Daniel Öhman granskar Matens Pris
Förra helgen ägde
eventet
Miljötinget
rum på Kulturcentrum i Sandviken. På
fredagen fick ungdomarna besök av den
prisbelönta journalisten Daniel Öhman,
som föreläste om vad
priset för den billiga
maten är.
Daniel Öhman jobbar
som journalist på Ekot
i Sveriges Radio och har
två gånger blivit belönad
med stora journalistpriset.
Dels för ett granskande reportage om Saudiarabien,
och dels om sin granskning av Matens Pris som
han gjorde tillsammans
med journalisten Malin
Olofsson. Granskningen
har resulterat i en radioföljetång och en bok, och
dessutom föreläser Daniel om sina upptäckter.

pratade också om platserna
i Brasilien där den proteinrika sojabönan som används till föda åt köttdjur
produceras. I odlingen används bekämpningsmedel
som är så giftiga att arbetare som kommer i kontakt
med det kan bli handikappade för resten av livet.
Daniel säger dock att han
kan se vissa förbättringar
efter granskningen ”Där
händer det en del just
nu, att man försöker att
odla mer av den typen av
produkter, proteinfoder,
i Sverige”. Här är de giftiga bekämpningsmedlen
är förbjudna. ”Om man
äter mycket kött, ät mindre kött” är det första han
nämner när jag frågar om
vad man ska göra för att
förändra. Han förespråkar
också att välja ekologiska
produkter, äta efter säsong
och att inte slänga mat.

På Miljötinget berättade
han bland annat om sina
besök på grisgårdarna där
suggorna bara får stå eller ligga ner, och kalkonfarmarna där djuren står
packade som sillar. Han

Under 2010 när radioföljetången först sändes
fick journalisterna ta del
av starka reaktioner. Människor ringde och berättade att de suttit och gråtit
när de hört programmet.

Efter föreläsningen fick Daniel ta emot flera frågor från ungdomarna

Daniel Öhman föreläste för ungdomarna på Miljötinget

”Jag hade aldrig varit med
om att få så mycket reaktioner. När man kan nå
folk in i hjärtat så känns det
väldigt stort”. Daniel och
Malin fick också ta emot
mycket negativ kritik.
”När vi gjorde reportaget
om danska grisindustrin
ringde deras ministrar upp
och hela landet var emot
oss. Jag har blivit anklagad
för alltifrån att vara militant vegan, till att jag har
tillhört den svenska grisindustrin, enligt danskarna,
och också att jag var representant för vete-bönderna” berättar Daniel om
reaktionerna han fick efter

programmet där de tog
upp problemen med den
populära LCHF-dieten.
Föreläsningen om Matens
Pris på Miljötinget var
populär. Efteråt fick Daniel stående ovationer från
delar av publiken, och
han fick också tillfälle att
svara på ett antal intressanta frågor från åhörarna.
”Ungdomar är en roligare
publik, man får roligare
reaktioner” säger Daniel
Öhman innan han tar tåget från Sandviken.
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