Vegonorms maskot Vegomårran från vänster med: Tidningen VEGOs grundare Mattias Kristiansson, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och
vegankocken och författaren Maximillian Lundin. Foton: Martin Smedjeback och Teresia Fant samt SMMI.
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Rapport från Almedalen

För nionde året i rad fanns SMMI på plats i Visby under Almedalsveckan, första veckan i juli. I år,
liksom förra året, deltog vi med kampanjen Vegonorm. Under veckan anordnade vi åtta
programpunkter och delade ut utmärkelsen ”Almedalens grönaste käk” tillsammans med gröna
liberala tankesmedjan Fores och Djurens Rätt. Vi såg också till att många skrev under vårt upprop
för att regeringen ska sätta upp ett nationellt mål om halverad köttkonsumtion till 2030: ett mål vi
delar med Världsnaturfonden WWF och Djurens Rätt.
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En del av Svensk mat- och miljöinformations/Vegonorms kampanjgrupp under Almedalsveckan

Under Almedalsveckan fick vi tillfälle att prata med allmänheten, politiker, forskare,
organisationer och företagsledare och lyckades samla in uppemot 1400 namnunderskrifter
för ett nationellt mål om halvering av köttkonsumtionen till 2030. Detta upprop fortsätter och
namnunderskrifterna kommer att överlämnas till regeringen så småningom.

Positiv respons när arrangörerna uppmanades att servera vego!
Vegonorm och Djurens rätt uppmanade alla arrangörer under Almedalsveckan att servera
vego på seminarier, mingel och andra event. Uppmaningen togs emot mycket positivt och ett
stort antal organisationer och företag valde vegomat.
En bakgrund till uppmaningen är de allvarliga miljöproblem som köttproduktionen orsakar.
Enligt WWF:s senaste ”Living Planet report” skulle det behövas hela 4,2 jordklot om alla levde
som svenskarna gör. Köttkonsumtionen är en av de konsumtionsvanor som påverkar klimatet
mest och kräver mest resurser.
Vårt budskap är att alla som arrangerar seminarier, mingel och andra
evenemang under Almedalsveckan bör praktiskt verka för en bättre
värld genom att erbjuda vegetarisk mat. Det sänder positiva
miljösignaler till besökarna.
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Hur ser framtidens livsmedelsproduktion ut?
SMMI och Vegonorm anordnade flera seminarier och panelsamtal under Almedalsveckan.
Temat var framtidens livsmedelsproduktion och den nödvändiga övergången till en mer
växtbaserad kost. Vi intervjuade också politiker, forskare och företrädare för organisationer
och företag om hur de arbetar med vegofrågan. Här hittar du alla de intressanta seminarierna
och samtalen: youtube.com/user/SvenskMatMiljoinfo

Vegonorm blev finalist i HETAST I ALMEDALEN!
PR-konsulterna Westander har under många år delat ut
priset Hetast i Almedalen till den organisation som sticker
ut mest med sitt budskap under Almedalsveckan. SMMI
och Vegonorm vann inte i år men blev en av fem finalister.
Vi tackar alla som nominerade oss och gratulerar årets
vinnare Make Equal för sitt effektiva sätt nå ut med sitt
budskap om att Almedalen är en plats för demokratiska
diskussioner, inte anti-demokratiska organisationer genom
kampanjen #ochjagprotesterade.

Aftonbladet hade ALMEDALENS GRÖNASTE KÄK!
Tillsammans med gröna liberala tankesmedjan Fores och Djurens Rätt delade vi ut vårt eget
pris Almedalens grönaste käk. Priset gick detta år till Aftonbladet, som bjöd på vegansk
frukost, vegankorv och hade ett helt veganskt mingel. Läs mer här:
inifran.aftonbladet.se/2017/07/aftonbladet-har-almedalens-gronaste-kak/

Ta del av bilder från aktiviteterna i Almedalen
Via denna länk kan du ta del av bilder tagna av Martin Smedjeback och Teresia Fant från våra
aktiviteter under Almedalsveckan: https://flic.kr/s/aHsm4BAMA2

Skriv under för halverad köttkonsumtion till 2030!

Vegonorms Jonas Norberg med f d miljöminister Åsa Romson och riksdagsledamot Jens Holm när de i Almedalen skriver under uppropet.

