Motion
Minskning av matsvinnet - en enkel lösning på problemet med det globala
livsmedelsavfallet
Argumentation
FAO har räknat ut matsvinnets miljöpåverkan. Totalt går 1,3 miljarder ton mat till spillo i världen
varje år. Det bidrar med 3,3 miljarder ton växthusgaser till jordens atmosfär. Matsvinnet motsvarar
kostnader på 750 miljarder dollar per år (exkl. fisk och skaldjur).
Åtgärder för att minska matsvinnet är genomgående samhällsekonomiskt kostnadseffektiva.
Miljöpåverkan blir större ju närmare konsumenten man kommer, eftersom maten då hade
producerats, bearbetats, transporterats och förvarats helt i onödan.
Förslagets bakgrund är att den svenska livsmedelshanteringen svarar för en stor del av vår totala
påverkan på miljön:






Den svenska livsmedelshanteringen står till exempel för cirka 50 procent av vår totala
övergödning och 20-25 procent av vår totala klimatpåverkan.
Livsmedelsproduktionen ger också upphov till spridning av gifter, som bekämpningsmedel.
Livsmedelssektorn är också en av de mest vattenkrävande sektorerna.
Den miljöpåverkan som maten ger upphov till under sin väg från jord till bord sker helt i
onödan om maten ändå slängs i slutändan!
Dessutom finns den moraliska sidan - som ingen pratar om! Så enormt mycket bortkastat
arbete i alla led och, när det gäller kött (den största boven i dramat), så mycket lidande och
död för alla de djur som är offer för köttindustrin!

Förslag
Mitt förslag är att starta en "Rädda-maten-dagen", som ska göras regelbundet 1-2 ggr per år. Precis
som Klädbytardagen har blivit en tradition skulle också dessa dagar bli ett stort och viktigt
evenemang, ett konkret steg med ett konkret och mätbart resultat.
Projektets volontärer ska, inför själva evenemanget, samarbeta med så många som möjligt
livsmedelsaffärer och livsmedelsproducenter inom Göteborg, samla helt ätbar mat, som annars
skulle slängas och dela ut den till så många människor som möjligt under en dag.
Förslag till utformning:
5000 luncher helt gjorda av mat som annars skulle ha gått till spillo kommer att serveras under
dagen, kostnadsfritt.
Även under dagen: matlagningsdemonstrationer från expertkockar och inspirerande samtal från
livsmedelsförkämpar.
Vår gratislunch kommer att vara för alla. Alla är välkomna, eftersom matavfall påverkar oss alla!
Evenemanget kan arrangeras i samarbete med en grupp lokala organisationer som erbjuder
lösningar för matavfall och kan användas för att sprida kunskap om matsvinnets miljöpåverkan, ta
upp frågan på den politiska dagordningen, inspirera till nya lokala initiativ mot matavfall och, på ett
konkret sätt, rädda en del av matsvinnet.
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Dessutom ska arrangemanget användas för att starta en dialog med alla livsmedelsaffärerna, för att
dessa ska börja införa förändringar i sitt tillvägagångsätt när det gäller matsvinn. Till ex, sälja mat på
"Bäst-föra-datumet" med starkt reducerat pris, ge bort "skadade" frukter och grönsaker vid
utgången av affären mm.
Det är endast våra bestämda påtryckningar som konsumenter som gör att något kan förändras.
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Styrelsens svar
Styrelsen föreslår årsmötet att undersöka möjligheten att starta verksamhet i motionens anda och
anser därmed motionen besvarad.
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