
Hur gör vi nu?
Producenterna är organiserade, handelsintressena är organiserade, medborgarna är delvis orga-
niserade i en mängd olika intresseorganisationer, men som konsumenter är vi helt oorganise-
rade utan möjlighet att hjälpa varandra och stärka vårt inflytande. Det är ingen maktfråga utan
en självbevarelsedrift det handlar om.

Enklast startar vi lokala konsumentpaneler, i grannskapet, på jobbet, bland familjerna med barn
på dagis, bland föräldrar till barn i skolan, bland Internetanvändare, bland unga konsumenter,
ja det är bara fantasin som begränsar.

Sveriges Konsumenter i Samverkan, SKIS, den enda konsumentorganisationen i Sverige som är
helt oberoende och fristående från producent- och handelsintressen och politiska sympatier, erbju-
der hjälp och stöd för att komma igång med lokala konsumentpaneler. På vår gemensamma
hemsida kan vi dela med oss alla de resultat vi kommer fram till. Ett elektroniskt nyhetsbrev ger
alla lokala grupper möjlighet att utbyta erfarenheter, tips och idéer. Kolla vad som redan ligger
ute i tester, anmälningar och priskontroller.

Känner du inga likasinnade på orten, anmäl ditt intresse så sätter vi er i kontakt med varandra.

Ska något hända i positiv riktning är det upp till oss konsumenter att göra något, var och en och
gemensamt - vi är ju den största och viktigaste gruppen i samhället men ensamma är vi en
måltavla. Tillsamman blir vi starkare.

Kolla mer på www.konsumentsamverkan.se och anmäl ditt intresse där (eller skriv till oss).
Där kan du ladda ner häftet EN MOROT FÖR HÄLSA OCH MILJÖ, se kommande häften och
följa utvecklingen på denna konsumentaktion, för allas vårt bästa.

Projektet EKOlogisktVal                   har fått ekonomiskt stöd från Konsumentverket.

Box 88, 577 22 Hultsfred Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm
Tel 0495-498 34, 413 15 Tel 08-556 92 410
Fax 0495-498 35 Fax 08-641 93 45

info@konsumentsamverkan.se skis-s@konsumentsamverkan.se
hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se Tr
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Vi konsumenter väljer en framtid som är både hållbar och uthållig
Vi konsumenter sätter hälsa och miljö före kortsiktiga vinstintressen

Vi konsumenter anser att konsumentnytta ska gå före företagens tillväxtkrav
Vi konsumenter kräver en bättre marknadsdemokrati. Marknadsekonomi gynnar bara

näringslivet och missgynnar både hälsa och miljö, samt konsumenternas ekonomi.

du och jag som konsumenter har
morgondagen i våra händer

Gemensamt i en rörelse för EKOlogisktVAL gör vi nu konsumentrösten mera hörd.
Vi hjälps också åt genom att starta lokala konsumentpaneler

• för vårt eget bästa
• för bättre hälsa hos människor, djur och jorden
• för en bättre miljö, som vi alla vill leva i.


