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Motion angående en köttfri dag I veckan
Vår köttkonsumtion leder till flera allvarliga miljö- hunger, och
hälsoproblem. För att rädda klimatet, regnskogarna. Östersjön samt
minska sjukdomar och svält måste vi äta en mindre mängd kött än vi gör
idag. Sedan 1950 har medelsvenskens köttkonsumtion ökat med 70
procent, sedan 1994 med 40 procent.
Arton procent av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från
djurhållningen. Av dessa kommer endast 0,01 procent direkt från
transporter. Allt enligt FN-organet FAO, och deras rapport Livestock´s
long shadow.
Rajendra Pachauri, ordförande i FN:s klimatpanel IPCC, uppmanar
därför alla att avstå biffen en dag i veckan, för att sedan successivt
minska köttätandet. Värmdö kommun bör följa uppmaningen genom att
införa en köttfri dag i veckan i kommunens egna verksamheter.
Spånga gymnasium inför en köttfri dag i månaden.
Hotell Köjagården i Åre kommun kör med köttfria måndagar.
Malmö har mål om minskad köttkonsumtion samt en helvegetarisk dag i
veckan.
Fazer Food satsar på en vegetarisk veckodag på flera lunchrestauranger.
Sofia skola har köttfria måndagar.
Puma har infört köttfri måndag i kontorsmatsalarna. Företaget kommer
också att sluta använda läder i sina fotbollsskor.
I Gävle föreslår Folkpartiet en dag i varje vecka med bara vegetarisk mat
i skolor och på äldreboenden i Gävle kommun.
I Leksand har miljöpartiet föreslagit köttfria måndagar i skolmatsalarna.
Målet i Göteborg är att 2013 ha minst en helvegetarisk dag i vecka.
I Karlskrona (och Värmdö) vill Vänsterpartiet ha en köttfri dag i veckan.

Listan på kommuner, företag och organisationer som infört en köttfri dag
i veckan kan göras lång. Även Värmdö kommun bör som en del i
hållbarhetsarbetet införa en helvegetarisk dag i veckan.


För att minska matens klimatpåverkan föreslår vi att Värmdö
kommun i de egna verksamheterna snarast inför en köttfri dag i
veckan.
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