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Politiskt, religiöst och fackligt oberoende

Alternativet i svensk press
Skattepolitik gynnar rika
En analys visar att den tiondel som
tjänar mest får nästan hälften av
vårbudgetens skattelättnader. Men
regeringen anser att siffrorna är
missvisande.
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Det läkande lugnet

Flyttrally i EU
Tolv gånger per år gör långtradare
med papper, tjänstemän och
politiker en tur- och returresa
från Bryssel till Strasbourg för att
mötas under fyra dagar. Kostnaden
för detta, cirka 1,8 miljarder kronor,
exklusive notan för miljön, ska
utredas på nytt.
Sid 4

sid 10-11

Kritik mot nigerianskt val
När Nigeria gick till val i lördags
fick 200 människor sätta livet
till i våldsamheter. Men EUobservatörer kritiserar även
dålig organisation, brist på insyn,
oegentligheter, fusk, väljarförakt
och partiskhet.
Sid 5
Rättvist i italienska skolor
På italienska skolors kiosker
säljs rättvisemärkta varor för
att skapa medvetenhet. I EU har
marknaden för rättvis handel växt
med 20 procent sedan år 2000.
Det saknas dock tydliga regler för
vilka produkter som ska få kallas
rättvisemärkta.
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Miljömål i Kina
Kina har för första gången i landets
historia satt upp interna miljömål.
Men förslagen är försiktiga och
kommer inte att pressa ner
utsläppen till nivåer som EU anser
är nödvändiga för att undvika global
uppvärmning.
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Bina försvinner
I USA har 60-90 procent av
biodlarnas samhällen försvunnit
spårlöst. Även i ﬂera europeiska
länder har bin försvunnit. Flera
olika teorier bakom försvinnandet
har framförts.
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Ledare: Kuppförsök mot vindkraftsrörelsen
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Apartheids miljösynder
Under apartheidtiden fick
Sydafrikas svarta befolkning bo i så
kallade ”hemländer”. Detta ledde
till överbefolkning i vissa områden,
vilket i sin tur ledde till utarmning
av jorden. Problemen kvarstår även
efter apartheids fall.
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Begränsad eftersändning
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Vid deﬁnitiv avﬂyttning, återsänd med
angivande av ny adress: Miljömagasinet,
Box 112 03, 100 61 Stockholm

En picknick med mycket grönt
Markus Aujalay vann pris för årets gröna kock år 2000. I hans bok ”Med
mycket grönt” spelar grönsakerna huvudrollen. Läsaren inspireras till att
våga testa nya grönsaker och att äta mer grönsaker i vardagen. I boken
kan man bland annat få tips om en god utﬂyktssallad till en picknick ute
i det fria, nu när våren är här och solen värmer kinden.
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