Vegonorm i Almedalen!
Vego är den snabbast växande samhällstrenden just nu. Som samhällsengagerade
organisationer kan vi som arrangerar seminarier, mingel och andra evenemang på
Almedalsveckan göra en insats för planeten genom att välja vego vid våra event. Det ger
omedelbar effekt och sänder positiva signaler till besökarna.
Vi uppmanar alla er som ska anordna ett event under Almedalsveckan, där ni
bjuder på mat eller tilltugg, att välja vego. Vi uppmanar er också att kommunicera
ert val till besökarna, till exempel genom att koldioxidberäkna maten och visa hur mycket
utsläpp ni sparat jämfört med traditionell mingelmat.
Vi kommer att publicera en lista på event med vegomat under Almedalsveckan på våra
webbplatser. För att ge extra uppmärksamhet till satsningen kommer vi att låta
seminariedeltagarna nominera Almedalens bästa vegomingelmat och dela ut fina priser i
slutet av veckan.
Vi kommer också själva att göra lite stickprov under veckan för att se vilka som har den
bästa maten och lyfta positiva exempel i sociala medier. Tillsammans har vi som står bakom
detta brev breda kontaktnät och hög synlighet och vill gärna lyfta fram de som går före i
omställningen.
Hör gärna av er direkt till oss, så kan vi hjälpa till att marknadsföra era event innan veckan.
Och tagga gärna #vegonorm #väljvego, så hittar vi er i flödet!
Bakgrund
Sverige är ett av de länder som har högst ekologiskt fotavtryck. Enligt WWF:s senaste Living
Planet Report skulle det behövas hela 4,2 jordklot om alla levde som vi gör i Sverige. De vilda
populationerna av fiskar, fåglar, däggdjur, groddjur och reptiler har minskat med 58 procent
under de senaste 40 åren. Och det är framför allt vår jakt på kött och foder som driver
denna massutrotning.
Globalt står djurhållningen för 14,5 procent av växthusgasutsläppen, enligt FN. Det innebär
att kött, ägg och mejeriprodukter påverkar klimatet lika mycket som hela transportsektorn.
I Sverige äter vi ungefär dubbelt så mycket kött som det globala genomsnittet. För den
biologiska mångfaldens och klimatets skull måste vi sänka denna konsumtion kraftigt. Vi
föreslår ett nationellt mål om halverad köttkonsumtion till 2030. Med vegonorm i
Almedalen får vi upp frågan på den politiska dagordningen.
Mer info
> Läs mer om kampanjen Vegonorm – vego som standard
> Beställ inspirationsmagasinet Välj vego kostnadsfritt från Djurens Rätt
> Beräkna växthusgasutsläppen från er mat med CarbonCloud
> Grön inspiration för att äta ute i Visby finns på Vegan Gotland
> Glöm inte att miljödiplomera era event hos Almedalsveckan
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