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Svenska Vegetariska
Föreningen

SVF  grundades 1903 av tid-
ningsmannen J L Saxon och har
som målsättning att inspirera fler
att äta vegetariskt och att visa re-
spekt för både människor, djur
och natur. SVF ingår i konsumen-
torganisationen SKiS (Sveriges
Konsumenter i Samverkan) och är
sluten till EVU (European Vegeta-
rian Union).

Du som vill bli medlem...
Medlemsavgiften är 180:-/år. Yt-

terligare familjemedlem 90:-/år.
Barn och ungdomar under 26 år
90:-/år.  Avgiften gäller per kalen-
derår. Stödprenumerant betalar
150:-/år. Sätt in den summa som
gäller för dig på postgiro 1702-0.
Glöm inte ange namn, adress och
telefonnummer.

Medlemsförmåner:
Du får tidningen Vegetar hem-

skickad 4 ggr/år, samt rabatt på
böcker i vår boklista. Du deltar till
reducerat pris på utbildningsda-
gar, föredrag, kurser och olika
festligheter i föreningens regi,
samt erhåller 10% rabatt hos vis-
sa hälsokostbutiker, restauranger
och hälsohem runt om i landet.

Alla medlemmar kan delta på riks-
möten, årsmöten och medlemsmö-
ten vars datum publiceras i Vege-
tar när det blir aktuellt. Det finns 5
st lokalavdelningar runt om i landet
dit intresserade kan vända sig för
att delta i föreningsverksamheten. 

VEGETAR
Redaktionen förbehåller sig rät-

ten att redigera alla insända bi-
drag, och ansvarar ej för insänt
material som ej är beställt. Förfat-
tarna ansvarar själva för innehållet
i sina artiklar. Citera gärna ur Ve-
getar men ange källan.
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Agenda 21 är ett uppdrag till oss alla i
hela världen – individer, organisatio-
ner, företag och myndigheter - att del-
ta i arbetet med att forma vår livsmil-
jö.

Världens nationer samlades till FN:s
miljökonferens om miljö och utveck-
ling i Rio de Janeiro i juni 1992. Där
diskuterades hur hoten mot miljön
ska undanröjas och hur fattigdom
i ett långsiktigt
perspektiv ska
utrotas. Ett
handlingspro-
gram för framti-
den formulera-
des. Det kallas för
Agenda 21 och är
en dagordning för
det 21:a århundra-
det.

Det lokala arbetet
och perspektivet
”underifrån” är
mycket viktigt. Där-
för ligger ansvaret för
Agenda 21 på kom-
munerna i stället för
på staten. Kommuner-
na ska göra ett lokalt
handlingsprogram för
en hållbar utveckling.

Grunden är att skapa en hållbar ut-
veckling: en samhällsutveckling som
tillgodoser dagens behov utan att för-
sämra för kommande generationer.
För att inte utarma vår planet måste
samhället förändras och harmonisera
med olika naturliga kretslopp.
Kretslopp, där resurser byggs upp och
bryts ned är förutsättningar för allt
liv.

Vi människor har sedan industria-
lismens genombrott byggt samhället i
en rak linje – bryta råvaror, tillverka,

använda och kasta bort. Vi konsume-
rar naturens resurser så snabbt att de
håller på att ta slut. Förbrukningen
är dessutom ojämnt fördelad. Vi i den
rika delen av världen tar 80 procent
av resurserna, trots att vi bara är 20
procent av befolkningen.

För att skapa ett kretsloppssamhäl-
le måste vi leva efter
vad naturen tål, inte
vad vi tycker oss kun-
na kräva. Så stora för-
ändringar kräver vi-
sioner som pekar ut
färdriktningen och
konkret  påverkar
vår vardag.

En hållbar utveck-
ling omfattar hela
vårt liv på jorden.
Dit hör jämställd-
het, ekonomisk
och social utveck-
ling, välfärd, liv-
skvalitet och
många andra
aspekter.

INNEHÅLL:
Förord
Agenda 21 och maten

Bilagor:
1. Köttkonsumtionens miljöpåver-

kan - Utdrag ur Mat-Miljö-Rätt-
visa (Skrift utgiven av Förbundet
djurens rätt)

2. Ät rätt rätt – 7 punkter för säker
och rund mat (Jordbruksdeparte-
mentet)

3. Tema: ”Ekologisk mat” – Nyhets-
brev från KRAV

4. Miljöfördelar med ekologisk od-
ling – Nyhetsbrev från KRAV

5. ”Frögurkan” – Föräldrakoopera-
tivt daghem (Hälsa april 1998)

6. Säsongguide för frukt & grönt
(Hälsa juni 1999)

7. Quorn och Agenda 21
8. Maten räcker till alla genom soli-

daritet och rättvis fördelning
(Broschyr utgiven av Riksförbun-
det Hälsofrämjandet/Svenska Ve-
getariska Föreningen)

9. Tobak – ett hot mot miljön och
U-ländernas folk (Broschyr utgi-
ven av Riksför bundet Hälso-
främjandet)

10. Kretslopp – vad är det?

Vad är Agenda 21?

mmm...... mjölkfri
Glöm inte PLAMILS

goda mjölkfria 
choklad- & 
carobkakor

till jul.
• 2 carobvarianter
• 7 chokladvarianter
(varav 3 helt ekologiska)
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