Gör som f d miljöminister Åsa Romson och riksdagsledamot Jens Holm och skriv under vårt
upprop för att regeringen ska sätta upp ett nationellt mål om halverad köttkonsumtion till 2030.
Skriv under här och uppmana gärna andra att skriva under!
smmi.nu/upprop-halverad-kottkonsumtion
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Pressnytt
Svensk mat- och miljöinformation och våra kampanjer Vegonorm, Köttskatt och Köttfri
måndag fortsätter att framgångsrikt debattera våra viktiga frågor i dagspress. Vi lägger
kontinuerligt upp våra debattinlägg på våra facebooksidor. Så gilla oss där, om du inte redan
gjort det!

Våra debattartiklar i samband med Almedalsveckan:
ostrasmaland.se/debatt/servera-vaxtbaserad-mat-i-almedalen/
ltz.se/opinion/insandare/alla-borde-infora-vegonorm

Forskningsprojekt om klimatskatter på mat
Just nu pågår ett stort forskningsprojekt på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala om
klimatskatter på mat, finansierat av Naturvårdsverket. Projektet leds av Elin Röös och väntas
mynna ut i konkreta förslag på hur livsmedelssektorn kan införlivas i klimatskattesystemet.
Svensk mat- och miljöinformation ingår i forskningsprojektets referensgrupp.

Svensk mat- och miljöinformations nya styrelse
Vid SMMIs årsmöte i maj valdes nedanstående personer från olika delar av landet till ny
styrelse:
Ordinarie ledamöter:
Per-Anders Jande, Kerstin Amelin, Misa Sundvall och
Saga Gardevärn
Suppleanter:
Jill Selander, Blenda Agell, Joakim Ivarsson, Toivo
Jokkala och Monica Engström
Revisor:
Martin Smedjeback
Revisorssuppleant:
Romuald Bokej
Några närvarande vid Svensk mat- och miljöinformations årsöte
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Full fart på Vegomässan
Den 10 juni deltog SMMI och Vegonorm på
Vegomässan i Nacka Strand. Där besökte många
vårt bokbord, skrev under uppropet för halverad
köttkonsumtion 2030 och tog del av vårt
informationsmaterial. Vi höll även ett seminarium
om hur man kan engagera sig för vego som norm
och bli aktiv i kampanjen. Vill du också bli aktiv?
Hör av dig till info@vegonorm.se.

Nya tjänster på Svensk mat- och miljöinformation
Under hösten trappar vi upp vårt arbete med kommunikation och politisk påverkan och har
anställt Pia Hall som projektledare för att leda arbetet.
– Jag ser fram emot att få jobba med dessa frågor mer fokuserat och på
ett annat sätt än jag gjort tidigare, säger Pia, som tidigare arbetat som
bland annat kampanjkoordinator hos Djurens Rätt, är en känd vegetarisk
matskribent och är även författare till flera kokböcker. Välkommen Pia!
Pias mejladress är: hall@smmi.se

Vi har också anställt Sebastian Mellgren som projektledare för vår
skolinformationssatsning.
– Veganism bör vara en självklar del av allt världsförbättrande arbete. Det
är bättre för människorna, miljön och djuren. Det är dags nu att Sverige
”steppar upp sitt game” och inför en köttskatt och gör vego till norm i den
offentliga sektorn, säger Sebastian, som har läst kandidatprogrammet i
Globala Studier vid Göteborgs universitet och tidigare jobbat för Djurens
Rätt. I framtiden vill han forska på antibiotikaresistens och globalisering.
Välkommen Sebastian! Sebastians mejladress är: mellgren@smmi.se

