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4 Det sorte center
Er det okay at forske i at finde olie, når fossile
brændstoffer er noget møg? Studerende kræver
Center for Olie og Gas lagt i graven. Vi besøgte
centeret i skudlinjen og tog smukke billeder af
grimme bygninger.
10 Studerende i grønt oprør
For få år siden mente ældre iagttagere, at de
studerende var sunket helt ned i individualismens
bundløse navle. Men i løbet af bare to år har de
studerende fundet sig en Stor Fælles Sag.
11 Grafik: Få styr på de grønne studenterbevægelser
Et nyttigt overblik over alle de grønne grupper, der
er skudt frem og som vokser med lynets hast.
12 Studerende der ikke er apatiske
»I stedet for at stå med korslagte arme og ikke tro
på, at jeg kan vælte den mur, så står jeg og skraber

i cementen omkring murstenene ét sted,« siger
Sarah Hellebek. Caroline Reuter fortæller om at
blive trænet af Extinction Rebellion til at gennemføre en blokade, og Kristiana Nikolova tog et opgør
med plastikkulturen på sit studie.

Hvis kloden
skal have en fair
chance, skal vi
omfordele fra Nord
til Syd. Se side 16

16 Forskernes vildeste idéer
Vi sætter (ligesom politikerne) vores lid til universitetets innovative forskere og spørger, hvordan i
alverden vi kan give vores stakkels klode en
bæredygtig fremtid. Det kom der seks – meget –
forskellige visioner ud af.
21 Hun har et teologisk og bæredygtigt take
på honning
Mød en teolog, der kerer sig om forholdet mellem
de vilde bier og hendes 100.000 bistadebier, der
laver krydret campushonning, som ikke er for børn.
22 Klummer: Det er miljøet, dummernik!
Rektor og prorektor kan godt lide, at politikerne vil
afsætte en grøn klimamilliard til grøn klimaforskning – men minder om, at forskningen stadig skal
kunne give svar på de problemer, vi endnu ikke
kender. Og de studerende synes, det ville være
passende, hvis forskerne begyndte at køre mere i
tog i stedet for at flyve så meget.

Illustration Peter Berke

3 En ugleskulptur, der lidt ligner en løve
Ved universitetets årsfest blev der uddelt kunst
til dem, der har udmærket sig. Og der blev uddelt
verbale lussinger til ledelsen fra studenteraktivisten, der erobrerede talerstolen (og det er ikke sket
siden 1968).

23 Kalender
Var det noget med billig, bæredygtig mad på
Studenterhuset? Byttemarked på Søndre Campus? Green Friday? Eller måske en tur op til
Skovskolen ved Esrom Sø, hvor de juler for sygt?

Ond forskning

V

i fik lidt røg på Uniavisen for den udgave af magasinet, der
udkom ved semesterstart. Ikke for forsideillustrationen af
en ung blond pige i ceremoniel indiansk fjerprydelse, men
for det plastikomslag, som bladet var svøbt i, så kuverten
med en reklame for Weekendavisen ikke drattede ud.
Vi havde ikke lige tænkt over det der plastik, men det var der
en del mennesker, der uafhængigt af hinanden gjorde. Nogle af
dem klagede til os på redaktionen, hvor vi tænkte: Selvfølgelig har
I ret! Midt i den store kamp for total CO₂-reduktion og samfundets
strukturelle omkalfatring til noget endnu ukendt men forhåbentlig
bæredygtigt, havde vi – dvs. redaktøren, som ellers sorterer skraldet
derhjemme – viklet over 13.000 aviser ind i plastik. Og det virkede jo
pludselig åndssvagt.
Vores læseres stillingtagen er ikke overraskende; den er i naturlig
forlængelse af det eksplosive engagement i bæredygtighed, som på
forbløffende kort tid har grebet vores ret beskidte del af kloden. Det er
ikke SU’en, der er den store dagsorden, som for et par år siden, og det
er heller ikke – uden at overse efterårets studenteraktivisme på Humaniora – fagenes kvalitet; nej, den definerende dagsorden for studenterbevægelsen og for en generation af forskere på tværs af videnskabelige
skel er selve målet om en bæredygtig fremtid.
På side 10 dykker journalist Lene Munk ned i, hvad der har rykket
sig for en studenterbevægelse, der af iagttagere for blot få år siden
blev anset for at være sunket endegyldigt ned i individualitetens sorte
hul af en navle, men pludselig har fået styr på at være en massebevægelse igen.

