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D

ansk Vegetarisk Forenings ungdomsafdeling var med 6.-8. september, da Ungdomsbureauet for tredje gang holdt sit årlige Folkemøde. I år var lokationen flyttet
fra Frederiksberg Have til Valbyparken i
København for at give plads til den stigende interesse for arrangementet. Som på det ”voksne”
folkemøde på Bornholm er der lagt op til et demokrati-event, hvor unge kan mødes, debattere,
diskutere og blive hørt.
Dansk Ungdoms Fællesråd (Puljen for Initiativstøtte) samt generøse bidragsydere var med til
at sikre, at DVF-standen kunne tiltrække sig opmærksomhed med sit nyudviklede koncept, ”De
grønne stier”.

MOTIVERENDE REJSER

”De grønne stier er tilrettelagt for at inspirere,
motivere og berøre de unge, så de får lyst til at
blive endnu mere aktive medskabere af en bæredygtig, grøn planet”, fortæller tovholder Tobias
Sørensen.
”Den ene sti tager de unge med ud på en verdensomspændende rejse for at vise, hvordan vores kost påvirker kloden og alle, der bor på den.
På den anden sti besøger man landbrugsdyrene
og verdens truede dyrearter. Den sidste sti fører
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de unge med ind i menneskekroppen fra barn til
voksen for at vise kostens betydning for vores
sundhed.”

QUIZ I TELTET

Omkring 2.000 besøgende lagde vejen forbi DVF
til folkemødet, der varede fra torsdag og – som
noget nyt – til og med lørdag. Uden for DVF’s
stand tiltrak Dyrenes Alliance de besøgendes interesse med Virtual Reality i god synergi med de
grønne stier. Inde i DVF’s telt kunne de unge stille
spørgsmål om deres oplevelser og få mere information. Mange benyttede lejligheden til at chille
i godt selskab og til at udfylde quiz-skemaet, der
var fremstillet til lejligheden. Ikke så få gav udtryk
for deres overraskelse over det store vandforbrug,
der går til at producere en bøf, og hvor meget af
Danmarks landbrugsareal, der bruges til foder.
Hos arrangørerne er der stor tilfredshed med
afviklingen af arrangementet og det nye koncept,
der også skal bruges fremadrettet, når DVF er
ude til andre aktiviteter.
”Det har været enormt glædeligt at se det store
engagement fra de unge deltagere, som jo skal
danne grobund for fremtidens grønne, sundere
og mere empatiske verden”, sammenfatter Tobias Sørensen.
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