
Kom og vær med til at sætte foden ned overfor falske klimaløsninger til 

årets klimacamp i begyndelsen af september. På klimacampen skal vi blive 

klogere på, hvordan vi i social og international solidaritet skaber reelle løs-

ninger på den økologiske krise. Vi accepterer ikke, at det “grønne” momen-

tum udnyttes for at fremme et fåtals profitinterresser. Vi insisterer på, at det 

arbejde, vores bevægelser har lagt, skal føre til en klimaretfærdig omstilling 

af samfundet. Vi sætter os i vejen for den fortsatte ødelæggelse af vores 

natur og klima.
Klimacampen foregår i Århus d. 2-6 september 2022! 

INVITATION
STOP FALSKE “GRØNNE” LØSNINGER
Klimacamp d. 2-6 september

Hvad kan jeg forvente?
I forlængelse af en lang tradition af klimacamps, såsom Ende Gelände, Free the Soil og Folk Mot Fossilgas vil vi skabe en kli-
macamp på dansk jord. På campen skal vi møde og inspirere hinanden samt diskutere, hvordan vi skaber reelle klimaløsninger 
i overensstemmelse med mennesker og miljø. Du ville kunne deltage i diskussioner, workshops, skillshares og demoer, med 
mere. Campens primære sprog vil være dansk men vi bestræber os på at være tilgengængelig for engelsktalende og evt. flere sprog. 

Der er ankomst d. 2. september fra kl 13:00, og afgang d. 6. september om formiddagen. 
Kan du kun være med nogle af dagene? Så foreslår vi, at du prioriterer d. 4-6 september, med ankomst og afgang om for-
middagen. 

Hvorfor denne klimacamp?
Falske løsninger har afsporet den grønne omstilling i Danmark. Vi har krævet klimahandling, men har i stedet fået et korthus af 
lappeløsninger, som hverken er tilstrækkelige eller grønne. 
Løfter om teknologiske løsninger som Power-to-X, CO2-lagring og bioenergi bliver brugt til at foregive, at det hele nok skal gå. 
I virkeligheden er “løsningerne” i bedste fald utilstrækkelige, og ofte direkte skadelige. De bliver brugt til at foregive, at 'de store 
forurenerer' ikke ændre på noget som helst: at hverken landbrugsindustrien, transportsektoren eller Aalborg Portland skal tage 
ansvar for deres forurening. 
Nu sætter vi foden ned. Vi vil en ægte grøn og social omstilling, der ikke baserer sig på overforbrug af jordens ressourcer og 
en historisk udnyttelse af andre. Vi vil en fremtid med et samfund, der er styret efter mennesker og miljø, i stedet for profit.

Hvordan kommer jeg med? 
Der er forskellige fællessafgange fra København til Århus, men du kan også 
komme selv. 
Duk op med din sovepose, telt - check evt. vores pakkeliste ud inden. Du 
kan også tage til en direkte aktionstræning før du kommer. Find mere infor-
mation på vores hjemmeside eller dukop.dk 
Sammen er vi stærkere - så sæt kryds i kalenderen og tag din ven under 
armen!

Kontakt 
Tilmeld dig vores emailliste: hvis du skriver til klimafaelden@riseup.net med emnefeltet ‘emailliste’, bliver du tilføjet og kan du få 
tilsendt al information. Du kan også følge med på www.klimafaelden.dk for løbende opdateringer.  
Vi er en selvorganiserende græsrodsgruppe, der planlægger denne camp. Har du lyst til at være med til at organisere - eller 
har du nogle gode ressourcer, du vil dele? Sejt - skriv til samme mail.
 
Send denne invitation videre til alle dine aktivist venner! 
We are unstoppable - another world is possible!