KOLOFON

Men hvad med universitetet? Altså institutionen. Skal det også – billedligt talt – styre sin tilbøjelighed til at vikle sig ind i gennemsigtig plastik?
På side 4 tager Rasmus Friis fat på virakken om Center for Olie og
Gas (præmie for det mundrette navn, ikke så meget præmie for den
politiske fingerspidsfornemmelse i navngivningen), som blandt andet
drives af Københavns Universitet.
Et pænt antal forskere og studerende vil have universitetet til at
forske i en grønnere retning, og en del af dem vil have centret lukket,
for hvorfor egentlig bruge knappe videnskabelige ressourcer på at
regne ud, hvordan man får suget endnu et par millioner tønder fossil
energi ud af klodens indvolde? Ønsket om en lukning er let at begribe,
men det deles bestemt ikke af alle. Og blandt Center for Olie og Gas’
forsvarere hører også højtprofilerede klimaforskere – hvem havde
regnet med det?
Bladr kun videre, ven, og sæt dig ind i en debat, man kan blive klogere af.
Med venlig hilsen
Christoffer Zieler,
ansvarshavende redaktør
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Dirty tænkning
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Forskerne taler vi også med her i bladet – for når nogen siger, at nogen
burde gøre noget, er det jo ikke så sjældent forskerne, de ender med at
stille sig forventningsfuldt og kigge på. Sådan har jeg det selv, jeg kan
enormt godt lide den på samme tid misantropiske og lalleoptimistiske
tanke, at forskning og teknologi vil redde hele verdens røv.
Men de forskere, vi har mødt, har det gennemgående lidt anderledes: Deres vilde idéer handler nok så meget om, at vi – også ikkeforskerne – skal ændre vores måde at tænke på, og først da kan vi
slippe fri af den dødssliske, vi ræser ned ad. Pokkers. De sendte den
lige tilbage. Læs Drude Morthorst Rasmussens interview med seks af
universitetets klimaforskere på side 16 og frem.
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»Finn Ejnar fik da bugt med professorvældet.
Men bag det stod det klart, at et langt større
uhyre bugtede sig. At der af det første hoved,
som med hydra, skulle springe to nye. Et
dekanvælde og et rektorvælde.« Studerende
Harald Toksværd bemægtigede sig universitetets fornemme talerstol, ligesom Finn Ejnar
Madsen gjorde dengang under studenteroprøret. I 2019 er det pressede humaniorastuderende, der kræver magt. Og
Toksværd gav den gas.

Der er pladser i spil til alle de vigtige demokratiske organer, som får Københavns Universitet til at
snurre. Hvis du stadig kan nå det, når du læser dette,
så stem! Ellers visner demokratiet, og det vil
(blandt andet) være din skyld.

God lærer, god studiestart,
god skilsmisse
Det kan godt være, at samfundet som sådan ikke altid påskønner den gode undervisning, som det burde, men det gør de studerende jo, og en del af dem indstillede videnskabelig assistent Maria Damkjær til årets undervisningspris for usædvanligt engagerende lektioner i britisk litteratur. Prisen modtog Damkjær ved universitetets årsfest
8. november. Studiemiljøprisen gik samme dag til studiestartskoordinator Jens-Christian Navarro Poulsen, som har arrangeret morgenmadsmøder mellem unge studerende, rusvejledere og undervisere på Kemisk Institut. En tredje pris gik til lektor i psykologi og ’Gift ved første blik’-ekspert Gert Martin Hald – ikke for hans arbejde med
at få parforhold til at lykkes i fjernsynet, men for den app, som han har udviklet, så
fraskilte par bedre kan få ikke-samlivet til at fungere. Det fik han årets innovationspris
for. For deres gode arbejde modtog de hver et stykke samtidskunst. Maria Damkjær fik
en ugle af porcelæn, Jens-Christian Navarro Poulsen en skulptur, der forestiller nogle
små mennesker, der hjælpes ad med at slippe ud af et hul, og
Gert Martin Hald fik en nice vase, der lidt lignede en urne.

Af Christoffer Zieler
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det
sorte
center
Få steder på campus bliver klimakampen så konkret som på Center for
Olie og Gas. Grønne studenterorganisationer kræver det lukket,
universiteterne forsvarer sig med forskningsfriheden. Spørgsmålet er,
om det er etisk forsvarligt, at forskere aktivt prøver at øge olie- og gasproduktionen, endda for olieindustriens penge. Vi besøgte centret.
Af RASMUS FRIIS Foto JONAS PRYNER
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n kvindelig ph.d.-studerende tegner en trappe med
en rød tusch på en tavle. Så fører hun tuschen op
til øverste trin og skriver to ord: »Closing DHRTC«.
»Det er vi alle enige om er vores mål,« siger
hun på engelsk til flokken, der har samlet sig foran
hende i et skriggult lokale. Flere nikker.
DHRTC står for Danish Hydrocarbon Research
and Technology Centre, men de fleste kender det
under et andet og mere mundret navn: Center
for Olie og Gas. Det er det center, de studerende,
anført af en flok fra Den Grønne Studenterbevægelse, er mødt op i DTU’s studenterværksted,
Skylab, for at diskutere, mens mørket falder på.
Eller rettere: De er mødt op for at diskutere, hvordan de lukker det.
Hvert trin på trappen er et skridt på vejen mod
målet, og nu beder den studerende ved tavlen de
fremmødte om at komme med deres bud på, hvordan de så skal lykkes med det. Hænder ryger i vejret.
Én foreslår, at de kan få fat i bevægelsen Extinction Rebellion og bede dem om at blokere
indgangen til centret. Det snakker de lidt om.
Godt tyve mennesker er samlet i det gule lokale, men de er ikke de eneste, der har et horn
i siden på Center for Olie og Gas, et forskningscenter, der er finansieret af Dansk Undergrunds
Consortium (herunder oliegiganten Total og statens olie- og gasselskab, Nordsøfonden) og
drives på DTU i samarbejde med fire andre forskningsinstitutioner – blandt andet Københavns
Universitet.
Tidligere på året samlede syv studenterorganisationer 1.733 underskrifter og overrakte fem
klimakrav til KU’s prorektor Bente Stallknecht. De fleste krav handlede om det, man kunne forvente: en deadline for at blive CO₂-neutral, en rejsepolitik og mere grøn undervisning.
Men så var der det femte punkt, det samme, som pryder det sidste trin på trappen: »Lukning af Center for Olie og Gas«. Dermed satte de studerende ikke bare ild til en strid om et
enkelt forskningscenter, de lagde op til en større debat om forskningsfrihed og etik. Spørgsmålet er, om universiteterne skal lukke for den forskning, der modarbejder klimakampen, eller
om det omvendt vil være et frontalangreb på den akademiske frihed.
Og i samme spor: Må universiteterne tage imod megabevillinger fra en industri, hvis basale
formål strider mod den grønne omstilling, som ifølge videnskaben selv haster som aldrig før?

