Valkommen till

Vegoforum 2014
MED UTSTÄLLARE SOM;
Anamma • Vegologi • Veganlife
Kakboken utan ägg och mjölk • Fria tidningar
Vildåsnan • Laura & Philon • Gröna kassen
Naturskyddsföreningens Handla Miljövänligtgrupp
Vegetariska föreningen • Djurens rätt • PUSH
Veganföreningen • Miljömagasinet • Klimataktion
Fältbiologerna • Hilarius Larsson
Matmagasinet VEGO • Djurrättsalliansen
Djurfristaden • Hållbart & njutbart

Arrangeras av

14:15-15:00

Hej!
10:00

HÄLSA, TRÄNING
OCH VEGOKOST

Program
vegoforum
2014
(Tider att passa)

10:30–11:15
FRÅN VEGETARIAN
TILL VEGAN:
HUR, VAD, VARFÖR?

Vad innebär det att vara vegan
och vilka resonemang ligger
bakom? Vilka är egentligen
skillnaderna mellan köttindustrin
och andra djurindustrier? Få nya
insikter om kornas, hönornas
och fårens situation. Lär dig allt
du behöver veta för att bli en
framgångsrik vegan och välja en
djurvänligare livsstil!
Talare: Daniel Dunér, Djurens Rätt

10:30-11:15
ANTIBIOTIKA
OCH KÖTTINDUSTRIN

"Idag används två tredjedelar av
allt antibiotika som konsumeras
globalt inom djuruppfödningen.
Det är samma typer av antibiotika
som används för att bota patienter inom såväl intensivvård som
infektionssjukdomar. Detta
promiskuösa användande av
antibiotika har redan orsakat
gigantiska problem inom alla
sektorer inom sjukvården. Om vi
fortsätter utan eftertanke kommer
den sjukvård vi känner igen idag,
och som vi tar för given, inom kort
att förändras i grunden."
Talare: Björn Olsen,
Professor, Senior Physician
Infectious Diseases
Department of Medical Science
Uppsala University

11:30-12:30
POLITIKERDEBATT:
KÖTTFRÅGAN I VALET 2014

13:15-14:00
MATEN OCH KLIMATET

I år är det både riksdags- och
europaparlamentsval. Hur tänker
de olika politiska partierna om
den ökande köttkonsumtionen
och de konsekvenser som den
medför för miljö, djur och människor? Är Sverige redo för köttskatt? Hur ställer sig politiker till
köttfria dagar i offentlig sektor
och andra politiska styrmedel
för att minska konsumtionen?
Eller är det upp till konsumenten
själv att välja?

Salar
Palme Sandler
Peralbin

Moderator: Toivo Jokkala, SMMI,
frilansjournalist

11:20-12:50
FILMVISNING:
THE GHOSTS IN OUR MACHINE
(SVERIGEPREMIÄR!)

12:30-13:15
I dokumentärfilmen “The Ghosts
in our machine” får vi följa aktivisten McArthur, som under loppet
av ett år fotograferar många
djurhistorier i delar av Kanada,
USA och Europa. Varje berättelse
är ett fönster in i den globala
djurindustrin: mat, mode, underhållning och forskning. Är
icke-mänskliga djur egendom
som skall ägas och användas,
eller är de kännande varelser
som förtjänar rättigheter?
Regi och produktion: Liz Marshall

Paus &
Servering

12:55-13:10
SPELNING
med
Hanna Järver
på entréplan

LUNCH

Hälsa, träning och vegokost
David Stenholtz är specialistläkare i onkologi och ordförande
för den vegetariska föreningen
Läkare för framtiden, som
förespråkar hälsofördelarna med
vegankost/växtbaserad kost.
David kommer att prata om hur
kroppen mår av vegetarisk kost
och hur man kan kombinera
vego, kost och träning.

Hur påverkar matkonsumtionen
Talare: David Stenholtz, läkare i
klimatet och våra framtida
onkologi vid Västerås sjukhus
möjligheter att nå de uppsatta
klimatmålen? Hedenus reder
14:15-15:00
ut begreppen runt köttet, mjölken,
PANELnärproducerat, ekologiskt, regnDISKUSSION
skogsskövling och matsvinnet.
Talare: Fredrik Hedenus, Fil dr Energi
och Miljö, Chalmers

OM ODLAT KÖTT

Är odlat kött framtiden och
kan det vara en lösning på
13:15-14:00
de utmaningar som världen
MÄNNISKA står inför, med klimatförändDJURRELATIONER:
ringar, svält och en växande
EN MAKTANALYS
befolkning? Vem kommer att
äta odlat kött? Kan det leda
Maktrelationer mellan människor till att flera personer övergår
och djur kan ta sig många olika
till en vegetarisk kost? Finns
uttryck. Den här presentationen det etiska dilemman med odlat
ger en inblick i maktstrategier
kött och är det ens möjligt?
som animalieproduktionen och
Det är några av de frågor
dess intressenter är involverade som kommer att diskuteras i
i, och tittar närmare på hur
panelsamtalet.
forskningsområdet kritiska
Deltagare:
djurstudier kan hjälpa oss att
Julie Gold, Universitetslektor/
utveckla en teoretiskt grundad
Viceprefekt Biologisk fysik, Teknisk
kritik mot djurproduktionens
fysik, Chalmers tekniska högskola
Camilla Björkbom, förbundsordaktörer och verksamhet.
Talare: Helena Pedersen, FD/PhD,
Docent i pedagogik/Associate
Professor of Education, Stockholms
Universitet

förande för Djurens rätt, Sveriges
törsta djurrätts- och djurskyddsorganisation
Elsa Fries, kock, föreläsare,
skribent och opinionsbildare i
hållbar mat, Dyrare mat, Nu!
Moderator: Johan Enqvist,
doktorand vid Stockholm
Resilience Center.

15:15-16:00
DEN SVENSKA
DJURHÅLLNINGEN

Hur påverkas djuren i djurindustrin? Trots alla år av
domesticering har deras
beteende inte förändrats
särskilt mycket.
Slaktkycklingen som trängs
med tiotusentals andra
kycklingar under sitt korta
liv har samma behov som
sina vilda släktingar som
lever i Sydostasiens
regnskogar. När blir priset
för billigt kött för högt?
Talare: Lena Näslund,
miljöjournalist för bl.a.
Vetandets värld i P1

15:15-16:00
VEGANIZE
YOURSELF

Workshopen för
vegetarianen/flexitarianen
eller för den delen också
veganen eller köttätaren
som har en önskan att
äta mer enligt sina ideal.
Workshopen tangerar
hjärnkunskap, förändringsfilosofi, drömrelation till
mat, miljö och samhälle
samt praktiska övningar,
där utgångspunkten är
du som workshopdeltagare och din personliga
förändring.
Workshopledare: Milla
Liinanki från Demand the
Impossible

Ajöken
16:00