Vi ses den 11 juli – 13 augusti runtom i Sverige!
När Almedalen var slut begav sig Vegonorms Eli Blondin
och Vegomårran ut på cyketurné från Kiruna till
Malmö.
Under färden bjuds det på smaskig vegofika. Du är
välkommen att fika, prata och bli peppad när vi kommer
till en plats nära dig. Du har också chansen att skriva
under vårt upprop om halverad köttkonsumtion till
2030.
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Fick tag Eli, initiativtagaren till ”Vegopepp genom Sverige” när hon besökte Kiruna.
- Hallå hur är läget?
- Det är jättebra. Det känns väldigt roligt att
vegopeppa för en grön framtid eftersom det rent
faktiskt är det enda alternativet vi har om vi vill
fortsätta leva på den här planeten. Det är viktigt
att få med alla på tåget, säger Eli.
Cykelturnén kommer att pågå i hela 33 dagar. Dyk
upp och var med på vegofika och vegopepp under
färden när Eli kommer till din stad. Följ turnén på
via facebookeventet Vegopepp genom Sverige och få alla nyheter och uppdateringar om tider
och exakta platser.
Håll utkik och delta när ”vegopepp” kommer till din stad!
Boden: Söndag 16/7, Gällivare: Torsdag
13/7, Gävle: Söndag 30/7, Halmstad:
Fredag 11//8, Helsingborg: Lördag 12/8,
Hudiksvall: Fredag 28/7, Härnösand:
Onsdag 26/7, Jokkmokk: Fredag 14/7,
Jönköping: Tisdag 8/8, Kiruna: Tisdag
11/7, Linköping: Söndag 6/8, Luleå:
Måndag 17/7, Lund: Söndag 13/8,
Malmö: Söndag 13/8, Norrköping:
Lördag 5/8, Nyköping: Fredag 4/8, Piteå:
Tisdag 18/7, Skellefteå: Onsdag 19/7,
Stockholm: Onsdag 2/8,
Sundsvall: Torsdag 27/7, Södertälje:
Torsdag 3/8, Söderhamn: Lördag 29/7,
Umeå: Lördag 22/7, Uppsala: Tisdag 1/8,
Värnamo: Onsdag 9/8, Örnsköldsvik:
Måndag 24/7
Vegopeppfika i Härnösand

Missa inte SMMIs aktiviteter i höst!
Under hösten kommer Svensk mat- och miljöinformation att delta i flera event. Vi kommer
också att fira tio framgångsrika år! Gilla våra kampanjer på Facebook så får du senaste
informationen.
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Höstens planerade aktiviteter
5 augusti: Prideparaden i Stockholm
Vi deltar i paraden på Stockholms gator som del av vegoblocket.
18-19 augusti: Musikens makt i Luleå
Under denna veganska musikfestival har vi bokbord tillsammans med med Djurens Rätt Luleå.
Kom och säg hej!
2-3 september: VegFest Västerås
I år blir VegFest Västerås en tvådagars gatufestival med massor av mat, organisationer och
föredrag. Vegonorm deltar med infobord och anordnar flera penelsamtal.
7 oktober: Vegoforum och 10-årsjubileum
I år firar Svensk mat- och miljöinformation 10 år. Det firar vi med ett Vegoforum med massor
av intressanta föredrag och panelsamtal på dagen och en jubileumsfest på kvällen. Forumet
samarrangeras som vanligt med ABF Stockholm och festen kommer också att vara i
Stockholm. Som medlem i föreningen är du självklart inbjuden att delta i festen! Mer
information om Vegoforum och festen finns på sid 9-10.
4-5 november: Vegovision Stockholm
I november anordnar Djurens Rätt för tredje gången i år mässan Vegovision, denna gång i
Stockholm. Svensk mat- och miljöinformation deltar med infobord.

Svensk mat- och miljöinformation i skolan
Under hösten 2017 kommer vi göra en satsning, där vi går ut i
skolor och föreläser om matens klimatpåverkan och hur man kan
äta hållbart. Vi riktar oss denna gång framför allt till högstadiet
och gymnasiet och även till folkhögskolor.
Är du lärare eller elev och vill att Svensk mat- och
miljöinformation ska komma till din skola? Hör av dig till
skolinfo@smmi.se!
Tycker du att det är kul att föreläsa? Skulle du vilja föreläsa i
skolor för SMMI? Vi kommer att hålla en utbildning för
skolföreläsare i början av hösten och du får gärna höra av dig
redan nu, om du är intresserad! Mer information kommer.
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Följ och gilla oss på sociala medier!
Genom att gilla oss på sociala medier får du uppdaterad information om våra aktiviteter och
det som händer på området vegomat och miljö. Redan idag gillar 6 000 personer Vegonorm
på Facebook. Gör som dem och följ och gilla oss där! Följ och gilla våra projekt även på
instagram och twitter. När vi blir fler kan vi påverka ännu mer!

