Är det värt kostnaden för TVÅ kg smör?

För att Sverige ska få behålla sin enda fristående och
från andra intressen obundna konsumentorganisation?
Sveriges Konsumenter i Samverkan har drabbats hårt av Konsumentverkets godtyckliga och
bagatellartade argument för att under tre års tid avslå ansökningar av organisations- och verksamhetsstöd. Sveriges Konsumenter i Samverkan har nu tvingats avveckla sin verksamhet.
KonsumentKonsument-Forum,
Forum som är ursprungsorganisationen sedan 25 år tillbaka, tar nu
över arbetet för Sveriges konsumenter som enda oberoende konsumentorganisation.
KonsumentKonsument-Forum är en kostnadseffektiv organisation som dock numera är helt
beroende av medlemsavgifter, eftersom organisationen förvägras föreningsstöd.
KonsumentKonsument-Forum har utmanat många intressegrupper, bland annat genom att arbeta mot
genmanipulerade livsmedel, mot spridning av avloppsslam på våra åkrar, mot margarin och
lättprodukter som enda alternativ i skolan, mot dålig mat på sjukhus och inom äldreomsorgen.
KonsumentKonsument-Forum har ett brett internationellt kontaktnät och har under 25 år byggt upp en
imponerande faktabank. Baserar sitt arbete på vetenskap och beprövad erfarenhet.
KonsumentKonsument-Forum bevakar den senaste vetenskapen för konsumenternas räkning och vidarebefordra viktig information som rör hälsa och plånbok. Medvetna konsumenter mår bättre.
Konsumentnsument-Forum driver en aktiv opinion för konsumenternas räkning och när det ligger i
konsumenternas intresse utmanas intresseorganisationer (vilket särintressen finner obekvämt).
Medlemskap;
□ Stödmedlemskap kostar 100 kronor per år. Du stöder då en viktig opinionsbildning
och får värdefull konsumentinformation på webbplatsen.
□ Fullt medlemskap kostar 200 kronor per år. Förutom ett fördubblat stöd för
verksamheten får du nyhetsbrev skickade via e-brev. Nyhetsbreven läggs också upp på
webbplatsen, där alla medlemmar kan läsa dem.

Gör ditt val NU och stöd genom medlemskap i Konsument-Forum.

Betala in 100 kronor eller 200 kronor på pg 35 03 71-1.
Uppge minst e-postadress (skriv tydligt), men också namn och adress, gärna också
telefonnummer. Uppgifterna kan också skickas via e-post.
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Webbplats: http://www.konsumentsamverkan.se
Orförandes blogg: http://bengtingerstam.wordpress.com/

Ett medlemskap innebär att du stödjer ett viktigt opionsarbete för t.ex. kostdemokrati
och bra mat i skolan, på sjukhus och inom äldreomsorgen. På samma gång som du blir
en upplyst konsument avseende egen hälsa, miljö och ekonomi. En organisation som
enbart arbetar för dig och dina närmsta. Allt för en 100-lapp per år och hushåll!

