Folkelige milepæle
Vi har set det før – folkeligt engagement har virket:
· Atommarcherne i 1960,-61 og -62 fra
Holbæk til København førte til at alle planer
om atomvåben på dansk grund blev
skrottet.

Holbæk-København 1960

· Vindmøllesuccesen. I 70’erne og 80’erne
voksede en folkelig bevægelse til fremme af
vedvarende energi, som blev grobund for
den helt unikke vindmøllesucces.
· Nej til atomkraft – den massive folkelige
modstand mod atomkraft bevirkede at
planer om atomkraftværker i Danmark blev
begravet
· Hvad skal væk - Barsebäck! Og
atomkraftværket i nabolandet blev endeligt
nedlukket pga de mange protester fra
naboerne.
Og nu – et jordskred i den folkelige bevidsthed om
klimakrise og et krav om at gøre, alt hvad vi kan.
Så kom nu på banen, politikere, industri, forskere,
alle – find løsninger og nye veje!

Organisationer der støtter
Klima Påskemarch 2020

9-11 april 2020

Agenda Center Albertslund, Aldrig Mere Krig, Amager
Fælleds venner, Andelsgaarde.dk, Ansvarlig Fremtid,
Arternes Ambassade, Bedsteforældrenes Klimaaktion,
Bevar Jordforbindelsen, Borgerbevægelsen imod en
motorvej i Egholmlinjen, BoSammen, CARE Danmark,
Cykler til Senegal, Cyklistforbundet, Danmarks
Naturfredningsforening, Dansk Vegetarisk Forening,
Danske Studenters Fællesråd, Den Grønne
Studenterbevægelse, Det Fælles Bedste, Extinction
Rebellion, Fiskerhavnens Venner, Folkets Klimamarch,
Frederikssund Klimaforening, Fredsministerium.dk,
FredsVagten ved Christiansborg, Fremtidens Aalborg,
Fridays For Future, Ghanas Venner, Global Aktion
(Afrika Kontakt), Greenpeace, Grønt Overblik,
Hillerød Klimanetværk, Kunstnere for Fred, Læger for
Fremtid, Mellemfolkeligt Samvirke, NOAH Trafik,
Omstilling Nu, Permakultur Danmark, Permakulturlandbrug på Svanholm, Roskilde Klimanetværk, Rådet
for Bæredygtig Trafik, Rådet for Grøn Omstilling,
Svanholm Storkollektiv, SaaErDetNu, Ung Energi,
Ungdom NOAH, Verdens Skove, WWF, Økologisk
Samsø, Øko-net / Netværket for økologisk
folkeoplysning og praksis, Århus mod Krig og Terror …
Listen er opdateret 12.02.2020
klima@paaskemarch.dk
www.paaskemarch.dk

Gå med

Støt op om Klima Påskemarchen:

8401-1173105
Mobilepay: 434 834
Bank:

Forbehold for ændringer

en time – en dag
- tre dage

JA, det gælder livet!
Lyt til videnskaben - beskyt kloden
Klima Påskemarchens hovedparoler.

Ruten

Undervejs

Afg. Holbæk to. d. 9/4, kl. 09
(1. dag 28 km)
Frokost: Kirke Såby
Ankomst og mødeaktivitet
Stændertorvet i Roskilde kl. 18.

Vi går i påskevejret – check vejrudsigten!
Vi går langs marker, i skove, ved fjorden.
Vi snakker, hygger, synger, tænker og snakker.
Får nye venner undervejs.

Noget af vejen går vi på hovedveje - vi skal ses!
Andre gange i den skønne natur - vi skal glæde
os! Andre gange igen går vi i byen, ad gader og
stræder - vi skal høres!

Afg. Roskilde fr. d. 10/4 kl. 10
(2. dag 20 km)
Frokost: Hedehusene
Ankomst og mødeaktivitet
Albertslund kl. 17.
Friday For Future

Klimamarch i påsken 2020
Siden COP 15 topmødet i København i 2009 er
verden blevet præsenteret for ildevarslende,
men krystalklare rapporter om klimatruslen.
I al den tid har de ledende politikere gemt sig
bag en forældet retorik om vækst og øget
forbrug.
Nu ser det ud til at de er ved at vågne.
Hvad sker der så? Vente …?
Nej, vi vil ikke vente mere – det haster!
Vi kræver klimahandling nu!

Afg. Alb.lund lø. d. 11/4 kl. 10
(3. dag 15 km)
Frokost: Søndermarken
Ankomst med møde og fest
Rådhuspladsen lø. d. 11/4 kl. 16

NB: Ingen aldersgrænse.

Vi gør holdt på rastepladser og vi slutter dagene
med stormøder i Roskilde, Albertslund og på
Rådhuspladsen. Slut dig til nårsomhelst
undervejs. Gå med et par timer, kom igen næste
dag. Følg os hele vejen på Facebook.

Overnatning i idrætshaller. Transport af større bagage.
Husk: Sovepose, liggeunderlag, håndklæde, tandbørste.
Vigtigt udstyr på ruten
1. Regntøj
2. Fornuftigt fodtøj
3. Tallerken, bestik, krus
4. Vanddunk
5. Skuldertaske
6. Hæfteplaster (vabler)
7. Servietter

Green Friday, hvor 10.000 unge kritiserer det panikagtige
forbrugsræs på Black Friday.