klimakravene. Hvis de fik deres vilje, hvad er det så helt præcis, der ville forsvinde? Forestillede man sig et sort center med skamløst pulsende skorstene, bliver man slemt skuffet, når
man står foran Center for Olie og Gas i yderkanten af DTU, kun et underhåndskast fra Skylabbygningen. Centret ligger på en lang, lige grå vej og ligner alt andet på universitetet med gule
mursten, sorte vinduespartier og et fladt tag.
Center for Olie og Gas har ikke engang hele bygningen, de har bare de to første gange, hvis
blågule gulv strækker sig til hver sin side, når man bevæger sig ind i entreen.
Morten Willaing Jeppesen, en mand med smilende øjne og grå stænk i det sorte hår, kommer ud af den ene gang, bipper sig ind på den anden og går forbi en hel serie af laboratorier
for at ende i et mødelokale på den modsatte side af gangen.
Det er ham, der leder Center for Olie og Gas og de 250 medarbejdere, faste og løse, der dels
arbejder på centret, dels er spredt ud på de fem forskningsinstitutioner. I de sidste måneder
har de alle måttet høre på, at det, de står op hver morgen for at lave, er så skadeligt, at deres
arbejdsplads burde lukke.
»Jeg synes, det har været voldsomt at læse,« siger centerlederen. Han har printet et papir
ud til lejligheden, som han lægger på midten af bordet. Det er et skema med tre kolonner, og
samlet beskriver de ifølge Jeppesen, hvad centret egentlig beskæftiger sig med.
Kort sagt: Centret skal undersøge mulighederne for at øge olie- og gasproduktionen, det
skal forske i at gøre den mere omkostningseffektiv, og så skal det undersøge, hvordan sikkerheden og miljøaftrykket forbedres. Det forklarer centerlederen, mens han fører pegefingeren
over de tre kolonner.
Han siger, at den første kolonne, altså den, der handler om at få mere olie og gas op af
undergrunden, var dominerende, da centret åbnede i 2014. Det var dengang, at ambitionen
om 100 millioner nye tønder olie stod i visionen.
I dag er der stadig projekter på centret, der udelukkende beskæftiger sig med at indvinde

