Inför vegetarisk norm för partidistriktets verksamheter
Mat har länge varit en hett ämne i klimatdebatten. Vad är egentligen den bästa
maten för miljön och för hälsan? Bör vi sluta äta kött helt eller bara minska på
konsumtionen? Köttproduktionen står idag för cirka 15 procent av världens totala
utsläpp av växthusgaser. I valet och kvalet mellan olika köttalternativ kan köttets
koldioxidutsläpp(ekvivalenter) vara ett bra mått att använda. Livsmedelsverkets
beräkningar visar att:
Köttslag

Mängd

CO2e utsläpp

Nötkött

1 kg

ca 23 - 39 kg

Griskött

1 kg

ca 5 - 8 kg

Kyckling

1 kg

ca 2 - 3 kg

Den logiska slutsatsen är därför att äta vegetariskt, då odlingen av växter är
koldioxidsnålare än hållandet av djur. Ett vanligt motargument är att mycket
vegetarisk mat transporteras långa vägar innan det når våra mataffärer här i Sverige.
Detta är delvis sant, men dessa utsläpp väger inte på långa vägar lika mycket som
produktionen av köttprodukter. Utöver detta är vegetariska alternativ ofta billigare att
köpa in. Med detta sagt menar jag inte att all köttproduktion på denna jord ska
försvinna och att alla ska sluta äta kött. Att ha betesmarker med boskap är viktigt för
den lokala miljön och bidrar till ökad biologisk mångfald samt öppen natur. Planeten
skulle däremot tjäna på att vi åt betydligt mindre kött.
I den socialdemokratiska ledarskapsidén, vår idé, står det att vi ska vara våra
värderingar nära och leva som vi lär. Detta betyder att om vi vill visa oss kraftiga på
klimatområdet måste vi också göra kraftansträngningar som bekräftar våra politiska
idéer. Vad du gör hemma bakom dina väggar är inget som någon förutom du själv
kan bestämma, men när det gäller partiverksamhet så handlar det om oss
medlemmar och om att vi bedriver en verksamhet som ska förbättra Sverige och
världen. Detta innebär att vi måste ge upp vissa bekvämligheter som att äta kött till
varje måltid. När partidistriktet anordnar verksamhet och träffar blir vi bjudna på mat

och äter då det som bjuds (med undantag för specialkost). Det som serveras blir
därför normen för vad alla äter. Att inte alla kan eller vill äta kött är rimligt, att neka
en vegetarisk rätt är däremot sällsynt. Alla kan äta vegetarisk! Vi måste följa våra
värderingar och visa ledarskap för att kunna lämna över en god jord till
nästkommande generationer.
Med ovanstående motivering yrkar jag på:
-

Att alla aktiviteter där partidistriktet står som värd ska styras av vegetarisk
norm

-

Att aktiviteter där partidistriktet står som medvärd ska styras av vegetarisk
norm
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