Schyst
matbord

Vision blev redan 2008 Sveriges
första miljödiplomerade fackförbund. Sedan dess har vi tagit allt
fler steg för att minska vår miljöoch klimatpåverkan. Schyst matbord är vår riktlinje för vilken mat
som serveras när vi träffas på konferenser och utbildningar. Syftet
med schyst matbord är att minska
Visions negativa klimatpåverkan,
och att inspirera andra att göra
detsamma.

Schyst matbord innebär:
När Vision bjuder på mat så är den
vegetarisk, och med en så stor del
närproducerat och ekologiskt
innehåll som är möjligt
Bordsvatten som serveras ska vara
kranvatten, aldrig flaskvatten.
Fairtrade-märkt kaffe och te ska
efterfrågas.
Ekologisk frukt ska efterfrågas.

Vegetariskt för klimatets skull
Att äta mindre kött och vara noga
med val av kött är ett enkelt sätt
att minska matens klimatpåverkan.
Sedan 1990 har vi svenskar ökat vår
köttkonsumtion med över 45 procent, enligt Naturskyddsforeningen.
Köttproduktionen står för mycket
stora utsläpp av växthusgaser och
varje kötträtt som byts ut mot en

vegetarisk rätt gör stor skillnad.
Även om vi köper svenskt kött, påverkas både klimatet och den biologiska
mångfalden av vårt val. Här kan du läsa
mer om det: Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Naturskyddsforeningen
och Världsnaturfonden. Med vegetarisk måltid menar vi att vi avstår från
kött, fågel och fisk. Alla måltider ska
vara vegetariska/veganska – vilket ska
gå att välja bort till förmån för ett annat klimatsmart alternativ om man har
behov av det. Med behov menas medicinska skäl, exempelvis allergi.

Närproducerad och ekologisk mat

Att äta närproducerat är ett bra sätt
att stödja svenskt jordbruk och att
ha närmare koll på hur maten framställts. Ekologisk mat garanterar att
inga gifter använts. Vision efterfrågar
och strävar efter att servera närproducerade och ekologiska råvaror i så stor
utsträckning som möjligt.

Bordsvatten
Att dricka vatten som buteljerats i
fabriker och transporterats långt med
lastbil tycker Vision är onödigt, när vi
har förmånen att ha gott vatten direkt
i kranen.

Ingen hotad fisk
Den omfattande fiskeindustrin har
lett till att fiskebeståndet sjunker, och
vissa arter är direkt utrotningshotade.

Vision vill inte bjuda på någon fisk från
hotade bestånd, och följer rekommendationerna i Världsnaturfondens
Fiskguide i de undantagsfall som fisk
serveras.

Fairtrade-märkt kaffe och te

Kaffe och te är producerat i utvecklingsländer där många producenter
ofta har svårt att hävda sig på världsmarknaden. För att kunna sälja sina
produkter tvingas de pressa priserna,
sänka kraven på arbetsförhållanden
och sälja via mellanhänder som själva
tar en stor del av förtjänsten. När vi
väljer Fairtrade-märkta varor skapar
vi förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.
Vision är medlem i föreningen i Fairtrade Sverige, och arbetar för att öka medvetenheten om schysta arbetsvillkor
i andra länder.

Läs mer om Visions fair-arbete på:
vision.se/fairunion

