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ALTERNATIVET: UFFE ELBÆK ÅBNER MEATLESS MONDAYKONFERENCE VED COP21 I PARIS
Onsdag kl. 15.30 indtager Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, talerstolen ved Meatless
Mondays konference i Paris: ”Jeg er glad for at være blevet indbudt til at holde åbningstalen,
fordi de fleste er enige om, at verdens hastigt stigende kødforbrug udgør en stor trussel mod
klimaet. Jeg kommer med et vigtigt budskab: Tag en ugentlig kødfri dag,” siger Uffe Elbæk
(Å).
Produktionen af kød står i dag for 15 pct. af den samlede udledning af CO2, men det tal forventes at
stige markant i takt med, at et højt kødforbrug bliver økonomisk og produktionsmæssigt muligt i flere
dele af verden. Som et resultat af denne udfordring, er græsrodsbevægelsen Meatless Monday
opstået. Bevægelsen, som bl.a. Paul McCartney aktivt støtter, operer i 40 lande og på 22 forskellige
sprog og oplyser om de skadelige konsekvenser for klima og sundhed af kødproduktion og forbrug,
og den har altså nu bedt Uffe Elbæk (Å) om at holde åbningstalen:
”Jeg tror, at invitationen skyldes, at Alternativet – så vidt jeg ved – er eneste politiske parti, der
arbejder for at nedbringe kødproduktionen og -forbruget. Måske der også er blevet skelet til, at vi jo
er lykkedes med at rejse en debat om kødforbruget i én af verdens mest kødelskende nationer. Det
er jeg selvfølgelig glad for,” siger Uffe Elbæk og fortsætter:
”Problemerne, der stammer fra kødproduktionen og -forbruget er mange. Både for klimaet og for
sundheden, så jeg var ikke et øjeblik i tvivl om, hvorvidt jeg ville holde keynote-talen. Faktum er, at
det bliver meget svært at holde en fornuftig klimakurs uden at kigge på, hvor meget kød vi
producerer og forbruger.”
Danmark er på grund af de mange nedskæringer på klimaindsatsen ikke just populær ved COP21 i
Paris. Dette kom fx til udtryk, da 900 NGO’er med en 2. plads som ”Fossil of the Day” skosede
Danmark for sine nedskæringer på klimaindsatsen.
På trods af dette oplever Alternativet en massiv interesse fra NGO’er og andre lande, der har en
grøn, progressiv dagsorden. Alternativet har da også sammen med Enhedslisten, Radikale og SF
taget initiativ til et klimamanifestet A Moonshot for Europe, som over 20 partier repræsenterende
mere end 4 mio. europæiske borgere har underskrevet. Heri opfordres alle til netop at gøre det selv
og at nedsætte kødforbruget er én af de lavthængende frugter, mener Uffe Elbæk:
”Jeg kan selv godt lide en god bøf, og det skal der være plads til. Jeg inviterer bare til, at vi lige
stopper op og overvejer, om vi virkelig behøver kød hver dag? Det er i hvert fald ret nemt at tage
blot én enkelt kødfri dag og egentlig også mere end det. Og så er det da også et sjovt eksperiment
og en udforskning af alternativ madlavning,” siger Uffe Elbæk.
Meatless Mondays konference finder sted i Nelson Mandela Auditorium, Climate Generations Area,
COP21 Paris – Le Bourget Site, onsdag d. 9. december kl. 15-18.30. Ud over Uffe Elbæk vil
politikere, forskere og kokke fra bl.a. Frankrig, USA, Luxembourg, Israel og Jamaica holde taler og
foredrag.
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