Olieindustrien betaler
Enige er de til gengæld i DTU Skylab.
I hjørnet af lokalet sidder en ung mand med krøllet, mørkt hår, der har taget både tog og bus
fra København for at nå frem til mødet, selv om eksamener lige nu æder det meste af hans fritid.
Engang studerede han selv på DTU, men Niclas Spangegaard valgte at skifte fra Miljøteknologi til kandidatuddannelsen Climate Change på Københavns Universitet, blandt andet fordi
uddannelsen ikke havde nok at gøre med klimakampen.
Sideløbende har han nu i to år været med til at bekæmpe Center for Olie og Gas som en del
af Den Grønne Studenterbevægelse, en mission, han ofte bruger mange timer om ugen på.
»Det kæmpe problem med det her center er, at det er finansieret af olieindustrien,« siger
han. »At de har en så konkret indflydelse på, hvad der bliver forsket i på et dansk universitet, er
jo helt absurd!«
Niclas Spangegaard anede intet om centret, før han hørte om det til et møde i Den Grønne
Studenterbevægelse. Den aften kunne de fremmødte aktivister vælge at melde sig ind i cirka ti
forskellige arbejdsgrupper, men Spangegaard tøvede ikke med at vælge den, der handlede om
Center for Olie og Gas.
»Det, der er vigtigt for mig, er at arbejde med noget, hvor vi hurtigt og effektivt kan spare
CO₂. Jeg vil arbejde med det, der kan ændre verden om 30 år, og det gør jeg, når jeg bekæmper
de aktiviteter, der foregår på centret. Det kan have en kæmpe indflydelse.«
I hånden krøller han et A4-ark, han lige har printet ud. Det er en udskrift af centrets strategi,
som han læser op fra i ny og næ for at understøtte sine pointer, hvis ikke med en snert af forargelse i stemmen, så med lidt forundring.
Af strategien – eller de videnskabelige rammevilkår, som de hedder – fremgår det, at centret har en ambition om at øge olie- og gasproduktionen »markant«. Og kontrakten, der blev
indgået mellem DTU og Dansk Undergrunds Consortium, før centret fik bevillingen på en milliard kroner, sørger for, at det også er tilfældet i praksis:
»En arbejdsgruppe skal nedsættes, der skal kontrollere, at alle projekter har klart formulerede strategier for overførsel af teknologi eller viden, og en klar line of sight til øget olie- og
gasindvinding eller -produktion,« dikterer kontrakten.
Da centret kom til verden i 2014, var det faktisk målet, at det skulle bidrage til at føde 100
millioner nye tønder olie. Siden er målsætningen blevet ændret, men det har ikke dæmpet de
studerendes vrede, særligt ikke på Københavns Universitet.
»Det er i modstrid med den drøm, vi har, om, at Danmark skal være et grønt foregangsland
og være det første CO₂-neutrale land,« siger Mike Gudbergsen, forperson i Studenterrådet på
Københavns Universitet, KU. Det kan måske virke overraskende, at en studenterorganisation
med dybe rødder i hovedstaden, bekæmper et center, der ligger på et teknisk universitet i
Lyngby, men det er der en grund til:
KU er ikke bare blandt de forskningsinstitutioner, der samarbejder med DTU om forskningscentret, universitets forskere har også modtaget store bevillinger fra centret. Ifølge KU’s
egen liste over tilskudsfinansieret forskning har universitetet modtaget bevillinger fra centret
på næsten 37 millioner kroner til igangværende projekter.
Mike Gudbergsen gør sig ingen illusioner om, at det danske samfund bliver uafhængigt af
olie i løbet af de kommende år: »Lad os lade være med at have det som udgangspunkt at hive
mere olie op af jorden,« siger han.

Mere olie, mere gas
På Københavns Universitet kæmper studerende altså imod centret, det samme gør studerende på DTU, og de har i hvert fald opbakning fra de 1.733 mennesker, der skrev under på
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»At o l i e i n d u s t r i e n
har så konkret indflydelse på, hvad der
bliver forske t i på e t
dansk universite t,
er jo helt absurd!«
Studerende Niclas Spange gaard
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rentabelt i længere tid, afhængig af prisen på olien. Selvfølgelig vil det være sådan. Men når
man tænker på, at vi blandt andet er finansieret af olieindustrien, er det ikke så mærkeligt. De
er jo ikke i gang med at afvikle deres forretning.«
Morten Willaing Jeppesen afslører, at centret endnu ikke har haft et projekt, der direkte
beskæftiger sig med olie- og gasproduktionens CO₂-aftryk. Han tør ikke at sige, om der nogensinde kommer ét.
»Det kan sagtens være, at vores fokus rykker sig mere, så det også kommer til at handle
mere om emissioner. Det ligger ikke eksplicit i det, vi laver lige nu, men det ligger inden for
rammen af, hvad vi kan lave.«

Livsvigtig militærforskning

»Jeg synes, det har
være t volds omt at læ s e.«
C enterle der Mor ten Willaing Jepp e sen om de studerende s
heftige kritik af hans C enter for Olie o g Gas
mere olie, dog kun fra oliefelter, der allerede er kendte. En af metoderne hedder enhanced oil
recovery, hvor forskere udvikler måder at pumpe vand ned i undergrunden på, så procentdelen
af olie, der bliver skubbet op fra kridtlagene, forøges.
»Det er faktisk det, der foregår i de laboratorier, vi lige gik forbi,« siger Morten Willaing
Jeppesen og peger over på den anden side af gangen, hvor udsugningsrør slanger sig rundt
over sære maskiner.
»Vi forsøger at få noget mere olie ud. Det er ikke, fordi vi siger, at det med sikkerhed lader
sig gøre. Vi opbygger en form for basisviden, og så skal industrien vurdere, om de skal investere i det.«

