Moderatkvinnorna är ett nätverk
för jämställdhet.
Vi arbetar för jämställdhet – en självklar frihetsfråga för både
kvinnor och män. Vi vill ha ett samhälle där alla människor ges
samma möjlighet att nå sin fulla potential.
Den självklara utgångspunkten är att varje individ själv bestämmer över sin egen kropp och sin egen sexualitet. Därför verkar
vi för ett samhälle där alla kan känna sig trygga.
Ett framtida Sverige behöver en utökad politik för frihet. En frihet
för alla, där både kvinnor och män har förutsättningar att själva
välja det liv de önskar.
Ekonomisk självständighet är ett naturligt mål. Frihet, och ansvar, att själva påverka sin vardag och att försörja sig själv är
grunden till jämställdhet.
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Bra mat gör skillnad!
Intresset för mat har nog aldrig varit större än det är just nu, och vi
intresserar oss allt mer för vad vår mat innehåller och hur råvarorna
produceras.
Vad och hur vi äter engagerar allt fler samtidigt som stora delar av den
offentliga gastronomin står stilla i denna utveckling. Därför är det viktigt
att dessa frågor också tas på allvar i de offentliga diskussioner som förs
och i de beslut som fattas.
Vi är övertygade om att det gör skillnad att på varje offentlig inrättning
och med rätt kompetenser går att förbättra matkvalité, miljöpåverkan
och resursutnyttjande. Moderatkvinnorna vill prioritera två frågor med
förslag i syfte att förbättra för såväl miljö som för människors vardag.
Kommuner och landsting ska ta ett bredare grepp där det
behövs – konkreta handlingsplaner för att minimera det onödiga
matsvinnet.
Ta tillvara avfallets resurser.
Matavfall ska behandlas biologiskt så att växtnäring och energi
tas tillvara.
Det lagas 2 miljoner måltider runt om i Sveriges skolor och
för-skolor varje dag till ett pris av ungefär 5 miljarder kronor – det
är vår skyldighet som ytterst ansvariga att ta ansvar för varje
skattekrona på absolut bästa sätt.

Sluta släng! – Minska matsvinnet
Matsvinnet runt om i Sverige leder till stora negativa miljöeffekter och
slöseri med resurser. Vi européer kastar i genomsnitt bort nästan 180
kg mat per person och år. Med tanke på att varje ton bortkastad mat
motsvarar ca 4,2 ton koldioxid blir matsvinnet en väldigt viktig fråga att
göra något åt. Vi tror att det med relativt enkla medel i vår vardag går
att göra detta.
Enligt en studie av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) slänger vi
svenskar ungefär 30 procent av den mat som vi köper. Det säger sig
självt att en minskning av matsvinnet således inte bara är klimatsmart
utan även bra för hushållsekonomin.
Situationen inom den offentliga sektorn ser i stort sett likadan ut.
Enligt Naturvårdsverket hamnar mellan 15 000 ton till 20 000 ton nylagad skolmat i soptunnorna till en kostnad av 600 miljoner kronor per
år. Runt om i landet finns dock många goda exempel på hur man lyckats minimera matsvinnet. Dessa insatser skall synliggöras och premieras. På andra ställen är vägen lite längre att gå. En viktig faktor för
att minska matsvinnet är att laga mat som gästen äter upp. Här spelar
matglädje och hela matupplevelsen en stor roll, för såväl gammal som
ung, frisk eller sjuk. Ett arbete med att totalt sett minska matsvinnet är
en effektiv åtgärd för att minska klimatpåverkan.
Moderatkvinnorna vill arbeta för att minska matsvinnet totalt och tycker att kommuner och landsting ska ta ett bredare grepp där det behövs, exempelvis med konkreta handlingsplaner för att minimiera det
onödiga matsvinnet samt bli bättre på att ta tillvara avfallets resurser
och verka för att matavfall ska behandlas biologiskt så att växtnäring
och energi tas tillvara.

Bra mat gör skillnad! – Vi måste ta ansvar för den offentliga gastronomin!
Att kunna laga bra mat och göra skillnad till de allra mest krävande
gästerna kräver såväl rätt kompetenser som rätt utrustade lokaler. I
dagsläget serveras många gäster inom de offentliga restaurangerna
mat som transporterats långt, som inte stimulerar till matglädje och
som på sina håll serveras i en dålig arbetsmiljö för såväl elever som
personal. I allt för många offentliga restauranger saknas tillagningskök och på sina håll även rätt förutsättningar i ett tillagningskök. Det
lagas 2 miljoner måltider runt om i Sveriges skolor och förskolor varje
dag till ett pris av ungefär 5 miljarder kronor. Offentlig gastronomi är
offentligt finansierat – det är vår skyldighet som ytterst ansvariga att
ta ansvar för varje skattekrona på absolut bästa sätt. Att laga bra mat
och göra skillnad så krävs det engagemang och passion för sitt yrke
och för sitt uppdrag. Det krävs också adekvat utbildning vilket saknas
på många ställen.
Moderatkvinnorna vill att det i största möjliga mån finns tillagningskök
så nära gästen som möjligt och att de offentliga köken ges förutsättningar att ledas av rätt kompetenser med moderna matlagningskunskaper.
Moderatkvinnorna anser att det måste ges rätt förutsättningar så att
det på allvar finns möjlighet att ta ansvar för att minska matsvinnet,
öka matglädjen, förbättra arbetsmiljön, minska transporterna, öka lärandet i skolan, öka andelen ekologiska inköp och sortera matavfallet
så att det återvinns på rätt sätt. Det är långsiktig hållbarhet.

