
Referat fra anden samling 

Overordnet og kort tekst om hvad skete på mødet  

Den 16. marts kl. 18-21 blev anden samling af Grønt Generationsråd afholdt. På mødet fik medlemmerne 

inspiration af klimasociologen Bente Halkier fra Klimarådet, der holdte et oplæg om, hvordan man skaber 

forandringer på både overordnet og individuelt niveau. På mødet fik medlemmerne tid til at tale om, hvad 

der kendetegner det gode liv i en fremtid, hvor Danmark har reduceret dets CO2 udledninger, og 

medlemmerne arbejdede videre med temaerne transport og rejse og leveform, boform og forbrug, som var 

nogle af de temaer, de fastsatte på første samling.  

Opsamling på hvad der skete på mødet 

Zakia Elvang fra We Do Democracy indledte mødet med at gennemgå programmet for aftenen. Derefter 

bød hun velkommen til aftenens gæster: Michael Bellers fra den grønne tænketank Concito og formand for 

ekspertgruppen klimasociolog Anders Blok, der var med på aftenen for at besvare spørgsmål fra 

medlemmerne, og Malene Freudendal-Pedersen, ekspert indenfor transport og byplanlægning, samt 

aftenens oplægsholder klimasociologen Bente Halkier, der også er medlem af Klimarådet.  

Efter introduktionen holdte Bente Halkier et oplæg om, hvilke områder der er behov for forandring i – i 

forhold til at igangsætte den grønne omstilling. I oplægget havde hun især fokus på, hvordan man ændrer 

sin forbrugsadfærd, og hvordan adfærdsændring kan tilskyndes. Bente Halkier lagde især vægt på vaner, 

nye muligheder og en ændret rammesætning som afgørende for forandring.  

Efter en kort pause begyndte medlemmerne aftenens første gruppearbejde, hvor de talte om, hvad der 

kendetegner det gode liv i en fremtid, hvor vi tager ansvar for klimaet og for hinanden på tværs af sociale 

lag og generationer. Der blev talt om bl.a. sundhed – både fysisk og mentalt - som et centralt element i det 

gode liv i en fremtid, hvor vi har reduceret vores CO2, i modsætning til vores nuværende stil som både er 

klimabelastende og sundhedsskadelig pga. forurening, støj, og at vi ikke lever i balance med naturen. I den 

fremtid, vi drømmer om, bør lykken findes i relationer og i det nære fællesskaber frem for i materiale ting. 

Naturen er noget vi bliver opdraget til at passe på og er kilden til glæde. Der blev understreget vigtigheden 

af at udbygge offentlig transport, og styrke offentlig investering i cykelstier, hvilket vil gøre det lettere at 

vælge offentlige transportløsninger såsom tog og bus eller cykel frem for privat bil. 

Dernæst tog de hul på at arbejde med undertemaerne, hvor medlemmerne blev inddelt i 4 grupper. 

To grupper arbejdede med temaet transport og rejse ud fra spørgsmålet: Hvordan forstiller vi os at vi vil 

rejse og transportere os i en fremtid med færre CO2 udledninger? Og: Hvordan skal vi forandre den måde vi 

transporterer os og rejser på? 

Grupperne fremhævede transportindustriens ansvar for at investere i og sikre billige forbrugermuligheder, 

der gør det nemt for en, at transportere sig klimavenligt. Elbiler, deleøkonomi i form af samkørsel og 

selvkørende biler er blandt de innovative løsninger, grupperne havde en dialog om. Grupperne pegede også 

på behovet for at rejse og flyve mindre, samt rejse mere lokalt, som et vigtigt element i en fremtid med 

færre CO2 udledninger. 

De resterende to grupper arbejdede med temaet leveform, boform og forbrug ud fra spørgsmålet: Hvordan 

forstiller vi os at vi vil leve og bo i en fremtid med færre CO2 udledninger? Og: hvordan skal vi forandre den 

måde vi lever, forbruger og bor på? 

Her blev der bl.a. talt om behovet for at skifte fra lineær til cirkulær tankegang, holde op med brug og smid 



væk-kultur, samt blive bedre til at reparere ting. Om behovet for at reducere udledning fra vores boliger 

ved at bo på færre kvadratmeter, energirenovere og sikre bedre isolering af bygningerne. Efter 

gruppearbejdet præsenterede gruppeforpersonernes gruppernes konklusioner. Slutteligt blev der 

orienteret om mulighederne for at være med i kommunikationen om rådet udadtil.  

 

 

 


