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n Konsument
ombudsmannen
har stämt Arla
inför Patent och
marknadsdomsto
len för just netto
nollmarknads
föringen, men ären
det är inte avgjort.

Ekologiska mjölken hävdar att den har ”noll klimatavtryck”

Totalt deporterades nästan 800 norska
judar till Polen och Tyskland. Knappt 40 av
dem överlevde.
Foto: AP

Arlas ekologiska mjölk,
marknadsförd med frasen
”netto noll klimatavtryck”, har röstats fram
som vinnare av priset:
Årets matbluff.
– Det känns jättetråkigt,
säger Arlas hållbarhetschef Victoria Olsson.

SPRIDER KUNSKAP Anna Florén får Micael Bindefelds stipendium till minne av Förintelsen.

Foto: JESSICA GOW/TT

Anna Florén får Micael Bindefelds
stipendium: ’Betyder jättemycket’
Anna Florén tilldelas
årets Micael Bindefeldstipendium.
Hon får det för sitt arbete med hågkomstresor till
Förintelsens minnesplatser i Norge.
– Det betyder att vi nu
kan erbjuda ekonomiskt
stöd till svenska elever
som vill genomföra de här
skolresorna, säger Anna
Florén.

Totalt deporterades nästan 800 norska judar till
Polen och Tyskland.
Knappt 40 av dem överlevde.

Norska förintelsen

”När historien kommer
så nära intill, blir den en
ofrånkomlig del av oss. På
detta sätt bidrar Voksenåsens projekt till
att hålla minnet
Bindefeldstipenav Förinteldiet har delats ut
sen vid liv”,
sedan 2015.
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elever som vill genomföra
de här skolresorna, säger
hon och hoppas kunna
utveckla projektet.
– Både om historien om
den norska Förintelsen
men också bidra med vår
pusselbit till en kunskapsrik ungdom. Så att vi kan
reflektera över de här frågorna och sätta ner foten
om man ser att demokratin
börjar utmanas.

otroligt stark berättelse,
säger han och fortsätter:
– Nazisterna och de
norska kollaboratörerna
mördade en tredjedel av
Norges samtliga judar,
säger Micael Bindefeld.

”Viktigare än på länge”

I december var han själv
på Voksenåsen för att ta del
av berättelsen och menar
att det finns flera lärdomar
att ta med sig.
En tredjedel mördades
– Det finns definitivt en
Micael Bindefeld berät- relevans även i dag. Det är
tar att det är en vikviktigare än på
tig berättelse som
väldigt länge att vi
tittar i backspegeln
han hoppas många
människor, framför
och försöker lära
allt ungdomar, får ta
oss av historien. Vi
del av.
ser hur europeiska
– Det här är en
demokratier är på
berättelse som få Beri
gränsen med sitt
demokratiska uppkänner till. Stiftel- Zangana
drag, säger Bindesen tycker att det beri.zangana
här är en viktig och @aftonbladet.se
feld.

Enligt prisutdelaren Äkta
vara kan mjölken omöjligt
vara klimatneutral:
”Det finns inga ingrepp
man kan göra i en mjölktillverkningsprocess för att
göra mjölken klimatneutral”, skriver de i motiveringen.
– Man kallar något som är
klimatkompensering för
noll klimatavtryck, sedan
använder man det som säljargument. Det är det som
sticker i ögonen på folk,
säger Björn Bernhardson,
verksamhetsledare på Äkta
vara, till TT.

Ideell organisation
Äkta vara är en ideell
konsumentorganisation
som ingår i Sveriges konsumenter.
Det finns ett begrepp för
fenomenet att företag lyfter fram specifika miljöinsatser för att tvätta sitt

Den 26 januari blev nationell
helgdag 1994, men regeringen har
uppmanats att ändra datumet.

Kritikerna menar att firandet
högtidlighåller den dag då elva
fartyg med brittiska kolonisatörer
ankom till Port Jackson 1788. De
demonstrerande framhåller att en
straffkoloni då byggdes på land
som togs från ursprungsbefolkningen utan förhandling. Under

Arla: Orättvist
Numera är det även
klimateffekter som letar sig
in i marknadsföringen. Den
tyska motsvarigheten till
priset gick i år till ”klimatneutral kycklingfilé”.
Enligt Arlas hållbarhetschef, Victoria Olsson, känns
utnämningen orättvis.
– Särskilt med tanke på
att det är få som har så äkta
och naturliga produkter
som Arla faktiskt har.
Köper man mjölk så får
man mjölk, och ingenting
annat. Det här priset har
ingenting med våra produkter att göra.
(TT-Aftonbladet)

Andra goda
kandidater

Firande,
ceremonier – och protester på Australiens nationaldag
Australien firade i går sin
nationaldag och tusentals
demonstrerade mot ”Australia
day” eller ”Invasion day”, som de
kallar dagen.

rykte, trots att de i annan
verksamhet har negativ
klimatpåverkan:
greenwashing.
– Jag tror att det kommer
att bli mer och mer vanligt.
De som jobbar med marknadsföring tittar på vad folk
är intresserade av. Under
en lång tid var det pengar,
billig mat. Sedan blev det
i ropet med ekologiskt. Då
var myndigheterna tvungna att vara hårda med vad
som är ekologiskt, säger
Björn Bernhardson.

målats med röd färg i storstade senaste åren har orättden Melbourne.
visor
mot
landets
ursprungsbefolkning
Under dagen har över
uppmärksammats i allt
16 000 personer från 150
större utsträckning.
länder blivit australiska
En staty av den britmedborgare i över 400
tiske upptäcktsresanden
ceremonier runt om i lanJames Cook hade tidigt i går Protester. det.
(TT-Aftonbladet) Traditionell rökceremoni i Sydney.
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Titta, här
är Årets
matbluff

