
Landsdemonstration for KLIMA og NATUR

KÆRE MEDARRANGØR FOR  DEMONSTRATIONEN I  KØBENHAVN D. 25.  SEPTEMBER KL.  13-16. 

HOVED- OG MEDARRANGØRER UDGØR P.T.  CIRKA 35 NGO´ER OG BORGERFORENINGER, 
OG DER ER PLADS TIL FLERE : )

Sammen på tværs 
Vi er sikre på, at vi tilsammen kan lave en stor, markant og bevægende begivenhed d. 25. September. 

Vi er rystede over infrastrukturforliget og den ensidige satsning på motorveje og vi er rystede over den kyniske 
fremfærd politikerne kører frem med på Amager Fælled, Lynetteholm og mange andre steder i landet. Vi ser det 
samme mønster i deres store og små planer.

Vi vil sende et MARKANT SIGNAL til politikerne om at prioritere Klima, Natur og Biodiversitet langt højere. 
Samtidigt vil vi lære hinanden at kende og finde ud af styrken ved at gå sammen på tværs af landet og på tværs 
af mærkesager.

Klima, natur og trivsel er hovedoverskriften for demonstrationen. Trivsel er for os en anden måde at leve på; i 
langt højere grad klimavenligt og med naturen i stedet for mod naturen. Vi arbejder med en række overordnede 
paroler og nogle konkrete krav, som vi har vedlagt.  

Vi beder jer om at slutte aktivt op om demonstrationen, gå med på dagen, promovere begivenheden lokalt og i 
netværk og bidrage med støttebeløb til udgifterne.  
 

Her er planen og vores opfordringer – al form for medvirken og støtte er lige gode: 

1.
Vi har nogle fælles paroler til fri afbenyttelse. Vi vil dog også meget gerne se alle de lokale paroler, bannere, 
skilte osv. til demonstrationen. F.eks. kommer ”de fredede dyr fra Amager Fælled” og ”grønne sko” og den 
lysbugede knortegås fra Aalborg. Lad os gøre det til en medrivende og lærerig oplevelse at deltage, men også 
for dem der ikke kan tage til København, men hører eller ser det på anden måde. 

2.
Mødested  i København er Rådhuspladsen, hvorfra vi marcherer d. 25. September lidt efter kl. 13. Kom i god tid, 
forberedelsesgruppen er der fra kl. 12.  Marchen ankommer til Christianborg Slotsplads lidt før kl. 14, hvor der vil 
være musik og folk til at tage imod. Herefter følger 2 timers program med taler, musik, markedsplads og særlige 
events.

3.
Hvis jeres organisation ønsker en stand skal I selv medbringe en pavillion eller et bord alt efter hvad I vil vise. 
Der vil være et særligt område for stande, som giver mulighed for høre og snakke om, hvad de forskellige 
borgergrupper og NGOér kæmper for. Giv os besked hvis I ønsker en standplads inden d. 15. september. Der 
kan stilles stande op fra kl. 10 på Christiansborg Slotsplads. 

4.
Vær effektive og kreative ift. at promovere begivenheden. Brug den etablerede ”Facebook begivenhed” og/
eller lav jeres eget opslag.  Fortæl på SoMe og til de lokale medier om jeres deltagelse i demonstrationen. Lav 
evt.  et opvarmningsevent, en bannerworkshop eller et infomøde. Indbyd også gerne andre lokale NGO´er eller 
Borgerforeninger m.m. til at deltage – enten som medarrangører eller som deltagere i demonstrationen. 
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5.
Vær meget gerne med til at støtte demonstrationen økonomisk. Vi har MobilePay-nummer: 600660 og 
bank-kontonummer: 8411 0002052304 og ethvert bidrag fra foreningen eller borgerne er med til at gøre 
demonstrationen mere spændende. 

6.
Tag gerne dragter, masker, skilte, plakater med af de fredede eller beskyttede dyrearter, som trues af 
politikernes beslutninger i jeres område. 

7.
Overvej om der kan laves et mindre lokalt arrangement på dagen 25. september for dem der ikke kan komme 
med til København, ex. småbørnsforældre der mødes i et truet naturområde. Hvis det er muligt kan vi arrangere 
noget ”live”, så vi kan opleve hinanden på tværs af landet. 

8.
Hvis nogen har mulighed for at deltage i den centrale planlægning af demonstrationen eller på dagen som 
DEMO-vagter hører vi gerne fra jer.

9.
Vi vil synliggøre mangfoldigheden og opfordrer alle medarrangører til at foreslå eller tilbyde korte, klare 
og medrivende indslag fra scenen af MAX 5 min varighed. Gå ind på Facebookgruppen: ”Ord og Musik på 
Scenen”: https://www.facebook.com/groups/4350832724980058, eller bed en af kontaktpersonerne nedenfor 
om at invitere dig derind.

Du er velkommen til at kontakte en af følgende personer fra koordineringsgruppen med spørgsmål, 
kommenterer eller kreative forslag. 

Mange grønne hilsner fra
Klimabevægelsen.dk
Jens Kruhøffer, mobil 41280180, jens@klimabev.dk

Dansk Naturfredningsforening, Kbh.
Knud Erik Hansen, mobil 40404344 , mail@knuderik.dk

Cyklistforbundet, Kbh.
Jens Kvorning, mobil 30590686, kvorning@SMVdanmark.dk

Borgerbevægelsen for demokratiske motorvejsprocesser
Hans Henrik Samuelsen, hh@plan2b.dk & Ellen Odgaard, ellenodgaard@hotmail.com

Amager Fælleds Venner
Ida Dalsgaard Nicolaisen, mobil 93980412, idalsnico@gmail.com &  June Rebekka Bresseon, mobil 21835789, 
junerebekkabresson@gmail.com.

Stop Lynetteholm 
Hege Fuglesang, mobil 23839334, hegefuglesang@gmail.com

- - - - 

Bilag: 
Paroler og krav (s.3)

Vi ses d. 25. September :D
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https://www.facebook.com/groups/4350832724980058


Paroler og krav

HOVEDTITEL FOR ARRANGEMENTET 
Landsdemonstration for klima og natur i by, land og vand

HOVEDTEMA 
Hovedtema 
Klima, natur og trivsel
Det er alvor - ikke mere snak
Natur og klima giver liv – det gør penge ikke

NATUREN UNDER PRES I BY OG LAND 
Skab plads til natur i by, land og vand
En tredjedel Danmark med beskyttet natur - **
Byg ikke i natur - **

INFRASTRUKTUR 
Klima og biodiversitet før motorveje
Grøn mobilitet – ikke motorveje - **
Sæt motorveje på pause NU - **

DEMOKRATI
Styrk borgerne i demokratiet  

 
 
KRAV: 
Sæt motorveje på pause NU
Byg ikke i natur
1/3 Danmark med beskyttet natur
Grøn mobilitet – ikke motorveje 
Styrk borgerne i demokratiet
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