Invitation til deltagelse i projektet om Mad – ”Madens fremtid er vores fremtid”
Foreningen Det Fælles Bedste har i samarbejde med 16 andre organisationer igangsat projektet ”Madens fremtid er
vores Fremtid”. Mad er den største enkeltfaktor bag klodens ulighed, klima- og miljøkriser.
I og jeres fagforening har en unik mulighed for at deltage i første del af projektet, et Seminarforløb på ½ år, hvor
nogle af de mest kompetente på feltet i Danmark holder oplæg om ’de største udfordringer og de bedste løsninger’.
Det foregår 12 gange, ca. hver 14. dag kl. 16.30-20.00 i Aarhus med start 12. sept. 2022 i Elværket.
Baggrunden - ”Mad afgør vores fremtid på Jorden. Går det galt på den front, går det galt med både os og kloden (…) den

ultimative kamp om, hvorvidt vi indfrier Parisaftalens mål, står og falder med, om vi kan omstille det globale fødevaresystem”
siger to af verdens førende klimaforskere, Johan Rockstrøm og Owen Gaffney, i deres nye bog Klodens Grænser.
Projektet handler om mad, fordi vi inden længe vil opleve fødevarekriser så alvorlige, at de vil sætte dagsordener for al politik,
økonomi, folkesundhed i Danmark, EU og globalt og skabe galopperende fødevarepriser.
Det handler også om mange andre ting. Om vand, fordi madproduktionen ødelægger vores grundvand og drikkevand. Om
vores muld, der går til. Vores havmiljøer og vandløb, som ødelægges af udledninger fra landbruget og svineindustrien.
Og så handler det om noget så fundamentalt som økonomi og magt, ulighed, biodiversitet, klima, lokale fællesskaber, en ny
form for økonomi med fælleseje, cirkulær økonomi og Doughnutøkonomi.
Det handler om folkesundhed, fordi maden er fuld af gifte og skaber en række alvorlige sygdomme og pandemier. Det handler
om klimaskadelig brug af fossil energi, om biogas fra en klimaskadelig kødproduktion, plastikforurening, massive miljøødelæggelser. Om lokal produktion med grønne jobs og indflydelse på vores egen jord i Danmark.

Det handler med andre ord om vores liv, velfærd og fremtid.
Inden det bliver for sent. Derfor har vi sat fokus på mad. På den måde vi producerer og forbruger maden på, både fra land

og fra havet. For vi er nødt til at handle, omlægge omgående og massivt. Og det kan vi. For langt de fleste løsninger kender vi
allerede, de skal bare formidles, implementeres og bruges i stor skala. Og der skal skabes de rigtige rammer for dem.
Men det kræver, at en masse mennesker, fagforeninger, virksomheder og organisationer kender problemerne og løsningerne.
At vi bliver mange nok og stærke nok til at handle. Civilsamfundet og ngo’erne kan have en vigtig rolle i omstillingen ved at
skabe de partnerskaber mellem forskere, uddannelser, borgere, ngo’er, fagforeninger, virksomheder og landbrug, som FN’s
klimapanel igen og igen påpeger nødvendigheden af. Dette projekt er en start på det. Og du og I kan være med.
Fra Seminar til National Handlingsplan. På basis af Seminaret formulerer de 17 medvirkende organisationer med hjælp

fra forskere og eksperter i fællesskab en National Handlingsplan med konkrete omstillingshandlinger og reformer. Det er en
slags Drejebog for omstillingen til en biodivers og klimavenlig madproduktion og -forbrug, der er socialt retfærdig. Drejebogen
tilgår alle centrale aktører samt medier i landet og viser, hvordan hver enkelt af disse kan bidrage. Fra Folketing til byråd,
erhvervsliv, detailhandel og landbrug, forskning og uddannelser, fagforening, borgere, husholdninger og ngo’er. Målet er at
skabe omstilling og dér, hvor det er muligt, selv starte den.
Praktisk - Projektstart 12. september 2022 i salen i Elværket, Thorsvej 4, 8230 Åbyhøj Aarhus. Herefter hver 14. dag, 16.30-20.00.
Tilmelding kan ske via mail til sekretariat@detfaellesbedste.dk med oplysning om navn, adresse, mail, mobil senest 9. sept. 2022.
Mærk mailen ’Madprojektet’. Prisen for hele forløbet på 12 gange er 400. kr. Man er endelig tilmeldt ved indbetaling af 400 kr. til Det Fælles
Bedste på reg. 1687 og konto 3231672787, alle modtager kvittering.

De bedste hilsner - på vegne af Det Fælles Bedste og de 16 samarbejdspartnere
Greenpeace, NOAH, Mellemfolkeligt Samvirke Aarhus, Dansk Vegetarisk Forening, Frie Bønder Levende Land, Regenerativt Jordbrug,
Permakultur Danmark, Foreningen Andelsgaarde, Landsforeningen Levende Hav, Køge Fælles Jord, Havforeningen BLAK, Landsforeningen
mod Svinefabrikker, Danmarks Naturfredningsforening Aarhus, Doughnut Economics Lab (DEAL UK), Institut for X, Kalø Økologiske
Landbrugsskole.
Niels Aagaard, formand for foreningen Det Fælles Bedste

