
Referat fra første samling 
 

Lørdag 

Overordnet og kort tekst om hvad skete på mødet. 

På det første møde i Grønt Generationsråd mødtes medlemmerne den 27. februar kl. 10-14 til oplæg og 

samtaler om opgaven. Dagen begyndte med at gennemgå programmet og med et indlæg fra Sofie Carsten 

Nielsen, Politisk leder Radikale Venstre, der præsenterer Grønt Generationsråds spørgsmål. Derefter blev 

medlemmerne sendt ud i grupper for først at tale om spilleregler for samarbejdet i Grønt Generationsråd 

og dernæst, hvilke emner og spørgsmål de gerne vil arbejde med. Derefter fulgte to ekspertoplæg om 

generationer, klima og fremtid af hhv. Emil Månsson, phd. i filosofi og medstifter af Den Grønne 

Studenterbevægelse og af Jørgen Elmeskov, næstformand i Klimarådet, om hvad en grøn omstilling kræver 

og fokusområder. Efter en frokostpause modererede Anders Blok, formanden for ekspertgruppen 

modererer spørgsmål fra medlemmerne til de to oplægsholdere. Efter en god debat blev deltagerne igen 

sendt ud i grupper denne gang for at tale om fordele og ulemper ved vores nuværende Co2-

udledningsniveau og leveform og fordele og ulemper ved en fremtid i 2030 med en 70% Co2 reduktion.  

 

Opsamling fra DAG 1 

Zakia Elvang fra We Do Democracy indledte dagen med at gennemgå programmet for dagen. Herefter 

fortalte Sofie Carsten Nielsen, politisk leder for Radikale Venstre om, hvorfor partiet har nedsat rådet. 

Derefter kom hun ind på det spørgsmål, som Radikale Venstre helt konkret ønsker rådets hjælp til: ”At 

forestille os, hvordan vi kan skabe en ambitiøs grøn omstilling, der reducerer Danmarks Co2-udledning med 

70 pct. I 2030 og samtidig samler danskerne på tværs af generationer. ” Sofie Carsten Nielsen fortalte også, 

at RV ønsker at bruge metoden her i andre sammenhænge.  

 

Derefter blev medlemmerne sendt ud i grupper for først at tale om spilleregler for samarbejdet i Grønt 

Generationsråd. Der blev bl.a. talt om vigtigheden af at lytte aktivt til hinanden og respektere 

forskelligheder og uenigheder i gruppen. Dernæst drøftede medlemmerne hvilke emner og spørgsmål de 

gerne vil arbejde med. Bagefter fulgte to ekspertoplæg om generationer, klima og fremtid. Det første af 

Emil Månsson, phd i filosofi og medstifter af Den Grønne Studenterbevægelse, som holdte et oplæg om, at 

klimakrisen også er en demokratikrise og en etisk krise, og at vi skal fokusere mindre på CO2 reduktioner og 

mere på kærlighed til naturen. Næste oplæg blev holdt af Jørgen Elmeskov, næstformand i Klimarådet, om 

hvad en grøn omstilling kræver og fokusområder. Her tog han udgangspunkt i Klimarådets seneste 

statusrapport over klimaindsatsen i Danmark, herunder at der er brug for mere konkrete strategier og 

planer for en 70 pct reduktion i 2030. Klimarådets tre hovedanbefalinger gik på at indføre en generel 

drivhusafgift, initiativer omkring lavbundsjorde samt en højere pris på klimaeffekter i samfundsøkonomiske 

beregninger.  

 

Efter en frokostpause modererede Anders Blok, formanden for ekspertgruppen, spørgsmål fra 

medlemmerne til de to oplægsholdere. Efter en god debat blev deltagerne igen sendt ud i grupper denne 



gang for at tale om fordele og ulemper ved vores nuværende Co2-udledningsniveau og leveform og fordele 

og ulemper ved en fremtid i 2030 med en 70% Co2 reduktion. 

 

 

Søndag 

Overordnet og kort tekst om, hvad skete på mødet. 

På anden dagen for Grønt Generationsråds første samling udvalgte deltagerne de værdier, de gerne ville 

arbejde ud fra. De arbejdede også videre med de temaer, der km ud af lørdagens arbejde og stemte om de 

værdier og temaer, de ville gå videre med. Til sidst blev der informeret om mulighederne for at være en del 

af den offentlige samtale omkring rådet.  

Opsamling fra DAG 2 

Deltagerne begyndte dagen med at udvælge de værdier, der er vigtigst for dem. Nogle af de værdier, der 

blev arbejdet med, var bl.a. ansvarlighed – for verden, andre generationer og naturen –, omstilling og 

forandring og innovation. Derefter introducerede Zakia Elvang de 19 emner, der kom frem fra lørdagens 

arbejde. Medlemmerne fik mulighed for at prioritere de 8 emner, de gerne vil arbejde med, hvorefter de 

blev sendt ud i grupper for at dykke ned i temaet. Nogle af de 8 emner, der blev arbejdet med, var forbrug 

of livskvalitet, fødevare og landbrug, og adfærdsændringer.  I grupperne arbejde medlemmerne ud fra 

følgende spørgsmål: Hvad er potentialet i dette tema? Hvad er udfordringerne i dette tema? Og talte om 

ideer til oplægsholdere og videns materiale ud fra temaet. Tilbage i plenum fortalte deltagerne om de ting, 

de var kommet frem til. Herefter fulgte en afstemning om prioritering af værdier og temaerne. Til slut 

fortalte Zakia Elvang om mulighederne for at deltage i den offentlige samtale omkring rådet, herunder 

deltagelse i pressen og i øvrige kommunikationsprodukter. Det blev også aftalt at nedsætte en lukket 

Facebookgruppe kun for deltagerne i Grønt Generationsråd.  

 