En ny retning – men ingen CO₂-forskning
Det er det brydningsfelt mellem anvendelse og forskning, som centret navigerer i, men missionen
er ikke altid at hive mere olie op fra undergrunden. Faktisk ændrede centret omkring årsskiftet
deres fokus, fra enøjet at beskæftige sig med øget olie- og gasproduktion til i stigende grad at
fokusere på de næste to kolonner i skemaet, omkostningseffektivitet og miljø og sikkerhed.
Visionen har tilsvarende ændret sig, så centret ikke sigter mod et bestemt antal olietønder,
men »søger at øge olie- og gasproduktions omkostningseffektivitet og at reducere påvirkningen
af miljøet«.
Det har allerede haft praktiske konsekvenser i laboratorierne, siger Morten Willaing Jeppesen. For eksempel undersøger forskerne, hvordan man kan forhindre, at olierørene korroderer,
det vil sige ruster, så man kan undgå læk eller energitunge reparationer.
Samtidig har centret netop opslået et professorat, hvor den udvalgte forsker skal være med
til at forbedre kvaliteten af spildevand.
»Vores opgaver har udvidet sig ret meget. Så det kan godt være, at vi stadig ser på at producere mere olie og gas, men det skal foregå på en mere omkostningseffektiv og miljømæssig
bedre måde. Så vi har tre linser på alt, vi laver,« siger Morten Willaing Jeppesen.
Kunne I godt have et forskningsprojekt, der forsøgte at forbedre miljøaftrykket, velvidende at
det ville koste mange penge for olieselskaberne?
»Vores udgangspunkt ville nok ikke være, at det skulle koste penge. Men det kan sagtens
blive en effekt. Det er svært at vide. Det er forskning og videnskab, vi laver, så det der med at
rulle filmen frem til konsekvenserne på et tidligt tidspunkt, det kan man ikke rigtigt. «
Hvis man nedbringer olieselskabernes omkostninger, så bidrager man vel også til, at nogle af de
selskaber, der har den største udledning, lever længere?
»Ja, det kan man sagtens forestille sig. Hvis omkostningerne bliver lavere, kan det være

Niclas Spangegaard er klar over, at det center, han bekæmper, ikke kun sigter mod at pumpe
mere olie op fra undergrunden. At det også beskæftiger sig med energioptimering og sikkerhed og måske, en dag, vil kere sig om CO₂-udledningen. Derfor siger han, at det vil være
hovedløst bare at lukke centret fra den ene dag til den anden.
»Vi skal tage alle de diamanter, der er i centret, og bruge dem i den grønne omstilling,«
siger han og nævner, at en stor del af centrets viden kan bruges i vindindustrien.
Han nævner den trappe, som den ph.d.-studerende tegnede på tavlen i DTU Skylab, planen
om at afvikle centret skridt for skridt og ikke i et snuptag, der ville ramme over 200 mennesker. De grønne strejf i den sorte forskning får ham dog ikke til at ændre holdning til, hvor
trappen skal ende.
»Lige meget hvad så bliver det jo aldrig grønt at brænde olie af eller bruge olie som energikilde,« siger Niclas Spangegaard.
Mike Gudbergsen fra Studenterrådet er enig i, at centret ikke bare skal smække døren i, det
skal udfases, så de forskere og studerende, det huser, bliver ramt mindst muligt.
Forpersonen siger, at Studenterrådet i første omgang vil overtale Københavns Universitet
til at trække sig helt ud af samarbejdet.
»Centret arbejder også på at lave en grønnere behandling af olie, og det argument synes jeg
faktisk står meget stærkt. Men så længe overliggeren hedder Center for Olie og Gas, så er det
sølet ind i den her historik om at få mere olie og gas op. Det skal ikke være udgangspunktet,«
siger Mike Gudbergsen »Man skal lave en opvejning af forskningsfriheden over for de moralske
og etiske omstændigheder. I det her tilfælde vejer det sidste tungest. Det er en ekstrem situation, men det er ikke noget, der ikke er fortilfælde for. Både i Danmark og på Københavns Universitet har vi i forvejen en forståelse af, at der er nogle ting, vi ikke forsker i.«
Dermed rører Gudbergsen ved det helt centrale spørgsmål, der ligger bag kampen om centret. Skal forskningens etiske grænse rykkes i lyset af klimaforandringerne?
Det er et spørgsmål, der har meldt sig i stigende grad, og efterhånden har opdelt forskningsverden i det, der ligner to poler. Dem, der forsvarer forskningsfriheden, og dem, der
mener, at universitetet skal gå forrest i klimakampen.
Det er ikke altid indlysende, hvem der befinder sig på hvilken side. Niclas Spangegaard var
selv blandt tilhørerne, da prodekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og professor i
agroøkologi Andreas de Neergaard forholdt sig til centret under en klimastrejke. Dengang afviste han, at det var en god ide at lukke centret, fordi det er svært at sige, hvilke konsekvenser
forskning fører med sig. Samme argument bruger Katherine Richardson, professor i biologisk
oceanografi og medlem af Klimarådet.
»Jeg synes ikke, man skal forbyde den slags forskning. Det skyldes dels, at jeg synes, det er
en ’slippery slope’, når vi tillader, at politikere eller universitets administratorer bestemmer,
hvad vi må eller ikke må forske i. Det kan være, at den sag her ser oplagt ud at forbyde, men
hvor går grænsen så,« skriver hun i en mail til Uniavisen.
Hun nævner, at forskning i rumvåben bidrog til opdagelsen af, at menneskets aktiviteter
var ved at nedbryde ozonlaget.
»Jeg kunne måske godt synes, at det er etisk forkert, at forske i rumvåben, men gud ske tak
og lov for, at den forskning blev gennemført, så vi kunne gøre noget for at afbøde nedbrydningen af ozonlaget, inden det blev for sent!«
Lars Gårn Hansen, professor i miljøøkonomi og vismand i Det Miljøøkonomiske Råd, siger
lig Richardson, at politiske dagsordener ikke skal styre, hvad universitetet forsker i.
»Hvis vi på et tidspunkt står i en verden, hvor al olieudvinding stopper, og alt lukker ned, så
kan det være fagligt velbegrundet at drosle ned for forskning i, hvordan man finder olie. Men
det er en anden snak. Det her med, at man ikke skal forske i noget på grund af nogle politiske
prioriteringer, det er simpelthen ikke det, forskning handler om. Forskning handler om viden.«
Hvad med, når den forskning er finansieret af fx olieselskabet Total. Er det et principielt problem?
»Det kommer an på, i hvor høj grad de sætter rammerne for forskningen, og det er en
meget vigtig diskussion. Det vil ofte være et kompromis, og det er universiteternes opgave at
sikre forskningsfriheden. Jeg kender ikke Center for Olie og Gas godt nok til at sige, om rammerne er ordentlige. Men det er ikke i sig selv et problem, at pengene kommer fra Total.«

