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David Pedersen,
billederkampagneleder
i nutidens omgivelser
Kødfri Mandag, og Mickey Gjerris, Det Etiske Råd

Vælg kikærterne til og kødet fra

”

Vi må træffe et valg for klimaets
skyld, mener kampagneleder hos Kødfri
Mandag, David Pedersen, og medlem af
Det Etiske Råd Mickey Gjerris

P

aven siger det, Uffe
Elbæk, Sys Bjerre og Paul
McCartney siger det. Og da
selveste Terminator, i skikkelse af Arnold Schwarzenegger, var i Paris til COP21,
sagde han det også: Spis
mindre kød for klodens skyld!
Men hvad er det lige med
kødet og klimaet? Og hvorfor
er det lige, når du står nede i
Netto fem minutter i lukketid
med trætte fyraftensøjne og
en skrigende datter på armen,
at du skal redde kloden? Var
det i grunden ikke politikernes job?
Når paven, Schwarzenegger og mange andre lige
vælger kødet fra, så skyldes
det, at vores høje kødforbrug
i Vesten udleder enorme
mængder drivhusgasser. Faktisk står husdyrproduktionen
for hele 14,5 procent af udledningerne på globalt plan og

dermed lige så stor en andel
som al transport tilsammen.
Grunden til, at det ligger så
højt, er, at kødproduktionen
kræver så mange ressourcer i
form af vand, energi og foder
til de mange dyr. Samtidig udleder drøvtyggere som kvæg
store mængder metan. Oksekød er derfor en af de mest
klimabelastende fødevarer.
Regnestykket er derfor
rimelig simpelt: Hver gang
du lægger kikærter i indkøbskurven frem for hakket
oksekød, er du med til at reducere dit CO2-aftryk ganske
betydeligt.

Hver gang du
lægger kikærter
i indkøbskurven
frem for hakket
oksekød, er du
med til at reducere dit CO2-aftryk
ganske betydeligt

Den enkelte har et vigtigt valg foran kølediskene. Foto: Colourbox

Grønnere spisevaner

Og når du gør det, er du ikke
alene. En ny forbrugerundersøgelse viser, at 20 procent af
danskerne spiser mindre kød,
end de gjorde for et år siden.
Grønne spisevaner breder sig
som ringe i vandet. København, Roskilde og Aarhus
Universiteter og fødevaregiganten Coop er blot nogle
af de organisationer, der allerede har indført en ugentlig
kødfri dag for klimaets skyld.
Det er meget opmuntrende,

at organisationer og private
forbrugere er begyndt at ville
gøre en forskel for klimaet,
men bør det være op til det
private initiativ i sidste ende?
Både ja og nej. Det er
mildest talt optimistisk at
tro, at klimaudfordringen
kan løftes, hvis det alene er
forbrugeren, der gennem
sine daglige valg skal klare
det. Der er for mange andre
vaner og præferencer, der
spiller ind, når vi står med

indkøbskurven i hånden. Selv
den bedste vilje kan hurtigt
bøje sig, når det skal være
nemt, hurtigt og billigt, og
køledisken ﬂyder over med
tilbudskød.
Omvendt kan vi som forbrugere heller ikke bare læne
os tilbage og forvente, at politikerne pludselig begynder at
lovgive til fordel for klimaet –
når vi nu har valgt dem, som
vi har. Eller at erhvervslivet
begynder at producere mere

bæredygtigt – når de kan se,
at vi alligevel køber oksekødet og de billige koteletter.
Fra forbrugere til borgere

Så på sin vis begynder det hos
os selv. Men det er altså ikke
en opgave, som vi skal løse
alene i kraft af vores rolle som
forbrugere. Diskussionen
om, hvordan vi løser samfundets udfordringer, bør ikke
reduceres til, hvilke ting vi
tager op fra køledisken. Det
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Hvorfor er sne hvidt?

Mistillid ydmyger
udviklingshæmmede

Når sneen smelter, forsvinder alt det hvide. Men hvor kommer den hvide farve,
vi ser, fra?

