MARCH FOR SCIENCE
KØBENHAVN
March for Science København, lørdag d.22 April, 2017
Sammen med mere end 395 demonstrationer i byer over hele verden er March for Science
København en demonstration til forsvar for videnskab, evidensbaseret politik og folkelig oplysning.
March for Science er en global fejring af viden og videnskab samt en opfordring til at støtte det
internationale videnskabelige samfund og planeten jorden.
Vi ser en stigende tendens til at behandle samfundets problemer uden hensyn til overvældende
videnskabelig evidens. Vi opfatter denne udvikling som en trussel mod menneskeheden og det
globale miljø. Misinformation og kortsigtede interesser omkring sundhed, klimaforandringer,
ressourcemisbrug og forurening af naturen må ikke blive en legitim del af det politiske spil, hverken
nationalt eller internationalt.
Vi er forskere, videnskabskvinder og -mænd. Vi er engagerede borgere fra alle kulturer,
samfundslag, religioner, køn, seksuelle orienteringer, alle politiske retninger og alle nationaliteter.
Vores forskellighed er vores styrke og vi arbejder for at sikre mobiliteten for viden og videnskabsfolk
i en globaliseret verden, hvor alle parter drager fordel af at lære af hinanden. Vi er fælles i at
anerkende viden og oplysning som et bærende grundlag for vores samfund og demokratiske
beslutningsprocesser. Vi er tilhængere af videnskab som en fælles ressource, som vi alle bør have
adgang til.
Hvis du mener, at viden og evidens bør være grundlag for politiske beslutninger og
samfundsudviklingen; hvis du mener at ingen magt i verden bør kunne ignorere, undertrykke,
tilsidesætte eller bevidst misinformere om overvældende videnskabelige beviser og om udvikling
der kræver handling inden for miljø, klima, sundhed, ressourceforbrug og biodiversitet, så kom og
vær med!
Et demonstrationsgrundlag kan findes på www.marchforscience.dk, og en liste over organisationer
og enkeltpersoner som støtter marchen vil blive offentliggjort snarest. Arrangørgruppens talskvinde
er Anja Andersen fra Dark Cosmology Centre på Niels Bohr Instituttet.

March for Science København finder sted lørdag den 22. April. Den præcise rute og tidsramme vil
blive kommunikeret snarest, da der arbejdes på de formelle tilladelser.

”Vi støtter March for Science, fordi vi ønsker at sende et kraftigt signal om, hvor vigtig viden og
faglighed er. Vi skal fastholde respekten for videnskab og fagkundskab. March for Science
handler også om ytringsfrihed. Det er vigtigt, at viden ikke bliver tilbageholdt, og at langsigtede
beslutninger, fx indenfor miljø- og klimaområdet, globalt tages på et oplyst grundlag. Derfor har
vi i Dansk Magisterforening valgt at engagere os i March for Science.
– Camilla Gregersen, Dansk Magisterforening
”Forståelse af videnskab er vigtig i et samfund som det danske, der er baseret på viden og
teknologi. Uvidenhed og manglende indsigt er en trussel mod demokratiet. Derfor støtter vi
March for Science.
– Jens Degett, Danske Videnskabsjournalister
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