March for Science
Denmark
MARCH FOR SCIENCE MARCHERER IGEN
I 2017 gik mere end én million mennesker verden over på gaden i den største folkelige markering til
støtte for videnskaben nogensinde. Den 22. april 2018 mødes March for Science Danmark igen for at
kræve, at de folkevalgte og deres embedsmænd lever op til deres ansvar for at vedtage evidensbaseret
politik, der beskytter vores natur og byer og er til samfundets fælles bedste.
March for Science er for alle, der mener, at faktuel viden skal danne grundlag for politisk
beslutningstagning og samfundets udvikling; hvis du mener at ingen skal kunne ignorere, undertrykke
eller bevidst misinformere om overvældende videnskabelige beviser og udvikling vedrørende miljø,
klima, sundhed, ressourceforbrug og biodiversitet, der kræver handling, så kom og marcher sammen
med os
De danske satelitmarcher
I København starter March for Science kl. 13.00 ved Niels Bohr Institut ved indgangen til Fælledparken,
på hjørnet af Blegdamsvej og Frederik V's Vej. Marchen slutter på Julius Thomsens Plads ved indgangen
til Forum, hvor der vil være foredrag og underholdning indtil kl. 16.00.
I København bakker vi op om Unge Forskere og den 3-dages festival Science i Forum fra 22-24 April.
I Aarhus begynder March for Science på Bispetorv kl. 14.00. Vi marcherer gennem gaderne omkring
byen og tilbage til Bispetorv, hvor der vil være musik og samtaler.
I Aalborg arrangerer ungdomsorganisationerne Europæiske Ungdom Nordjylland, I-Life, StudyLife og
UngEnergi Aalborg dette års March for Science. Det finder sted fra kl. 13.30-14.00 ved Toldbod Plads og
her vil de også støtte Earth Day.
Hvem er vi?
Vi er videnskabsfolk, videnskabsentusiaster og bekymrede verdensborgere. Vi kommer fra alle kulturelle
og religiøse baggrunde, alle kønsidentiteter og seksuelle orienteringer, alle færdigheder og samfundslag
og alle politiske standpunkter og nationaliteter. Vores forskellighed er vores største styrke; et væld af
holdninger, perspektiver og idéer er fundamentale for den videnskabelige proces og samfundsmæssige
fremskridt.
Videnskab er allestedsnærværende og påvirker alle på kloden. Det der forener os, er respekt for
videnskab og fornuft, og en umættelig nysgerrighed efter viden. Videnskab sikrer vores samfunds
levedygtighed, vores familiers sikkerhed, vores børns uddannelse, grundlaget for vores økonomi og
arbejdsmarked; videnskab kan sikre en fremtid for nuværende og kommende generationer.
For mere information se March for Science www.marchforscience.dk/
Kontakt til March for Science talspersoner (KBH):
Jens Degett og Anja C Andersen på presse@marchforscience.dk Tlf: 27846500
Olav W. Bertelsen (Aarhus) Tlf: 20586120

