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De är överens om att förnyelsebara bränslen är det
enda långsiktigt hållbara. Men om vägen dit, och vad
som är bäst för att hejda klimatförändringarna, är de
inte eniga. Erik Dahlquist (t h) är professor i energiteknik och tycker att kärnkraft är en bra energikälla, i alla
fall under en övergångstid.
Kenneth Mårtensson, vd för Sala-Heby Energi, anser
att en satsning på kärnkraft står i vägen för utveckling
av andra energislag som sol, vind och vågkraft.
Läs deras diskussion och avgör själv!
Sidorna 6-7

Gröna Draken fyller15 år i höst. Det firar vi bland annat
genom att sätta igång ett utvecklingsarbete för att göra en
bra tidning ännu bättre. Både styrelsen och medlemsorganisationerna är engagerade, men vi är också mycket intresserade av att veta vad du som läsare tycker om Gröna Draken
och vad tidningen betyder för dig. Och allra viktigast: Vad
kan vi göra för att du ska ha nytta av Gröna Draken?

Torskbegravning. Greenpeace och andra miljöorganisationer överlämnade nyligen 15 000 namnunderskrifter till
jordbruksministern med krav på att stoppa utfiskningen.
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Torsk på fiske
som inte håller
Rovfisket i haven hotar både ekosystem och matvanor
Torsk är en viktig del både i svensk mathållning och i många ekosystem. Båda
delarna är nu hotade.
Sedan länge är det känt hur torsken
fått svårare att fortplanta sig i Östersjön. Och genom det överfiske som pågår
håller även torskbeståndet i Kattegatt på

att utarmas. Något som får konsekvenser för vad som hamnar på våra middagsbord.
Och torsk är inte den enda fiskart som
hotas av rovfiske. Runt om i världen tas
det upp mer fisk än vad som är långsiktigt hållbart.

Så vad kan man göra som ansvarsfull
konsument? Måste man sluta äta fisk?
Nej, riktigt så illa är det inte. Det finns
faktiskt fisk som går att äta med gott
samvete. Man behöver inte gå lottlös
från fiskdisken.

Tävla med Drakis
Sidan 21

Lena i naturen
Många fäktar irriterat med armen bara vid åsynen av
dem. Andra blir passionerat intresserade för livet.
Det handlar om skalbaggar – en artrik värld full av
märkliga levnadssätt, former och färger.
Så pröva att skåda skalbaggar när de börjar visa sig i vår!

Sidorna 3-5
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 Gröna Draken möter Jurgita
Ravaityte från Västerås som
arbetar med barns och kvinnors rättigheter.

 Mjölkbonden Bo Andersson
bygger ut verksamheten och
funderar på om han ska odla
mer ekologiskt.

 Krönikören Anna Kejler undrar om det egentligen behövs
så mycket kemikalier för att ta
hand om små barn.

Profilen, sidan 24

Mitten

Sidan 14

Gröna Draken har sedan
1994 kommit ut med 60
nummer. Närmare 700
artiklar ur tidningen kan
läsas på www.fa21.se.

Du kan hjälpa oss att utveckla Gröna Draken på två sätt.
Först och främst genom att fylla i enkäten, men också genom
att anmäla dig till Gröna Drakens läsarpanel som vi startar i
höst. Vi vill gärna ha kontakt med både dig som har läst
Gröna Draken i många år och nya läsare.

Fyll i enkäten på sidan 2,
så får du en present!
Om du besvarar enkäten
och skickar in den till Förbundet Agenda 21:s kansli
får du utan kostnad vår nya
guide Handla Rättvist i Västmanland hem i brevlådan.
Du deltar dessutom i en utlottning av badhandukar från
Oria, tillverkade av ekologisk
och Rättvisemärkt bomull.
Skicka in enkäten senast den 1 september 2009.

Skicka svar/anmälan till läsarpanelen till:

Enkäten kan även fyllas i på www.fa21.se.

