
Klima Påskemarch 9-11 april. Holbæk- København 
Hvis den planen om 70 % CO2-reduktion inden 2030 

skal lykkes, må befolkningen gå all in.  

Klima Påskemarchen skal motivere til engagement og 

handling – både på det individuelle plan og i det 

politiske segment. Udadtil skal marchen give et billede 

af folkelig parathed til en stor omstillingsproces.  

 

Måske er det først nu, det er ved at gå op for vores 

medier, hvor store forandringer vi skal indstille os på i 

det kommende 10-år.  Det kan føles overvældende. 

Men vi må have modet til at gøre op med den livsstil, 

der skaber problemerne. Det bliver ikke nemt, men det 

er trods alt bedre end at save den gren over, vi selv 

sidder på – eller som børn og børnebørn sidder på. 

 

I forhold til omkostningerne ved at udsætte den 

nødvendige handlingsplan, er budgettet for en 

storstilet omstillingsproces yderst beskedent. Stort set 

alle visionære talspersoner fra danske virksomheder, 

fra forskermiljøer og fra politisk hold taler om at skabe 

et modelsamfund på 6 mio. mennesker, der kan viser  

en farbar vej i klimaudfordringernes barske realiteter. 

Danmark kan ændre verden. 

 

 

For det første skal vi understrege, at vi HAR 

teknologierne og vi HAR de økonomiske midler, der 

skal til for at komme et stort stykke - for et andet, må 

vi erkende, at der ikke findes noget rimeligt alternativ. 

 

 

   

Klima Påskemarch 9-11 april, Holbæk- København 

Hvis den planen om 70 % CO2-reduktion inden 2030 skal lykkes, må befolkningen gå all in.  

Klima Påskemarchen skal motivere til engagement og handling – både på det 

individuelle plan og i det politiske segment. Udadtil skal marchen give et billede 

af folkelig parathed til en stor omstillingsproces.  

 

Måske er det først nu, det er ved at gå op for vores medier, hvor store 

forandringer vi skal indstille os på i det kommende 10-år.  Det kan føles 

overvældende. Men vi må have modet til at gøre op med den livsstil, der skaber problemerne. Det bliver ikke 

nemt, men det er trods alt bedre end at save den gren over, vi selv sidder på – eller som børn og børnebørn 

sidder på. 

I forhold til omkostningerne ved at udsætte den nødvendige handlingsplan, er budgettet for en storstilet 

omstillingsproces yderst beskedent. Stort set alle visionære talspersoner fra danske virksomheder, fra 

forskermiljøer og fra politisk hold taler om at skabe et modelsamfund på 6 mio. mennesker, der kan viser en 

farbar vej i klimaudfordringernes barske realiteter. Danmark kan ændre verden. 

For det første skal vi understrege, at vi HAR teknologierne og vi HAR de økonomiske midler, der skal til for at 

komme et stort stykke - for et andet, må vi erkende, at der ikke findes noget rimeligt alternativ. 

  

Konto: 8401-1173105 

Mobilepay 434 834 

Vi siger tak! 

 

klima@paaskemarch.dk 

www.paaskemarch.dk 

Konto: 8401-1173105 

Mobilepay 434 834 

Vi siger tak! 

 

klima@paaskemarch.dk 

 www.paaskemarch.dk 

mailto:klima@paaskemarch.dk
http://www.paaskemarch.dk/
mailto:klima@paaskemarch.dk
http://www.paaskemarch.dk/


Påskemarch Holbæk - København 
 

En Klima Påskemarch fra Holbæk til 

København står på skuldrene af vore 

indignerede forældre, 

bedsteforældre eller oldeforældre.  

 

De skabte protestmarcherne i 

begyndelsen af 60’erne, da de 

opdagede, at Danmark var i færd 

med at installere et missilsystem, der 

kunne fremføre atomvåben.  

 

Dengang sejrede den folkelige 

fornuft, og politikerne indså, at et 

atomvåbenkapløb er uden vindere.  

Global opvarmning er en trussel af 

samme dimension. 
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