FLIP-PRISEN uddeles årligt til en eller flere personer,
som via deres handling får andre til at se en situation
fra helt nye vinkler og på eksemplarisk vis minder os
om, at mennesker behøver mennesker.
FLIP-PRISEN 2019 på 25.000 kr. går til:

SELINA JUUL
med følgende begrundelse:
Der er ting, vi kan påvirke, og ting, vi ikke kan påvirke. Det er en livskunst og al ære værd at
kunne kende forskel og at kaste sine kræfter ind i sager, som virkelig har brug for at blive opdaget
og fremmet. Med etableringen af Bevægelsen Stop Spild Af Mad i 2008 flippede du, Selina Juul,
manges opfattelse af deres egen adfærd. Din erfaring blev dermed en gave for mange: At du er
født i Moskva i en tid, hvor butikkerne ofte var gabende tomme. At du – da du flyttede til Danmark
som 13-årig – fik et chok over at opleve, hvor skødesløst vi behandlede mad og rester. Du kom
med blikket udefra og friske øjne og ville på én og samme tid styrke respekten for maden og
mindske spildet; i den enkelte husholdning og i supermarkeder, virksomheder og samfund.
Den globale produktion af fødevarer er ifølge FN verdens tredjestørste CO2-udleder. Omkring en
tredjedel af den mad, der produceres i verden, bliver smidt ud, og dette globale madspild giver
anledning til lige så meget drivhusgasudledning som hele verdens transportsektor. Samtidig ligger
mindre madspild på tredjepladsen over kendte, globale klimaløsninger.
Der er med andre ord meget at vinde her. Og vi er på vej – i høj grad takket være dig, Selina. Du er
bl.a. global ambassadør for FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, delmål 12.3: at halvere
verdens madspild og fødevaretab inden 2030. Nye tal fra Miljø- og Fødevareministeriet viser, at
danske husholdninger i årene 2011 til 2017 har reduceret deres madspild med 14.000 tons.
Derfor siger jeg med denne pris: Tak for dig, Selina! Du inkarnerer – med en sjældent set indre
kraft, indignation og stålsat vilje til at lykkes – de helt særlige karakteristika, som er en FLIPprismodtager værdig. Jeg ved – for jeg gav dig et lift hjem fra Folkemødet på Bornholm i 2018,
hvilket blev til en lang og inspirerende samtale – at du nok har været eksponeret og anerkendt alle
mulige vegne, men at det endnu ikke er blevet den slags arbejde, hvor du kan trække vejret dybt
og roligt og vide med dig selv, at sagen også har penge i morgen. Du har skullet kæmpe for hver en
krone. Du er blevet forbigået, men har ranket ryggen hver gang. Og lige siden liftet fra Folkemødet
har jeg vidst, at du på et eller andet tidspunkt skulle have FLIP-prisen som mit lille bidrag til, at du
kan kæmpe videre. Mennesker behøver mennesker. Og menneskeheden behøver mennesker som
dig. Tillykke. Og tak lille sommerfugl med de stærke vinger!
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