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NYHETSBREV FRÅN SVENSK MAT- OCH MILJÖINFORMATION
Vegoforum 2013 växer fram – 25 maj i Stockholm
För andra året i rad arrangerar Svensk mat- och miljöinformation tillsammans med Köttfri
måndag och ABF Stockholm Vegoforum på ABF-huset i Stockholm, Sveavägen 41. Årets
forum äger rum lördagen den 25 maj.
Syftet med Vegoforum är att lyfta upp
köttkonsumtionens problematik på den
politiska agendan och öka allmänhetens
kunskap om frågor kopplade till
köttkonsumtion och vegetarianism.
Detaljerat program för Vegoforum 2013 läggs upp några veckor före forumet. Men här är
lite av vad ni har att vänta:
Hälsa
 Nutritionisten Åsa Strindlund kommer och pratar om vegobarnmat.
 Nutritionisten Camilla Gard, aktiv i bl.a. Baljväxtakademin och Svensk mat- och
miljöinformation, kommer och pratar om bönors undergörande egenskaper.
 Nutritionisten och med. doktor Pernilla Berg föreläser om vegansk nutrition.
 Milla Liinanki håller workshop om erfarenheter av att ställa om sin kost.
Politik, djuretik och miljö
 Riksdagsledamoten Jens Holm (V) kommer och blir utfrågad om vad som egentligen
händer – och skulle kunna hända – politiskt för att minska köttkonsumtionen och
främja klimatet, djuren och rättvisan.
 Köttfri måndags Jonas Paulsson föreläser om köttets destruktiva effekt på klimatet.
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Doktoranden Sarah Säll berättar utifrån sin forskning om hur en köttskatt skulle
kunna se ut, och vad den skulle få för fördelningspolitiska effekter.

Dessutom:
Djuretikdebatt med forskarna Towe Wandegren, Per-Anders Svärd och Sofia Jeppsson,
panelsamtal med den nya vegobloggeliten och resumé av året som gått med Köttfri måndag
och Way out west som köttfri festival.
Vi söker även volontärer till forumet. Det handlar om att hjälpa till med att ställa i ordning
bord, lokaler och liknande – både före och efter forumet. Under forumets gång behövs det
även medhjälpare som kan agera som värdar, hjälpa folk att hitta till rätt salar och så vidare.
Det handlar inte om några jättelånga pass, utan kortare perioder under dagen. Låter det
intressant? Kontakta i sådana fall gärna volontäransvarig på e-post
kristofer.josefsson@gmail.com
I ABF-husets entréplan kommer det under Vegoforum finnas en utställningsdel som
komplement till föredragen. På så vis ger vi Vegoforums besökare chans att omsätta kunskap
i praktisk handling. Både ideella organisationer och företag som verkar i linje med
Vegoforums syfte bjuds in att medverka i utställningen.
Anmäl dig till vegoforum@smmi.nu senast söndagen den 19 maj om du vill ställa ut.
Avgift per bord (120 x 45 cm):
Företag: 1 000:Ideella organisationer: 300:

Tänk på att:
- meddela om ni behöver el till bordet
- ange hur många bord ni vill ha
- det är inte tillåtet att laga mat i ABFhuset

Har din organisation/ditt företag svårt att
betala, vänligen kontakta oss så kan vi
diskutera lösningar.
Flygblad – och i sinom tid affischer – för Vegoforum finns att ladda ned och skriva ut på
http://media.vegoforum.se/2013/04/VEGOFORUM_flygblad.pdf. Hjälp oss gärna att sprida
informationen!
Följ den senaste informationen om Vegoforum på http://vegoforum.se – sidan uppdateras
kontinuerligt.
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Jonas Karstensen presenterar avskogningsstudiens forskningsresultat på iopscience.iop.org.

Exporten avskogar Brasilien
Kött- och foderexport till andra delar av världen ligger bakom 30 procent av de
koldioxidutsläpp från Brasilien som orsakats av avskogning under det senaste decenniet. Det
visar en ny studie från Norge av forskarna Jonas Karstensen, Glen P Peters och Robbie M
Andrew. Av dessa 30 procent var 29 procent relaterade till sojabönsproduktion och 71
procent till boskapsuppfödning. Stora landytor i Brasilien omvandlas varje år till antingen
odlingsfält för foder eller betesmarker för boskapsdjur. Bland annat köper svenska
lantbrukare in kraftfoder baserat på brasiliansk soja. Exportens andel av den brasilianska
försäljningen ökar alltjämt, inte minst på grund av att tidigare lågkonsumerande marknader
som Ryssland och Kina köper alltmer sojafoder och nötkött från Brasilien.
Forskarna påpekar att samtidigt som i-länderna via avtal försöker stoppa skogsskövlingen
har den internationella handeln alltså stor inverkan på avskogningen.
Studien finns att läsa på: http://iopscience.iop.org/1748-9326/8/2/024005/article

Nytt verksamhetsår för Svensk mat- och miljöinformation
Den 14 april höll Svensk mat- och miljöinformation årsmöte i Stockholm. En ny styrelse för
verksamhetsåret 2013 valdes. Läs om de nya förtroendevalda på http://smmi.nu/omoss/om-smmi/styrelsen-etc/
2013 håller redan på att utvecklas till ett innehållsrikt år för SMMI. Fortsätt gärna stödja oss
– läs mer på http://smmi.nu/stod-oss/
Du förnyar ditt medlemskap i Svensk mat- och miljöinformation genom att betala in 50 kr
(det går också bra att lösa medlemskap för 5 år för 150 kr) på vårt plusgirokonto 46 08 46-9
3

(skriv ”medlemsavgift” i meddelandefältet, plus ditt namn om det ryms) samt skicka ett ebrev till membership@smmi.nu med följande information:
Förnamn | Efternamn | Gatuadress | Postnummer och postort | Hemtelefonnummer
och/eller mobiltelefonnummer | E-postadress | Födelsedatum (ååmmdd)
Skriv också om du betalat för ettårigt eller femårigt medlemskap. När vi mottagit din betalning
skickar vi en bekräftelse på att du är medlem med e-post. Vi skickar ut medlemsutskick endast
via e-post, så det är viktigt att du meddelar oss om du byter e-postadress.

Sanna Ekedahl (t v) och Mia Steen på SMMI:s årsmöte den 14 april i år.

contact@smmi.nu
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