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Montera inte ner djurskyddet!
pa svenskt för att stödja de djurbönder i landet
som orkar kämpa vidare. Vi vill inte heller att vår
svenska djurvälfärd ska nedmonteras, risken för
att jag som konsument då inte kommer att välja
svenskt ökar om jag inte längre är säker på att
våra djur har det bättre än de ute i övriga världen.
Sverige har alltid varit ett föregångsland
vad gäller djurvälfärd och djurskydd och det ska
vi fortsätta vara och inte ”backa tillbaka” till hur
situationen fortfarande ser ut på andra håll.
Svenska Blå Stjärnan har redan påbörjat detta
arbete som ni såg i första numret av vår tidning.
Sedan dess har vi fått en debattartikel, skriven
tillsammans med Svenska Veterinärförbundets
informationschef Johan Beck-Friis, publicerad
i Sydsvenska Dagbladet den 23 mars, se sidan 9.
Vi har också påbörjat kontakter med LRF och
organisationen Vi Konsumenter för att arbeta
gemensamt i denna fråga. Håll ögonen öppna,
vi kommer nog att be er alla medlemmar om
hjälp framöver med att sprida information om
varför svenskt kött och svensk mat är bättre.
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Det är nog ingen som undgått den livliga debatten som pågått den senaste tiden rörande
svensk mat och krisen för våra djurbönder. I
stort sett alla media, teve, radio och tidningar
har tagit upp dessa frågor till debatt. Enligt LRF
är det den svåraste krisen någonsin för djurproduktionen i landet och särskilt grisuppfödarna
har det besvärligt.
Svenska djurbönder konkurrerar med produktion från länder som har sämre djurskyddslagar,
sämre djurvälfärd, en användning av antibiotika
och hormoner som Sverige förbjudit, slakt utan
bedövning och sämre djurtransporter. Men lösningen på detta konkurrensproblem får inte bli
att Sverige nedrustar sitt goda djurskydd och
närmar sig situationen ute i Europa, vilket verkar vara en väg som vissa nu förespråkar. I stället
bör man förbättra informationen till konsumenter om varför de ska betala mer för det svenska
köttet, det finns många mervärden och kvalitetsaspekter som nog inte kommunicerats tillräckligt väl. Vem vill äta kyckling från Brasilien eller
Thailand om man vet att den sprutas full med
vatten för att öka vikten och att risken för att
man får i sig antibiotikaresistenta bakterier eller
hormon- och antibiotikarester är stor? Då betalar åtminstone jag gärna lite mer för en kyckling
utan dessa ”extra” tillsatser.
Som vi berättat tidigare kommer vi i år att ägna oss åt att hjälpa till att sprida information om
de svenska mervärdena och uppmana alla att kö-
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