I

Danmark sender kommunale sagsbehandlere stærkt udviklingshæmmende mennesker ud i en jobprøvning. Enhver
minimalt begavet person kan se, at de aldrig kommer til at
kunne passe et normalt job, men den simple sunde fornuft er
ikke nok i et Danmark, hvor sund fornuft er aﬂøst af tåbelige
regler og kontroller.
Ofrene for dette vanvid er først og fremmest de udviklingshæmmede, som med usvigelig sikkerhed får et kæmpe
nederlag. Mindre vigtigt er det, at det offentlige spilder penge,
som kunne være brugt til at skabe fornuftige beskyttede jobs
til udviklingshæmmede.

Når man står op en vintermorgen og trækker gardinerne fra, ser man fra tid til anden,
at gader, tage og træer er dækket af et ﬁnt hvidt lag sne. Men den hvide sne er ikke
hvid i sig selv, da den jo kommer fra vand. Snefnuggene dannes, når vanddamp i
luften fryser til is, når det er minusgrader udenfor. Til gengæld opfatter vi sneen som
hvid, fordi iskrystallernes takkede form gør, at sollyset vil spredes i alle retninger, når
det reﬂekteres tilbage. Det vil få sneen til at fremstå helt hvid.
Rummelige snefnug
Et snefnug kan sagtens indeholde op til 100 iskrystaller. Iskrystallerne har mindst 80
forskellige former, der blandt andet kan ligne nåle og prismer. Når de forskellige iskrystaller sætter sig sammen i klumper, vil de dale ned, som de hvide snefnug vi kender.
Som regel vil snefnuggene dale med en fart på omkring fem kilometer i timen.

Fejlen er et sygt offentligt system

To fnug kan godt være ens
I 1800-tallet undersøgte man de mange forskellige former på iskrystallerne i snefnuggene. Det ledte til en idé om, at to snefnug ikke kan være ens. Det havde forskerne
imidlertid ikke forstået rigtigt, da to amerikanske meteorologer i 1988 fandt to
identiske snefnug. Derfor er det en skrøne, at to snefnug ikke er ens – til
gengæld er der rigtig mange forskellige.

Umiddelbart virker det absurd at forsøge at forklare, hvorfor
det offentlige vil arbejdsprøve mennesker, som har et uhelbredeligt handicap, som betyder, at de aldrig kommer til at kunne
passe et normalt job.
Men forklaringen er formentlig, at vi også på det her område ser en syg offentlig sektor, hvor regler og kontroller er i
højsædet frem for tillid og konsekvens.
Hvornår lærer politikerne at lade hjemmehjælperne, pædagogerne og alle de andre dygtige offentlige medarbejdere passe
deres job og kræve, at de offentlige chefer fyrer de enkelte, som
ikke gør deres arbejde ordentligt?
Når du læser artiklen om den her sag i dagens avis, så prøv
at se svaret fra Kommunernes Landsforening. Det skal man
være bureaukrat for at forstå – jeg gør ikke.

mbhr@sondagsavisen.dk – Kilde: Illvid.dk – Foto: Colourbox

Er der noget, du vil blive
klogere på? Skriv til:
klog@sondagsavisen.dk
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virker ikke – og det er en fattig måde at træffe væsentlige
sanfundsbeslutninger på.
Opgaven er at løfte os selv
ud af rollen som forbrugere
og begynde at opføre os som
borgere. Det betyder, at vores
forbrug skal afspejle, hvad vi
mener som borgere. Og at vi
som borgere skal skabe bedre
rammer om vores forbrugsvalg, for eksempel ved at gøre
det grønne alternativ enklere
og billigere gennem politiske
beslutninger.
Men skal der være saft
og kraft bag de politiske
diskussioner og dialogen med
erhvervslivet, må vi begynde
med selv at tro på, at det gode
liv ikke løber ud af hænderne
på os, fordi vi skal til at spise
mindre kød. Og det bringer os
tilbage til fem minutter i lukketid. Står aftenens menu på
kikærtegryde eller pasta med
kødsovs? Paven og Terminator er ikke i tvivl.
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