To b a k o g vå b e n
Jens Friis Lund, der ligesom Lars Gårn Hansen er professor på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, er uenig med sine kolleger i, at det er en glidebane mod mindre forskningsfrihed at kræve Center for Olie og Gas lukket. Det skyldes, siger han, at centret er industrifinansieret, herunder af Total, der ifølge en InfluenceMap-rapport fra 2019 finansierer kampagner
og lobbyisme imod den grønne omstilling.
Han medgiver, at det er umuligt at forudsige, hvad forskning munder ud i, men at centrets
formål lader til at stride mod den klimavidenskab, som universiteterne selv producerer.
»Der, hvor de studerende rejser et værdigt spørgsmål, er, om det her center er med til at
legitimere en industri og en økonomisk praksis, som åbenlyst ikke er bæredygtig, og som er
med til at forhale den grønne omstilling,« siger Jens Friis Lund.
»Der er nogle industrier, som store dele af samfundet ikke vil associeres med – som fx
tobaksindustrien og visse dele af våbenindustrien – og spørgsmålet er, om fossilindustrien er
ved at udvikle sig til noget, der er så åbenlyst forkert, at vi ikke længere vil støtte den som samfund?« Han svarer selv på det:
»Jeg synes personligt ikke, at vi skal give den fossile industri det blåstempel, det er, at vi er
vært for et center finansieret af industrien og med så snæver en formålsparagraf.«
Mike Gudbergsen siger, at Center for Olie og Gas ikke er det første sted, han kigger hen, når
han skal finde eksempler på forskningsfriheden:
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Omkring 250 forskere
er tilknyttet Center for
Olie og Gas, men kun
30 møder dagligt op
på centrets gange.

Den sorte væske står
klar til nærmere undersøgelse i laboratoriet.

En Nordsø-platform
på væggen efterlader
ingen tvivl om, hvor vi
befinder os.

I laboratorierne udvikler forskerne blandt
andet metoder til at
hive mere olie op fra
kridtlagene.

Ikke alle centrets
maskiner har til formål
at forbedre olie- og
gasproduktionen.

»Vi er allerede bevidste om nogle enorme negative konsekvenser ved at hive mere olie og gas op,
og så må man jo vurdere, om de positive effekter kan opveje dem. Hvis man tror det, så virker det
i mine øjne ret optimistisk. Jeg kan ikke se nogen verden, hvor det ville ske,« siger han.

Prorektor: Ro på
Rasmus Larsen, prorektor på DTU, siger omvendt, at det ville være et indgreb i forskningsfriheden og universiteternes uafhængighed, hvis et politisk pres fik bugt med centeret.
Det er faktisk ikke engang et spørgsmål om forskningsfrihed og etik, siger han. I og med at
det danske samfund stadig er afhængig af olie og gas i de næste tredive år, og politikerne ikke
har valgt at indstille produktionen i Nordsøen, er det ifølge prorektoren »en rationel beslutning« at understøtte den produktion og sørge for, at den sker på den bedst mulige måde.
Klimavidenskaben siger, at mindst 80 procent af olien i de kendte reserver skal blive i jorden,
hvis vi skal leve op til Parisaftalen. Er det så en rationel beslutning?
»Jeg mener sådan set, at det er en rationel beslutning, i erkendelsen af at samfundet i den
grønne omstilling fortsat vil have behov for olie og gas. Centrets forskning skal understøtte, at
det sker på den mindst belastende, mest effektive og sikre måde. Der er ikke nogen konflikt,
mener jeg. Der er en opgave, der skal løses i den her periode, og det skal centret bidrage til.«
Er det ikke utopisk at forestille sig, at der kan komme grøn forskning ud af noget, der er betalt af
en sort industri?
»Man kan aldrig forudse alle aspekter af, hvad forskning kan føre til. Inden for rammen af
forskningsfrihed og universiteternes uafhængighed er det nyttigt og muligt at samarbejde med
omverdenen, både med virksomheder og myndigheder.«
Ifølge prorektoren er det hverken problematisk, at forskningen har klare mål om at øge olieog gasproduktionen, eller at en arbejdsgruppe bestående af blandt andre repræsentanter fra
olieselskaberne skal være med til at sikre det.
»Det er en ambitiøs kontrakt, hvor man har den målsætning, at forskningen skal omsættes til
innovation også inden for en kortere tidsramme. Hvis den her forskning skal være relevant, skal
der skabes resultater inden for en 30 år-årig horosont.«
Argumentet er, at det vil skade forskningsfriheden, hvis man lukker centret. Der er vel snarere
tale om friheden til at indgå virksomhedssamarbejder?
»Ja, det kan du sige, og der ønsker vi ikke, at der skal være begrænsninger for, hvilke virksomheder vores forskere samarbejder med. Det gælder en aftale som den om at drive et center,
men hvis en individuel forsker mener, at hans eller hendes forskning kan styrkes af at samarbejde med virksomhed, så skal de da forfølge det.«

