
 

 

INFRASTRUKTUR-FORLIG 
Indbydelse til og forberedelse af 
Landsdækkende demonstration  

25/9-2021 i København 
 

Det nyligt indgåede infrastrukturforlig har synliggjort, at klima og natur i vort land er 

stærkt presset af politikernes gamle kamp om opnåelse af en ny motorvej et sted i 

landet. Hertil kommer krav om lufthavnsudvidelser og gennemførelse af andre 

kæmpe anlægs- og byggeprojekter på ubebyggede rekreative arealer. Beslutninger 

herom træffes til trods for, at der er brug for nænsomhed og helhedstænkning i 

vores land i forhold til klima, natur og biodiversitet og vores egen sundhed. 

 

Politiske forandringer nødvendiggør, at borgerne og NGO’er viser et tydeligt ønske 

om at ændre samfundets udvikling.  Deltagelse i valg og opretholdelse af det 

repræsentative demokrati, er ikke nok. De folkevalgtes gamle vaner og 

tankemønstre ændres tydeligvis ikke hurtigt nok. Borgernes aktive deltagelse er 

derfor aktualiseret, så klima, natur og biodiversitet fremover får den nødvendige 

prioritering. 

 

  



 

 

 
Hvad skal der til? 

 

Der ønskes klar opbakning og deltagelse af 20-30 organisationer på landsplan.  

Den fælles parole er ”beskyt klima, natur og folkesundhed” (arbejdstitel), der 

rummer en stor folkelig manifestation af ønsket om en ny politisk dagsorden. 

Der er derfor mulighed for at alle deltagende foreninger synliggør sin egen lokale 

mærkesag.  

 

Alle deltagende foreninger må gerne anvende egne logoer, T-shirts, bannere m.v. 

Det er netop vores landsdækkende fællesskab og ønske om at beskytte et areal mod 

et politisk projekt, der er vores største styrke.  

 

Koordinator-person for motorvejs-modstandsgrupper 

Hvis I som en lokal motorvejsmodstands-gruppe ønsker at deltale i den 

landsdækkende demonstration, skal I udpege en repræsentant til den tværgående 

planlægningsgruppe, for vores deltagelse. Send navn/kontaktoplysninger på 

forening og kontaktperson til BB-Danmark@outlook.dk  

 

Praktik 

Hver forening skal bidrage med ressourcer til de praktiske foranstaltninger i forhold 

til faciliteter, udstyr, markedsføring og transport (af jer selv) og udarbejdelse af 

materiale, bannere, boder, ideer, happenings m.v. på dagen m.v.  

Den endelige demonstrations fysiske forløb afklares i planlægningsgruppen. 

Foreløbig er der tale om et optog og en rute, der slutter på Christiansborg 

Slotsplads.  
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Paroler (arbejdstitel):  

 

Beskyt klima, natur og folkesundhed – politikerne gør det ikke. 

 
Det fælles ønske (arbejdstekst) 

 

Moratorium for motorveje, lufthavnsudvidelser og andre kæmpe anlægsprojekter 

indtil de indgår i en helhedsorienteret plan, hvor der er taget de nødvendige hensyn 

til klima, natur, biodiversitet og folkesundhed.  

 

Borgerne skal have bedre beskyttelse og større adgang til indflydelse på 

beslutningsprocessen og rettigheder. Beskyttelsen af klima, natur/biodiversitet og 

folkesundhed og bevarelse af rekreative områder skal tillægges større betydning.  

 

  Alle medarrangører kan komme med bud på parole og fælles ønske, der både er 

konkret og rummeligt for alle.  

  



 

 

Mulige NGO’er som invitationen formidles til  

 

Klimabevægelsen.dk, Fridays for Future, Folkets Klimamarch (FKM), 

Bedsteforældrenes Klimaaktion (BKA, 7 lokalafdelinger), Den Grønne 

Studenterbevægelse (DGSB), Det Alternative Miljøministerium,   

Borgerbevægelsen.dk for en demokratisk motorvejsproces,  

Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen, Hærvejsmotorvej Nej Tak, 

Hærvejsmotorvej – Hvorfor?, Jyder Mod Overflødige Motorveje (JMOM), Østjyder 

mod Kattegatforbindelsen, Kattegatforbindelse – Nej Tak, Nej til motorvej på 

Røsnæs, Nej til en bro over Samsø, Nej til Ring 5, Nej til Als-Fyn broen, Egholms 

Venner – Bevar Egholm, Dansk Naturfredningsforening.dk, Lokale afdelinger af DN, 

Greenpeace, Dansk Cyklistforbund, Amager Fælleds Venner/Bevar Amager 

Fælled/Beskyt Amager Fælled, Fiskerhavnens Venner, Stop Lynetteholm, CBH uden 

udvidelse, Rådet for Bæredygtig Trafik (RBT), NOAH, Miljøorganisationen 

Vedvarende Energi (VE), Det Fælles Bedste ….  

 

Del gerne til muligt interesserede 


