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Detta är en insändare.
Det betyder att en läsare skickat in sin text för publicering.
Innehållet är insändarskribentens egna uppfattning.

Ni som vill tvinga andra att äta vegetariskt mot deras vilja är inga föredömen,
skriver Edward Riedl (M).
Har du någonsin hört en köttätare kräva att vegetarianer ska äta kött? Jag börjar bli
så innerligt trött på alla dessa vegetarianer som vill tvinga andra att äta vegetariskt på
skolor, äldreboenden mm. Den som har jobbat och slitit ett helt liv och vill ha vanlig
mat på ålderns höst ska banne mig inte tvingas i bönor, sojakorvar och groddar mot
sin vilja av någon intolerant hipstervegetarian.
Många barn har dessutom inte fullt stöd hemifrån och skolmaten är för dem extra
viktig. Den bör vara både mättande och allsidig för att de ska orka med skolan. Det
här är inget angrepp på alla er som är vegetarianer och låter er omgivning vara i fred.
Ni andra ska ta åt er. Jag har full respekt för alla som vill äta vegetariskt och tycker
självklart vi ska ta hänsyn till det. Jag har faktiskt aldrig hört att köttätare vill tvinga i
vegetarianer kokt korv eller köttbullar.
Tvärtom ordnas vegetarisk kost för skolelever och för våra gamla ifall de vill ha det.
Men lika självklart ska det givetvis vara att få äta kött för den som vill. När jag har
vegetarianer över på mat hemma hos mig ordnar jag självfallet vegetariskt alternativ.
Aldrig har jag hållit en föreläsning om att de borde skippa grönsakerna och börja äta
kött. Kanske är det därför jag inte förstår varför vissa vuxna människor känner ett
sådant behov av att tvinga andra människor att äta som dem.
Privat behöver jag faktiskt inte umgås med er. Problemet uppstår när ni via era
arbeten på skolor, förskolor och äldreboenden tar er rätten att tvinga på andra er
livsstil. Det gör mig faktiskt förbannad. Men jag skulle bli lika arg om en skola skulle
sluta servera vegetariskt eftersom jag respekterar andra människors rätt att själva
välja.
Ni som vill tvinga andra att äta vegetariskt mot deras vilja är inga föredömen. Ni är
intoleranta och borde lära er vanligt hyfs.
Edward Riedl
riksdagsledamot (M)