Tidligere har også vicedirektør med ansvar for kommunikationen på Københavns Universitet
Jasper Steen Winkel afvist, at Københavns Universitet vil søge at efterkomme de studerendes
krav om at lukke centret.
»Der er forskningsfrihed i Danmark. Det betyder, at politikerne, interessenter eller ledelserne ikke bestemmer over, hvad der forskes i, så længe forskningen er lovlig og lever op til de
etiske standarder, der er vedtaget,« sagde han og fremhævede, at KU-forskere blandt andet
udvikler Carbon Capture Storage-teknologi sammen med DTU’s ingeniører.
»Den forskning og udvikling, der sker, er aktuelt blandt de afgørende løsninger på en del af
verdens klimaudfordringer.«

Løsrevet fra universitetet
I mødelokalet på Center for Olie og Gas siger Morten Willaing Jeppesen, at centret ikke bare
nyder godt af milliarden fra Dansk Undergrunds Consortium, men også den »farligt store«
mængde data, som olieindustrien deler med forskerne.
Han insisterer på, at det, der driver medarbejderne, er, at forbedre den måde, olie og gas
bliver produceret på, ikke bare i industriens interesse, men i hele landets. Hans pegefinger
har efterhånden nået de sidste to rækker i skemaet, og det er dem, der peger frem. De handler
nemlig om, hvordan olieselskaberne skal forlade platformene i Nordsøen, højst sandsynligt om
tre årtier. Ifølge Morten Willaing Jeppesen er det netop et eksempel på, hvordan centrets viden
også kan være afgørende for, at man forlader platformene, ikke bare omkostningseffektivt,
men også miljømæssigt ansvarligt.
»Pointen er, at den forskning, vi laver, er vigtig,« siger han. Spørgsmålet er, om centret
stadig lever med den samme strategi til den tid, eller bare efter år 2024, hvor den nuværende
bevilling løber ud.
Hvis det står til Niclas Spangegaard, bliver det ikke tilfældet, i hvert fald ikke med finansiering fra olieindustrien og et navn, der er svært at skrive med grønt.
Ifølge Spangegaard får centret mindre og mindre berettigelse for hver dag, der går, blandt
andet fordi studerende som ham selv er holdt op med at uddanne sig inden for olie og gas –
energikilder, som har en dødsdom hængende over hovedet.
Optaget på DTU-kandidaten Olie- og gasteknologi er styrtdykket fra 46 studerende i 2014
til tre i 2019. Derfor, siger Niclas Spangegaard, skal universitetet handle, mens tid er.
»Ellers vil der på et tidspunkt ikke være nogen studerende involveret mere, og hvordan ser
det så ud,« spørger han. »Så er det bare et center, der får penge for at lave forskning for olieindustrien. Det vil helt have mistet sin funktion som en del af universitetet.«
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et var, som om ’de voksne’ ikke rigtigt troede på de unge.
Uffe Elbæk efterlyste et ungdomsoprør med ordene »for
pokker« i TV 2 News. I et debatindlæg i Politiken skrev en af
bladets journalister, at de unge har svært ved at finde det, de
skal gøre oprør mod, at de »ikke pisker på samfundet, men på
sig selv, når tingene ikke lykkes.«
Der var en studieleder på Psykologi på Københavns Universitet, Torben Bechmann Jensen hedder han, som prøvede
at forklare sagen i Jyllands-Posten: »Der er masser af bevægelse blandt de unge i form af mindre, individuelle oprør,« sagde han, men han havde
svært ved at se, hvordan unge skulle få skabt en fælles modstand, der kunne lægge fundamentet for ét stort ungdomsoprør.
Det er tre år siden, det var i efteråret 2016.
En måned efter artiklen i Jyllands-Posten var blevet bragt, blev den grønne studenterforening på Medicin på Københavns Universitet, en basisgruppe med fokus på klima
og sundhed med navnet IMCC Earth, dannet.
Andre rykkede også på sig med små grønne initiativer. I foråret 2017 startede en
gruppe studerende Tænketanken Frej, en uafhængig fødevarepolitisk tænketank, der vil
mindske skel mellem landbrug, miljø, politikere og forbrugere. I efteråret 2017 dukkede
den grønne forening Green Forum op på Fødevarer og Ernæring. I begyndelsen af 2018
stiftede tre biologistuderende på Københavns Universitet foreningen Os Om Havet, som
organiserer events, hvor frivillige dykkere og familier indsamler skrald fra havbunden.
»Hvis du ikke kan få tre biologistuderende, som har studeret plastik, til selv at gå ud
at samle skrald op på en dykning, så kan man heller ikke forvente, at andre gør det,«
sagde en af dem.

