
Nyhedsbrev januar 2022 
 
Kære medlemmer, rigtig godt nytår. 
 
Vi vil i det kommende år udsende en række nyhedsbreve med informationer om svineindustrien 
og dennes konsekvenser. 
 

Hvis der er nogle emner, I synes, vi skal tage op, fordi det kunne være interessant for de øvrige 
medlemmer, er I meget velkomne til at kontakte os. Hvis I har informationer, tal, facts etc. om 
emnet, vil dette være meget velkomment. 
 

HUSK, I må meget gerne videresende vores nyhedsbreve til Jeres bekendte, familie og kolleger 
etc., der kunne have interesse for dem. For jo flere mennesker der kender til tingenes tilstand, jo 
større er chancen for, at vi kan ændre på noget. 
 

Det nytter ikke så meget, hvis vi blot skriver til hinanden i vores eget lukkede forum og på vores 
egen facebook side. 
 

Og I må meget gerne videresende dem til Jeres lokalpolitikere, så de kan indse, hvad de siger ja til, 
når de godkender udvidelsen af endnu en svinefabrik. 
 

Måske kan vi lade os inspirere af ”Me Too bevægelsen”, således at det, der var mere eller mindre 
acceptabelt i fortiden, bliver uacceptabelt fremover. Sagt med et glimt i øjet: 
Også Mig:  ”Jeg er også ramt af svineindustriens overgreb” 
 

Forhåbentlig kan vi få ændret befolkningens holdning fra at være:   ”Svineindustrien er uundværlig 
for dansk økonomi” til, at den brede befolkning siger: ”Nu har vi simpelt hen fået nok” og ”Nu vil vi 
ikke finde os i at betale mere til den slags”. Således, at svineindustrien ikke stik imod al sund 
fornuft og logik vedbliver med at have en fuldstændig ufortjent særstatus i forhold til alle andre 
erhverv i vores samfund. 
Og således at danskerne indser det urimelige i, at 0,5 promille af befolkningen har så stor magt. 
 

Der sker sandsynligvis ikke noget på det her område, før end en dansk regering, dvs. både Venstre 
og Socialdemokratiet, indser, at det koster altså stemmer at være pot og pande med 
svineindustrien. 
 

Vi er oppe mod stærke ”modstandere”.  ”Landbrug og Fødevarer” og ”Danish Crown” er ikke 
verdensmestre i at tjene penge på svin. Men de er ganske enkelt verdensmestre i propaganda og 
lobbyisme og i at få triste kendsgerninger til at se fantastiske og rosenrøde ud. Og det virker 
åbenbart på både politikerne og den brede befolkning. 
 

Det kan stærkt anbefales, at I går ind på ”LANDBRUG OG FØDEVARERS” og  ”DANISH CROWN´S” 
hjemmesider. Læg mærke til det første ord, der springer i øjnene. Læg i det hele taget godt mærke 
til retorikken. Man kan ganske enkelt ikke få andet indtryk, end at dansk svineproduktion er en 
gave til danskerne og et miljømæssigt, klimamæssigt og økonomisk erhvervseventyr. Men som I 
sikkert ved, og som vi vil vise i vores kommende nyhedsbreve, er dette absolut ikke tilfældet. 
Tværtimod. 
 

Og I må meget gerne fortælle Jeres omgangskreds, at de er mere end velkomne som medlemmer 
af vores forening. Det koster kun 50 kr. om året. Det er lige så billigt som en mellemstor 
flæskesteg. 
 
Mange venlige hilsner 
Landsforeningen mod Svinefabrikker 
 