Förbundet Agenda 21, Box 71, 735 22 Surhammar
(märk kuvertet GD-enkät) eller e-post kansliet@fa21.se.

Gröna Drakens läsarpanel
Har du synpunkter på Gröna Draken och idéer om hur
tidningen kan utvecklas och bli ännu bättre? Anmäl dig
då till Gröna Drakens läsarpanel. Fyll i talongen nedan
eller skicka ett mejl till Förbundet Agenda 21:s kansli.
Du får gärna skriva några rader i mejlet eller på en lös
lapp om vad du tror att du kan bidra med. Läsarpanelen träffas på kvällstid tre gånger under hösten.

Ja, jag vill gärna delta i läsarpanelen.

namn

adress

postadress

telefon

e-post

Enkät om Gröna Draken
Om du besvarar enkäten och skickar in den till Förbundet Agenda 21:s kansli får du utan kostnad
vår nya guide Handla Rättvist i Västmanland hem i brevlådan. Du deltar dessutom i en utlottning
av badhandukar från Oria, som tillverkats av ekologisk och Rättvisemärkt bomull. Skriv namn och
adress på talongen på sidan 1 och skicka in det ifyllda formuläret senast 1 september 2009.
Det går även bra att besvara enkäten anonymt, men då kan vi inte skicka någon premie till dig.
Mer information finns också på www.fa21.se.

1. Hur ofta läser du Gröna Draken?

 Varje nummer  Nästan alla nummer  Sällan  Aldrig

2. Hur mycket läser du vanligtvis i ett enskilt nummer?

 Nästan alla artiklar  En stor del av artiklarna  Ganska få artiklar  Inga artiklar

3. Hur mycket har du läst i det senast numret?

 Nästan alla artiklar  En stor del av artiklarna  Ganska få artiklar  Inga artiklar

4. Vad tycker du om innehållet/ämnesvalen i Gröna Draken?
 Mycket bra  Ganska bra  Ganska dåligt  Dåligt

5. Vad tycker du om texterna i Gröna Draken?

 Mycket bra  Ganska bra  Ganska dåliga  Dåliga

6. Vad tycker du om bilderna i Gröna Draken?

 Mycket bra  Ganska bra  Ganska dåliga  Dåliga

7. Vad tycker du om formen och layouten i Gröna Draken?
 Mycket bra  Ganska bra  Ganska dålig  Dålig

8. Har Gröna Draken gett dig nya kunskaper?
 Mycket ofta  Ganska ofta  Sällan  Aldrig

9. Har du blivit stimulerad att göra någon aktiv insats efter att ha läst Gröna Draken?
 Mycket ofta  Ganska ofta  Sällan  Aldrig

10. Vad skulle du vilja läsa mer om i Gröna Draken?

 Energi/Klimat  Djur och natur  Demokrati  Kompostering och återvinning  Globala frågor

 Hälsa  Sociala frågor  Ekonomiska frågor  Kemikalier  Mat  Motion  Barn och ungdomar
 Annat (ge exempel)

11. Vilka typer av artiklar föredrar du?

 Praktiska tips och råd om vad du kan göra själv  Faktaartiklar om naturvetenskap/teknik  Personporträtt

 Debattartiklar  Artiklar och reportage från kommunerna  Artiklar och reportage om internationella frågor

12. Vad tycker du om att kunna kommentera/debattera texterna i Gröna Draken på hemsidan?
 Mycket bra  Ganska bra  Ganska dåligt  Dåligt

13. Gäller dina svar ett särskilt nummer av Gröna Draken?
 Ja (Ange nummer

/200 )  Nej

14. Finns det något du saknar i Gröna Draken eller har du övriga synpunkter och förslag?
(Skriv gärna på ett löst papper)

Skicka ditt enkätsvar till:
Förbundet Agenda 21, Box 71, 735 22 Surhammar (märk kuvertet GD-enkät).

Enkäten kan även fyllas i på www.fa21.se.

