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Kära Vildåsnor!
Kampen för djuren går vidare, alltid vidare, även om vi vill hoppas att en del djur har
haft det lite bättre under sommaren. Kanske har några till och med haft möjlighet att
njuta av livet precis som vi människor. Nu kommer hösten med hast och snart blir
klimatet helt annorlunda. Vi drivs inomhus både människor och djur. Skillnaden är att de
allra flesta människor har det skönt och mysigt på alla sätt och vis. Många kor står i så
trånga bås att de bara kan stå eller ligga, många grisar är hänvisade till trängsel på
betonggolv. Hur kan vi behandla djuren så illa? Redan för 150 år sedan skrev Fredrika
Bremer att vi måste behandla djuren väl (se sist i brevet). Men har det inte i själva verket
blivit allt sämre? Varför äter vi mer och mer kött? Varför kräver vi dessutom att det ska
vara billigt? Har ni tankar kring detta, hör av er till nästa Nyhetsbrev!
Trevlig läsning önskar styrelsen genom Anna S
Nu är den här: Kristen vegetarisk kokbok!
Tillsammans med Svenska Kyrkan Unga har Vildåsnan tagit fram en Kristen vegetarisk
kokbok. I den hittar du säsongsanpassade vegorecept, klimatsmarta tips, bordsböner och
reflekterande texter kring livsstil, engagemang och miljö. Recepten samlades framför allt
in under Svenska Kyrkans Ungas festivalturné 2012 som hade temat ”Rätten till mat”.
När du vill laga mat med omsorg om människor, djur och skapelse är Kristen vegetarisk
kokbok din inspirationskälla i köket!
Här kan du ladda ner den gratis som pdf:
http://svkunga.se/globalt/2013/08/kristen-vegetarisk-kokbok/#more-10637

Om du vill köpa ett tryckt exemplar – endast 30 kr! – kan du göra det av Maria Ekstedt
på Svenska Kyrkans Unga: Tel. 018-640 642 mejl: maria.ekstedt@svenskakyrkan.se
Eller varför inte beställa flera ex för att kunna ge bort som present? En idé vi fick i
styrelsen var att man kan bilda samtalsgrupper kring boken; läsa texterna tillsammans
och laga några av recepten. Kanske något att ta upp som förslag i din församling?
Aktiviteter hos Gotlands djurfristad
Den 18 juni var Martin och Annika från Vildåsnans styrelse inbjudna till Gotlands
djurfristad för en temakväll om djurens rättigheter. Lena Areskog som driver fristaden

har ansvar för över hundra får, tre hästar och ett par hundar som alla på olika sätt
behövde ett välkomnande hem för att kunna fortsätta sina liv. Under dagen besökte de
fåren som gick på bete på underbart vackra strandängar. På kvällen bjöds det på vegobuffé i missionshuset i Garda, lånat för detta tillfälle, och därefter pratade Annika om
djurteologi och Martin om karnism (dvs den ideologi som bär upp köttätandet).
Stöd gärna djurfristadens arbete, se deras hemsida under rubriken Bidra:
http://www.toravardag.se/
Seminarium om upphandling i Almedalen
Under politikerveckan i Almedalen på Gotland i somras bjöd företaget Alpro in till ett
frukostseminarium om upphandling av växtbaserad mat i kommuner. Växtbaserade
produkter tillverkade av exempelvis soja eller havre är mycket skonsammare mot miljön
än komjölk och förstås bättre för korna. Det finns inga juridiska hinder för att
upphandla växtbaserade drycker i exempelvis skolor men det går inte att kräva att en
produkt ska vara av ett särskilt märke. Om du önskar byta ut eller komplettera animaliska
livsmedel i offentlig sektor kan du i de flesta kommuner lämna in ett medborgarförslag
för att väcka talan i kommunfullmäktige. Enligt Wikipedia så leder 30% av
medborgarförslagen i kommunerna till ett positivt beslut i kommunfullmäktige.
(Rapporterat av Ellen Skånberg)
Media-kollen
Vildåsnan Pelle Strindlund skrev på Svt Debatt den 28 juni.
“Den Liv jag bekantade mig med var en nyfiken, pigg och välmående individ, som lät sig
bli kliad över den grova vita pälsen. Varför äter vi sociala, intelligenta och kännande
varelser som grisar?“
http://debatt.svt.se/2013/06/28/grisarna-pa-grillen-kanner-smarta-och-sorg-precis-som-vi/

Inspiration från tidigare generationer
Författaren och kvinnorättskämpen Fredrika Bremer skriver i sin bok ”Grannarna”
(1837):
Jag vill söka vara en klok lagstiftare i min lilla – men ej ringa värld. Och vet du vilken lag jag framför
allt tänker stifta och handhava med sträng noggrannhet? En lag för djurens behandling. Denna
skall innehålla följande:
Alla djur vid gården skola vårdas med största omsorg samt bemötas vänligt och ömt. De skola leva
lyckliga.
Slaktandet skall så tillgå, att djuren så litet som möjligt plågas därav.
Intet djur får pinas i köket, ingen fisk rensas levande eller sprattla i grytan, ingen fågel flaxa halvdöd
hängande på en spik. Ett knivstyng skall genast ge dem döden och frälsa dem från tortyren.
[…]

I gamla världen funnos lagar, som gjorde mildhet emot djuren till helig plikt för människorna och
straffade strängt dess överträdelser. Om vi som bekänna oss till kärlekens religion – skola vi vara sämre
mot djuren än hedningarna? Säger inte Han, som stiftade kärlekens rike på jorden, att ”en sparv icke
faller till jorden utan att det bemärkes av Fadern i himmelen”. […]
Låt oss kvinnor och matmödrar ej förtjäna att det drabbar oss. Låt oss, när vi träda inför Allfaderns
domstol, vara rena från otacksamhet och misshandling mot de levande väsen Han skapat! Låt oss
förtjäna att i en kommande värld se omkring oss förädlade djursläkter och där leva med dem i det
kärleksfulla förhållande vi redan begynt på jorden!”
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