalen: 

Skriv under namninsamlingen 

för köttskatt du också! 

Svensk mat- och miljöinformation har alltså 

en kampanjgrupp som arbetar för 

miljöskatter i konsumtionsledet på 

animaliska produkter. Kampanjen bedriver 

även en elektronisk namninsamling – gå in och skriv under för köttskatt på: 

http://smmi.nu/kottskatt/ 

 

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 

organisationen. 

En solig sommar tillönskas er från oss! 
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Svensk mat- och miljöinformation, SMMI, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell 

förening. Vi verkar för en hållbar livsstil av hänsyn till människor, djur och det globala 

ekosystemet. 
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