Kallelse 'll:

ÅRSMÖTE för Ekologiska Lantbrukarna Västmanland
Välkommen 'll Östra Kyrkogatan 3, Västerås (Studieförbundet Vuxenskolan)

22 januari 2015 kl. 18:00
LäNare förtäring och kaﬀe/te bjudes sam'digt som vi håller möte.
_________________________________________________________________

DäreUer korsar vi gatan för aN lyssna 'll Ann-Helén Meyer von Bremen:
Föredraget

Jorden Vi Äter

Västerås Stadsbibliotek kl 19:30

eUer boken med samma namn, som skrivits av Ann-Helén Meyer von Bremen
och Gunnar Rundgren, båda kända fron`igurer i eko-rörelsen.
´Jorden vi äter´ är Naturskyddsföreningens årsbok 2013: ”Vi köper på kredit och tecknar in jordens
resurser för fram'den. Vi har skapat eN jordbruk som tär så hårt på planeten aN det håller på aN
utplåna sin egen förmåga aN producera mat. Aldrig förr har vi haU så mycket och så billig mat i
världen, trots deNa går nästan en miljard människor hungriga 'll sängs varje kväll. Ann-Helen Meyer
von Bremen och Gunnar Rundgren har på uppdrag av Naturskyddsföreningen besökt byar i Indien
som hotas av jorderosion, deltagit i köpfesten på spannmålsbörsen i Chicago, följt sojans och
biﬀdjurens framfart i Amazonas, rest genom den döende landsbygden i Illinois och vandrat i
monokulturernas majsfält i Zambia. De visar hur våra matvanor säNer avtryck i landskapet, precis
som jordbruksteknik och globala marknader syns i våra kylskåp. Kostnaderna för miljön är stora och
vår mat blir alltmer enfaldig, sam'digt som få bönder får det hela aN gå runt. AN producera mat för
en växande befolkning på eN mer ekologiskt säN är fullt möjligt. Det är inte jordbruksteknik utan
poli'sk vilja som begränsar. Vilken mat, vilket lantbruk och vilken jord vill vi se i fram'den?”

DeNa föredrag genomförs i samarbete med Naturskyddsföreningen Västerås
och Studiefrämjandet Västmanland, och är gra's för våra mötesdeltagare.
__________________________________________________________________________________

Anmälan (med t ex uppgiU om ev. födoämnesallergier) görs i första hand 'll:

ulla.f@live.se

senast 20/1.

Välkommen med din anmälan!

Alterna'vt sms 'll 070-4922118, eller ring (men jag kanske inte har något aN skriva på!)

