Pressemeddelelse til mødet 4.10. 2018
Møde i Kbh. torsdag: Europæiske tog hjælper klimaet – østrigske baner
fortæller hvordan
Flyvningen vokser med 2½ procent om året, og der er ikke tvivl om, at flyturene
er et problem for EU’s og Danmarks klima forpligtigelser. Det Europæiske
Miljøagentur og EU-kommissionen ser de europæiske jernbaner som alternativ
til flyene. Men i Danmark er der meget lille tiltro til jernbaner sydpå, på trods af
tilsagn om rekordstore investeringer på Femern og en eksisterende moderne
jernbane i Sønderjylland.
På torsdag vil offentligheden for første gang få mulighed for at høre et
jernbaneselskab, der tror på de europæiske visioner. Østrigske ÖBB
ekspanderer med internationale nattog og deres chef Kurt Bauer tror praktisk
på, at nattog kan erstatte fly på de lange skinner i Europa.
Det vil være muligt for pressen at tale med hr. Bauer og naturligvis med de
øvrige oplægsholdere i forbindelse med et offentligt møde i Indre Bys Kulturhus
torsdag d. 4.10. kl. 19.30 – 22.00.
Udover Kurt Bauer (der taler engelsk) vil Jesper Theilgaard placere flyene som
klimaskurke og Jeppe Juul (Økologisk Råd) vil vise, at flyvningen ikke har en
grøn fremtid.
Mødet arrangeres af den nystiftede forening Bevar Jordforbindelsen (for
begrænsning af flyvning) i samarbejde med Det Økologiske Råd, NOAH, 350
Klimabevægelsen og Rådet for Bæredygtig Trafik.
http://bevarjordforbindelsen.dk/kalender/
https://www.nightjet.com/
Ved en gadeaktion på lørdag ved Spies Rejser i Ørestaden vil aktivister give
praktiske råd til, hvordan man som almindelig dansker kan reducere flyvningen.

Se løbesedlen, som vi vil dele ud:
http://bevarjordforbindelsen.dk/wp-content/uploads/2018/08/Flyer-Takfordi-du-flyver-mindre.pdf
Politisk handling om flyvning
I stedet for at stikke hovedet i busken, skal vores politikere turde se fremtiden i
øjnene. Torsdagens møde vil igangsætte en politisk kampagne på to fronter:
– Et moratorium mod lufthavnsudvidelser i Danmark, så kapaciteten ikke øges
– En klimaskadeafgift i Danmark, så lysten til at flyve reduceres
Forslag hertil vil være omdelt på stolene på torsdag.
International bevægelse
Det internationale netværk ”Stay Grounded” udgav mandag en aktionsplan med
13 punkter for at begrænse udvidelsen af flyvning, undertegnet af mere end 100
civilsamfundsorganisationer jorden rundt. NOAH, Rådet for Bæredygtig Trafik
og den nystiftede forening ”Bevar Jordforbindelsen” er netværkets danske
medlemmer.
htttp://www.stay-grounded.org
På vegne af arrangørerne torsdag
Poul Kattler

