Matkrisen i världen och matpriserna, både globalt och hos oss, är nu ett problem som tar över
många andra viktiga frågor. Spekulationerna omkring maten, användningen av livsmedel till bränsle,
kemiberoendet i matproduktionen, giganternas styrning av de små producenterna, är delar av problemet och den
konstruerade inflationen skickar över bördan på oss konsumenter, som skatter och höjda priser. Handeln har fått
det lättare att höja sina priser nu.
Därför startar vi nu ”Folkupproret Rädda vår Mat” och vi väljer en helt ny strategi – vi börjar annonsera!

Nu går vi från ord till handling!
Konsumenternas valsedlar är hundralappen!
Vi väntar inte till nästa val, med den fromma förhoppningen om att
det ska bli bättre utan börjar agera redan nu, med hjälp av våra
hundralappar.

Gör så här:
100-lappen till ”Rädda vår Mat” blir din valsedel !
Skicka den, eller gärna mera, till plusgiro 638 20 78-1
(uppge namn, adress, tel och glöm inte din e-postadress).
Viktigt! Märk talongen ”Rädda vår Mat”

Ditt bidrag kommer att användas till att driva aktionen bland annat genom annonser i viktiga media som till
exempel Icakuriren, Land och Allt om Mat, demonstrationer, flygblad, debatter, föredrag, lokala träffar, resor och
möten med näringslivet och politikerna, manifestationer, undersökningar och produktion av faktablad för spridning
i stor skala samt för att hålla samman det hela.

Vi kräver förändringar!
Detta kommer vi att annonsera om - Temat blir Framtidens Mat – på konsumenternas villkor
Ta bort ur våra livsmedel:
- Glutamat - Azofärger – Sötningsmedel - Onödiga tillsatser - Härdade och delvis härdade fetter med industriella
transfetter - Användning av palmolja i såväl livsmedel som i matlagning
Stoppa:
- Genmodifierade livsmedel - GMO (såväl odling som till foder och livsmedel)
- Klonade djur för produktion av mjölk och kött
- Anonym märkning av mat (exempelvis "vegetabiliska fetter")
- Bestrålade livsmedel
- Utkast (bifångst) av fisk från fiskebåtar
- Tjuvfisket (orapporterade fångster, under fiskeförbud och fiske av hotade arter)
- Försäljningen i butiker av hotade arter (t ex rökt ål) samt fisk utan certifiering, t ex Närfiskat, MSC, KRAV
- Användningen av livsmedel i tillverkningen av etanol
- Spridning av förorenat avloppsslam på våra åkrar
- Livsmedelsreklam i våra brevlådor
Andra övergripande krav:
- Nya reviderade och bättre kostråd från Livsmedelsverket
- Förändra reglerna för upphandlingen till storhushållen (värna om lokalproducerat och ekologiskt)
- Starta matråd på servicehem, skolor och arbetsplatser för inflytande på mat som serveras
- Stoppa långfärdsmaten med lång hållbarhet och packad i gas
- Stoppa onödigt svinn och kasserande av livsmedel p g a okunskap om "bäst före-dag-märkningen"

Läs mer och följ utvecklingen på www.konsumentsamverkan.se

Sveriges Konsumenter i Samverkan
• Box 88, 577 22 Hultsfred Tel 0495-498 34, 413 15

e-post

• Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm Tel 08-556 92 410 e-post

skis-h@konsumentsamverkan.se
skis-s@konsumentsamverkan.se

ge detta blad till någon annan när du läst det!