Vegonorm
facebook.com/vegonorm
SMMI
facebook.com/smmi.nu
Köttskatt
facebook.com/kottskatt.nu

Vegonorm
@vegonorm

Vegonorm
@vegonorm

Köttskatt
@kottskatt

Köttskatt
@kottskatt

Kolla in vår YouTube-kanal
Här lägger vi upp våra egna föreläsningar och föreläsningar vi
anordnar med inbjudna forskare och experter. Vi lägger också upp våra panelsamtal och
intervjuer med politiker, forskare och företrädare för organisationer och företag.
youtube.com/user/SvenskMatMiljoinfo

Nytt i webbshoppen: vegonormkassar i ny design!
För endast 20 kr kan du köpa den här miljövänliga och användbara kassen.
Du hittar även en rad andra bra produkter i vår webbshop! Välkommen att
titta in i där! smmi.se/stod-oss/bestall-material/

Köttfri måndag lever vidare som folkrörelse
Svensk mat- och miljöinformation drog igång den
internationella kampanjen Köttfri måndag 2009. I dag har
kampanjen blivit en folkrörelse och drivs av privatpersoner,
kommunpolitiker, kostchefer, miljöförvaltningar, rektorer och
elever i hela landet. Alltfler kommuner och restauranger har
infört en eller fler köttfria dagar för att bidra till att minska
konsumtionen av kött och på så sätt bland annat gynna jordens
klimat och människors hälsa. Förra året hade hela 58 % av alla
landets kommuner infört köttfria dagar eller motsvarande köttminskningsåtgärder i sin
verksamhet.
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Engagera dig i våra kampanjer
Vi driver just nu några särskilt framgångsrika projekt. Vi vill gärna att fler kommer med.
Intresserad? Mejla oss på kontakt@smmi.se , alternativt direkt till projektens mejladresser. Här
en kort beskrivning av våra projekt:

Vegonorm
Vegnorm är vår kampanj som har som mål att vända på köttnormen och
arbeta för att vegomat ska vara standard på skolor, äldreboenden,
sjukhus, arbetsplatser och i våra hem. Följ oss på:
facebook.com/vegonorm Epost: info@vegonorm.se
Vem är Vegomårran?
Vegomårran är Vegonorms maskot, som är med på den
spännande och framgångsrika resan från kött till vego som
norm i samhället. Läs mer här om Vegomårran:
vegonorm.se/vegomårran.html

Köttskatt
Vi fortsätter aktivt jobba för köttskatt, miljöskatter på animaliska
livsmedel, som är ett effektivt styrmedel för att få fler att minska sin
köttkonsumtion. I Sverige äts mer kött än någonsin, vilket får stora
konsekvenser för miljön och
klimatet men också för hälsan
och djuren. Den höga köttkonsumtionen innebär
också höga samhällskostnader. Alltfler är nu positiva
till att kött beskattas. Följ oss på:
facebook.com/kottskatt.nu
E-post: kottskatt@smmi.se
Per-Ander Jange med Gudrun Schyman, talesperson för FI;
(Feministiskt initiativ) som är för köttskatt

Några bilder från våra aktiviteter
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Vegoforum – den 7 oktober – Vego i politiken

Varje år arrangerar Svensk mat- och miljöinformation i samarbete med ABF-Stockholm en
heldag med föreläsningar och utställare. I år är Vegoforum den 7 oktober kl 10.30-15.00 och vi
firar dessutom samma dag att vi fyller 10 år med fest på kvällen! Temat för årets Vegoforum
är ”Vego i politiken”. Mer info om forumet och festen kommer på vegoforum.se och smmi.se.
Följ också forumeventet på facebook för kontinuerliga uppdateringar:
facebook.com/events/1958908984376531.

Välkommen!

Stöd SMMI med en slant – Nu går det att swisha!
Vi i Svensk mat- och miljöinformation (SMMI) 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.
NYHET: Nu går det enkelt att swisha en gåva eller medlemsavgift. Skriv i meddelandefältet
vad det gäller. Swish nr: 1234 644 332
Ring oss på telefon 073-581 99 84 eller e-posta till kontakt@smmi.se om du
vill engagera dig i föreningen. Se mer på vår hemsida www.smmi.se.

kontakt@smmi.se

|

Tel: 073-581 99 84
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| www.smmi.se

