
Kære medarbejdere i Klimaministeriet.

For et halvt års tid siden kom forfatteren Peder Frederik Jensen i Information med en 

kommentar som vi gerne vil tage op her.

Han var blevet interviewet sammen med en anden forfatter, Kasper Colling Nielsen, fordi de 

begge havde været taleskrivere i henholdsvis miljø- og klimaministeriet. Peder Frederik 

Jensen siger så at han nu ser lidt mere nuanceret på tingene:

”Jeg synes, det er spændende at blive interviewet sammen med Kasper Colling Nielsen, som 

beskriver, hvordan der i Klimaministeriet sidder et hus fuldt af mennesker, der går hjem 

klokken tolv om aftenen, fordi de arbejder så hårdt for klimaet. Og samtidig er der 50 

demonstranter nede på gaden, som står der en time, og så går de på café. Det er altid enormt 

nemt at kritisere og pissesvært at være den, der faktisk har ansvaret for, at samfundet stadig 

er her om tyve år”.

Vi synes nok at det er en lovlig hovski-snovski holdning til borgernes deltagelse i de 

demokratiske beslutninger. Men pyt nu med det. Det centrale er at det er en falsk 

modsætning at sætte op. 

Det er det for det første fordi der jo ikke har været nogen demonstrationer mod eller kritik af 

medarbejderne i ministeriet. Tværtimod: Vi er da ikke i tvivl om at I arbejder hårdt, og vi er 

glade for at der findes nogen som jer der orker at gøre det. 

For det andet er det en falsk modsætning fordi medarbejderne i de forskellige ministerier vel 

også har brug for alt muligt input udefra, og vi håber da at demonstrationer og borgerindslag 

i debatten også bliver hørt af jer. Hvis alle løsningerne lå på den flade hånd, var der ingen 

grund til at diskutere. Så var det bare med at få dem ført ud i livet. Men sådan er det jo ikke. 

Der er meget der endnu er uafklaret, og der er ubekvemme problemstillinger der skal 

afklares. Der er mere eller mindre lødige interesser involveret i de forskellige løsnings- eller 

forhalingsforslag. 

Derfor er der al mulig grund til at demonstrere, skrive, komme med ideer, forslag og 

spørgsmål. Det handler om at vi alle skal blive klogere og handle derefter. Så vi sammen kan 

styre udenom fortrængninger, usaglig interessevaretagelse og udenomssnak.

Vi er overbeviste om at I gør hvad I kan, og vi vil gerne sige tak for den imødekommenhed og 

venlighed I har vist over for os.

Nu er vi flyttet over i Rigsdagsgården  -   men derfor behøver I jo ikke at glemme os!          

Hilsen fra KlimaCaféGruppen


