
Mer fakta om industri och människor finns på tillexempel renaklader.se, rattvisemarkt.se och
rattviseakademin.se. Mer fakta om djur, miljö och köttindustri finns på tillexempel klimathotet.net,   
              djurensratt.se och futurefood.org 

fakta se det som anledningar, som motiv, som den krassa verkligheten, varsågod, se den i vitögat, det här är bara några exempel.
   >> att producera 1 kg kött kräver lika mycket resurser som 10 kg vegetabilier.
 >> två tredjedelar av allt spannmål som skördas i Sverige blir djurfoder, spannmål som vi själva skulle kunna äta direkt istället.
            >> mer än 800 miljoner människor värden över svälter, varje dag dör 24 000 människor av hunger och undernäring.  
      Samtidigt kräver våra (generellt: västvärdens) matvanor enomrma resurser - till exempel i hur de framställs och med  
                         tanke på alla fullgoda varor som slängs i hem och i butiker.
   >> den globala boskaps- och animalieproduktionen ger större skador på klimatet än vad bil-, flyg- och båt-
        transporterna gör tillsammans. 
              >> de flesta varor vi köper i Sverige är tillverkade av människor som lever och arbetar under usla
          arbetsförhållanden, det finns en anledning till att en t-shirt kan kosta en femtiolapp.   
     

    Nu när det lackar:
  >> byt ut köttbullarna, korven och skinkan mot bullar av till exempel soja, tofu, kikärtor, seitan
     >> byt ut grädde, mjölk, smör, ost mot djur-, människo- och miljösnällare alternativ av  
    till exempel ris, soja, havre eller mandel.
    >> skippa skinkan och grillera en stor bit tofu eller kålrot med senap och kryddor i stället
      >> se det som ett äventyr - du kommer att bli go och glad av att hitta allt som är 
        producerat under bättre förhållanden och med mindre klimatfarligheter inbakade.    
      Och nej, det är inte ett dugg mer besvärligt att laga miljösnällt. Att tänka om en smula, 
        sen smakar det bättre, är enklare och närmare, du blir friskare. Win-win! 

Mängder av helt strålande förslag och recept finns på till exempel: vegan.se, 
 veganrecept.se, vegania.net, vegangoteborg.se

Här i Göteborg är Fram på Nordenskiöldsgatan 18 och Ekostore på Ekelundsgatan 4 
jättebra på klimatsmarta varor, gott om vänligheter för kropp och sinnen finns där. 

tips det går ju såklart att göra minirevolutioner hela tiden överallt, det går ju också att  
laga lite god mat.

december
  för att det har blivit vinter och det kan vi inte göra något åt eller 
jag menar det finns en massa saker som vi måste göra något åt 
helst i går men idag går också bra imorgon går det sämre, det 
pekar allt på. Så håll tillgodo, det här är ett zine om lite olika 
saker, om lite enklare vägar, lite radikalare tallrikar, lite mer 
förändrande handlingar, lite öppnare ögon, lite uppmuntran, lite 
samvetsförmaningar, lite tips och några smått desperata rop.

vad händer här egentligen Förändring behövs, klimatet är hotat. Och med det hotas många djurarter, 
vattentillgångar, skogar, jordbruksmark - allt det som vi människor behöver för att leva, Generationer före oss var inte medvetna om vilka konsekvenserna 
det de byggde upp skulle ge, för framtida generationer är det för sent att göra något. Det är vi som lever här och nu som har kunskapen OCH möjlighe-
ten att agera. Det är vi som kan definera och göra dessa förändringar. Och det är nu det måste ske. 
De flesta hållbara förändringar börjar på personliga plan, nu krävs att det personliga tar snabbaste vägen in i politiska och samhällsstrategiska rum.
Samtidigt som jorden värms upp, isar smälter, människor svälter och tvingas flytta så ökar vår konsumtion av miljöfarliga produkter, vårt beteende går 
ifrån medvetenhet när det egentligen är i ett akut behov av att göra det motsatta. Vi behöver alltså förändra våra sätt att konsumera och se över våra 
krav på vad som behövs för ett fullgott liv. Det handlar inte om att ge upp allt som är gott och kul, men det gäller att hitta alternativ och andra värden 
som känns viktiga och fina, vi kan och ska äta gott, trivas, uppleva saker. Men det får inte betyda att jorden, andra människor och miljön tar skada. Det 
kommer ge oss så mycket mer tillbaks, om vi handlar med framtiden i åtanke. Vi behöver ta död på felaktiga floskler om krånglig kollektivtrafik, äckliga 
grönsaker, tillräckliga åtgärder och se vad det är som händer, vad våra handlingar har för kosekvenser. Det krävs att vi som personer tar ställning och 
snabbar på makthavares, idag alltför små, steg i rätt riktning. det kan handla om att bygga smarta hus, att förändra djurrättsliga lagar, att få mer kunskap 
kring vår klimatpåverkan och mer inspiration kring vad vi kan göra, där vi är. 

Decemberhälsningen: Ät inte kött, ta tåget, prata med folk och, tja, inspireras. Enkelt, äventyrligt, upptäckande och lite sådär oundvikligt viktigt.

mer
        på internet: medvetenkonsumtion.nu, 
djurrattsalliansen.se, kladbytardag.nu, schysstjul.se, 
   rattvishandel.net, veganvrak.blogspot.com, 
 storyofstuff.com, klimataktion.se, droppa.nu

på radio: miljömagasinet ’klotet’ på SR P1

och framför allt, titta på: den fantastiska 
’wake up freak out’ på wakeupfreakout.org 
   


