
Tale til Ungdommens Folkemøde 2021 

Jeg vil gerne bruge mine tre minutter på at skamrose ungdommen anno 2021. Jer! Hvis 
det gør mig til en fedterøv, så er jeg det  

Men jeg bliver altså nødt til at sige, at noget af det mest livsbekræftende, jeg har oplevet 
som politiker, som borger og som far er jeres engagement i klimaet og klodens fremtid. 

Det er en ekstrem stærk og sund energi, som udspringer fra det oprør. 

Og I har jo fuldstændig ret, når I har sat generationerne over jer selv på anklagebænken 
og peget fingre ad os og sagt: ’Så, nu skal der gøres noget, venner’. Og hoppet, mens I 
har sunget: ’Alle dem, der hopper, de vil have en fremtid’. 

Jeres oprør er forfriskende. Skønt. Herligt. 

Og jeres engagement er er en stor inspiration for mig, når jeg som fødevareminister i 
denne tid sidder med Folketingets partier og skal lave en klimaaftale, der kan sikre en grøn 
omstilling af landbruget. 

Ros til ungdommens debatform 

Og så må jeg sige, at jeg påskønner jeres høflige måde at være oprørske på. I er en 
generation, der insisterer på, at man skal anerkende og lytte til hinanden. 

Det er faktisk en stærk tendens, som jeg især oplever blandt unge, jeg møder: I går ikke 
søvngængeragtigt ind i de fodspor, som vi andre har efterladt os. 

Derimod er det en del af jeres oprør, at I nægter at fortsætte en debatform, hvor det 
handler om at jorde modstanderen. Udskamme. Dæmonisere. Grave grøfter. 

Bare det, at I har taget initiativ til det her – Ungdommens Folkemøde, der er verdens 
største demokratifestival for unge – siger jo meget om, hvad I står for. I vil have debat, I vil 
diskutere og I vil blive hørt af beslutningstagerne. 

Og ja, kære unge. Vi hører jer. 

Gør op med madspildet 

Til sidst to store ønsker fra mig – som fødevareminister. 



Jeg er vild med jeres engagement i den grønne omstilling på fødevareområdet. Og jeg er 
vild med jeres engagement i at spise mere grønt og mindre kød. Det er fremragende. Intet 
mindre. 

Men kan jeg lokke jer til at gå et par skridt videre? 

For det første: Hvor ville det dog være skønt, hvis I også ville gøre noget ved madspildet. 

 Hvert eneste år går der – og hold nu fast - 814.000 tons spiselige fødevarer til spilde i 
Danmark. 

Forestil jer et stort bjerg af fødevarer, som man har brugt rigtig meget CO2 til at producere. 
Men som aldrig bliver spist.   

Det er lige til at rive sig i håret over. Og det ville jeg også gøre, hvis jeg havde noget mere 
af det. 

Nu har jeg rost jer for jeres klimabevidsthed. Men lige når det gælder madspild, halter det 
desværre i jeres generation. I er den aldersgruppe, der er mest tilbøjelig til at lade god 
mad ryge ned i skraldespanden fremfor ind i munden.   

Gå ind i meningsfulde fødevarejob 

Og et allersidste ønske: Sagen er, at det ville give den grønne omstilling et kæmpe boost, 
hvis flere klimabevidste unge – og ikke kun landmandens søn og fiskerens datter - ville gå 
efter en uddannelse og et job i fødevaresektoren. 

Her er der nemlig masser af meningsfulde jobs, som handler om at trække samfundet i en 
grøn retning. Det foregår i køkkener. På mejerier. På havne. På gårdspladser. Og i 
laboratorier. Overvej det, please! 

Som generation kan I forandre verden. Faktisk er I allerede i fuld gang med det. 

Tak for jeres inspiration. 
 
Den 9. september 2021. 

 


