Motion till kommunfullmäktige i Sala

Inför Vegonorm I Sala kommun!
Klimatfrågan blir allt mer akut. Vi kan dagligen läsa rapporter om hur
klimatförändringarna påverkar jorden. Väderkatastroferna ökar,
extrem torka, översvämningar är något vi ser på nyheterna allt oftare.
Vi måste agera nu! Klimatfrågan kan inte längre vänta.
Animalieproduktionen påverkar klimatet på ett negativt sätt. 15% av
den totala mängden växthusgaser står köttindustrin för. Det är lika
mycket som alla bilar, båtar, flyg och resten av hela
transportnäringen står för. Det är absurt att skattemedel används till
att stödja en djurindustri som påverkar klimatet negativt. Vi måste
förändra våra vanor för att vi ska nå klimatmålen.
En växtbaserad livsmedelsproduktion påverkar klimatet betydligt
mindre än en animaliebaserad. Vi bör därför sträva mot att välja
växtbaserad kost framför en kost baserad på kött och
mejeriprodukter.
Ur ett hälsoperspektiv är en växtbaserad kost ett mer hälsosamt
alternativ. Studier visar att speciellt rött kött ökar risken för ett flertal
cancersjukdomar. Konsumtion av mejeriprodukter ökar risken för
både bröstcancer och prostatacancer - båda är bland de vanligaste
cancerformerna i Sverige.
Det är viktigt att barn och ungdomar får lära sig att deras personliga
val påverkar allt från deras egen hälsa till klimatet på jorden. Om de
dagligen blir serverade kött är det sedan svårt att motivera dem att
göra andra val när de blir äldre.
Sala kommun serverar dagligen 4500 portioner mat i sina
verksamheter. Kommunen kan genom att välja växtbaserade
livsmedel göra en stor insats för både klimatet såväl som för
folkhälsan.

Vänsterpartiet i Sala yrkar därför
att Sala kommun går över till vegonorm genom att erbjuda en
växtbaserad rätt som huvudalternativ.
att om en rätt med animaliska råvaror ska serveras bör den stå som
ett alternativ.
att detta ska gälla i kommunens alla serveringar - allt från förskola till
äldreboenden.
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