
Ord er magt. Danske forfattere tilslutter sig klimaoprøret foran DR: 'Fortæl 
sandheden'. 

• Fredag d. 18. september kl. 15-18 slutter mere end 20 forfattere sig til Extinction 
Rebellion Danmarks 'Oprør For Livet' foran DR Byen. 

• Bevægelsen og forfatterne opfordrer pressen til at tage ansvar for at fortælle sandheden 
om klima- og biodiversitetskatastrofen. 

• Blandt forfatterne er bl.a. Carsten Jensen, Ursula Andkjær Olsen, Özlem Cekic, og Peter 
Øvig Knudsen. 

Kampagnegruppen Forfattere Gør Oprør samler idag over 20 danske forfattere foran DRs 
hovedindgang i en nybrydende litteraturbegivenhed. Begivenheden er en del af folkebevægelsen 
Extinction Rebellions 'Oprør For Livet', hvor de har stoppet traffiken på Kongens Nytorv og limet 
sig fast til Danske Banks kontor.  

I dag tager oprøret til DR, hvor mere end 20 forfattere samler sig bag budskabet 'ord er magt' og 
'fortæl sandheden'. Idag viser litteraturen at den tager ansvar. Det samme burde medierne gøre. 

Bevægelsen mener ikke, at DR lever op til sine forpligtelser som public service kanal i forhold til at 
sikre danskerne adgang til essentiel information omkring alvoren af klimakatastrofens 
konsekvenser.  

"De ord vi bruger, betyder noget. Hvis vi skal ændre verdens kurs er vi nødt til at ændre sproget 
omkring vores forhold til planeten. De har behandlet den livstruende COVID-19 krise med rette 
alvor. Klimakatastrofen og den følgende masseudryddelse er mindst lige så alvorlig. Men hvor det 
første fylder næsten alt, fylder klimakrisen nærmest ingenting." Siger Nynne Juul og fortsætter: 

"Frustrationen er imidlertid ikke kun rettet mod DR: hele pressestanden bærer et ansvar. Klassiske 
journalistiske idealer er veget for sensationalisme, men der er bare ikke megen sensation i, at 
klimaet stadig lider, mens nødvendigheden af akut handling vokser. Pressen bør kigge indad, 
stoppe klimaligegyldighedens opretholdelse og være sit ansvar voksent" 

Forfatterne vil læse tekster op, der hylder naturen og livet på en planet, hvor den accelerende 
globale opvarmning truer med at gøre en ende på civilisationen, som vi kender den.  

Forfatter Carsten Jensen siger:  

”Vi må ikke blive ved med at tro, at det her nok skal gå. For det går ikke. Vi kan ikke overlade 
kampen for vores overlevelse til profitorienterede markedskræfter, tøvende politikere eller det 
forfængelige håb om en epokegørende teknologisk fornyelse, der kan frelse os alle.  

Vi står over for de største udfordringer i menneskehedens historie, og litteraturen hører hjemme på 
barrikaderne, hvis vi fortsat vil være en menneskehed, der har en plads på planeten. Vi må finde et 
nyt forhold til den natur, vi er så afhængige af. Det har litteraturen altid vidst, og det er derfor, 
forfatterne nu træder ind på scenen.” 

Forfatter Suzanne Brøgger: 



“Vi står i en økonomisk krise, der ikke er set siden anden verdenskrig. For mange vil det ikke være 
muligt at genoprette det liv, de havde – før nedlukningen. Men krisen har vist, at vi kan leve på 
andre måder.  Det er tid til at tænke nyt. Det er tid til at tale sandt.” 

 
Pressekontakt: 

Ellen Obdrup. Mobil: 29 36 51 43  

Laura Bellers Madsen. Mobil: 71479076, 40786130 

 

Hjemmeside: xrdk.org   

Twitter: @ExtinctionRDK  

Facebook: Extinction Rebellion Danmark 

Ansvarlig aktion under Covid-19 
Extinction Rebellion har opfordret alle deltagere til at blive testet for COVID-19 før oprøret, holde 
god afstand, bære mundbind og afspritte ofte under oprøret. Bevægelsen sørger desuden for sprit og 
mundbind til alle deltagere. "Vi tager selvfølgelig sundhedskrisen dybt seriøst og gør alt hvad vi 
kan for at undgå at biddrage til smittefare." siger Laura Bellers Madsen, logistik medansvarlig for 
oprøret. 
 
Yderligere information 
Extinction Rebellion er en international, ikke parti-politisk folkebevægelse, som anvender ikke-
voldelig civil ulydighed for at få regeringen til at handle retfærdigt på miljø- og klimakatastrofen. 

Extinction Rebellions tre krav er, at regeringen skal fortælle sandheden om miljø- og klimakrisen 
ved at erklære klima og miljø nødstilstand, stoppe tabet af biodiversitet & reducere landets 
drivhusgasudledninger til netto nul i 2025 samt oprette et klimaborgerting med juridisk bindende 
beslutningsmandat. 

For mere info om begivenheden følg facebook 
begivenheden: https://www.facebook.com/events/787268901837083 

Få de nyeste historier og opdateringer ved at tilslutte jer vores pressechat på 
telegram: https://t.me/joinchat/AAAAAEu3RALh7wKu8rbDxw 

Liste af forfattere, der kommer til begivenheden: 

*Villige til at give interview 
*Carsten Jensen, *Liz Jensen, *Ursula Andkjær Olsen, *Liv Sejrbo Lidegaard, Asta Olivia 
Nordenhof (kommer torsdag d. 17. kl. 12), *Thomas Boberg, Kristina Stoltz, Ravinder Kaur, 
Nikoline Werdelin, *Özlem Cekic, Solvej Balle,  *Astrid Saalbach, Peder Frederik Jensen, 



*Christina Hesselholdt, Morten Søndergaard, Lars Skinnebach, *Nanna Storr-Hansen, Peter Øvig, 
Josefine Klougart, *Kim Simonsen, *Lana Hansen, Erik Valeur 

 


