
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 avslå våra ansökningar av organisations- och verksamhetsstöd, 
allt sedan 2008 då regeringen överlät till Konsumentverket att sköta fördelningen av det statliga 
stödet till konsumentaktiviteter. Det gäller detaljer som, om bara viljan funnits, kunnat lösas med 
en ”signal” men i stället avslår man helt frankt och byråkratiskt alla våra ansökningar. Det är 
detaljer utan praktisk betydelse och det står inte på något sätt i proportion till konsekvenserna.  

Därför överlåter vi till DIG att bestämma, i stället för Konsumentverket! 
Via KONSUMENT-FORUM, en av stödorganisationerna till Sveriges Konsumenter i Sam-
verkan, har ju Operation 100-lappen lanserats för att, med en lägre medlemsavgift, många fler 
ska kunna vara med. Vi vill också kunna vara kvar så att Sverige inte ska behöva drabbas av att 
ha enbart en organisation i monopolsituation, som får sitt stöd från Konsumentverket. Vi kan 
heller inte stå eller falla beroende på vilken regering vi haft, har eller kan få. Vi vågar inte längre 
förlita oss på en myndighets godtycke och som klart visat intresse av att stimulera och favorisera 
utvecklingen av en enda organisation. En hållbar organisation måste styras av konsumenter och 

bygga på ett hållbart och uthålligt stöd från just oss konsumenter själva. 

Gör ditt val NU och stöd genom ett stödmedlemskap i 
Konsument-Forum. Betala in 100 kr 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. 

Ju fler vi blir, ju större påverkan har vi på utvecklingen av vår hälsa, miljö och ekonomi. 

I din tjänst, 

Bengt Ingerstam, ordförande Sveriges Konsumenter i Samverkan & Konsument-Forum. 

E-post: skis-h@konsumentsamverkan.se 
Webbplats: http://www.konsumentsamverkan.se 
Min 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!   