Medierne møder de grønne studerende
Og i foråret 2018 skete der så noget stort.
En professor på Københavns Universitet, Jens Friis Lund, mødte igen og igen studerende, der gerne ville engagere sig i klima og bæredygtighed. Han samlede dem, og i
løbet af sommeren voksede Den Grønne Studenterbevægelse frem. Dens medlemmer
skrev læserbreve i aviserne, og ved Folketingets åbning i efteråret 2018 camperede de i
48 timer foran Christiansborg. Så vidste folk, hvem de var, og medierne kastede sig over

dem. En af bevægelsens talspersoner, studerende på Københavns Universitet Esther
Michelsen Kjeldahl, blev portrætteret i Information og i Politiken, og bevægelsen
sendte breve, rigtig mange breve, til daværende klimaminister Lars Christian Lilleholt,
og den digitale avis Zetland bragte 20 af dem.
Samtidig dannedes flere grønne foreninger på Københavns Universitet. Psykologiog statskundskabsstuderende havde hver for sig dannet små grønne foreninger, men
slog sig sammen i foreningen SIMA for hele Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. På
Jura opstod den grønne forening Casus Clima.
Så skete en ny stor ting.
I Sverige havde en ung kvinde strejket for klimaet i ugevis, og i november 2018
strejkede danske unge i flere danske byer inspireret af Greta Thunberg. Fridays For
Future var kommet til Danmark.
I december, i forbindelse med COP24 i Polen, arrangerede klimaforkæmpere fra
Københavns Universitet en cykeldemonstration med navnet KlimaAlarm for at råbe
politikerne op, mens Den Grønne Studenterbevægelse dannede menneskekæde rundt
om Christiansborg, og inden året var omme demonstrerede folk fra den civilulydige
internationale bevægelse Extinction Rebellion også i Danmark.

K rav t i l u n ive rs i te te r n e
I januar i år stillede Den Grønne Studenterbevægelse så krav til universiteterne: stop
forskning i udvinding af olie og gas, skriv klimaspørgsmålet ind i pensum og studieordning, og undgå så vidt muligt at flyve, sagde de, og da der i marts var strejker i over
1.000 byer i 90 lande, strejkede studerende på Københavns Universitet også i stor stil.
På CSS havde SIMA arrangeret oplæg med blandt andre tidligere formand for Klimarådet Peter Birch Sørensen, og flere hundrede deltog i strejken på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.
I begyndelsen af 2019 kastede Studenterrådet på Københavns Universitet sig også
ind i den grønne kamp.
»Klima var blevet en dagsorden, vi ikke kunne komme udenom,« siger Mike Gudbergsen, forperson for Studenterrådet. »Det har taget os lidt tid, for det er et atypisk
studenterpolitisk emne, men vores ansvar som organisation er det, der har betydning
for studerendes liv, og så er der jo ikke så meget at rafle om.«
Studenterrådet koordinerede et samarbejde mellem de grønne foreninger på
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fakulteterne og Den Grønne Studenterbevægelse, siger Mike Gudbergsen, et samarbejde,
der udmøntede sig i fem fælles krav til ledelsen, en underskriftindsamling og demonstration foran Københavns Universitet i september, hvor de overrakte over 1.700 underskrifter for deres krav til prorektor Bente Stallknecht.

N u l y t t e r ’d e v o k s n e ’

De studerendes
fem krav

I september kom Dansk Magisterforenings årlige studiestartsundersøgelse, og i den sagde
30 procent af de studerende, at det er afgørende for dem, at deres fremtidige arbejdsplads har en grøn og klimavenlig profil. Færre pegede på, at virksomheden betaler en høj
løn (21 procent), og at det er prestigefyldt at arbejde i den (10 procent).
Mike Gudbergsen fra Studenterrådet mener, at Københavns Universitet hurtigt bør
opprioritere den grønne omstilling, hvis det skal kunne tiltrække fremtidens studerende.
»Jeg tror, at fokus på klima og bæredygtighed kommer til at have stor indflydelse, når
den næste generation af universitetsstuderende skal vælge uddannelse,« siger han. »Det
er stensikkert noget, der fylder hos studerende på universitetet nu, men det er i lige så høj
grad, hvis ikke i endnu højere grad, noget, der fylder hos gymnasie- og folkeskoleelever.«
Han siger, at han oplever en lyst fra Københavns Universitets ledelses side til at være
progressiv og til at blive et grønt forgangsuniversitet, men at de studerende er nødt til at
komme med de gode idéer til, hvordan universitetet bliver det, for dem har ledelsen ikke
altid. Derfor er det godt, siger Mike Gudbergsen, at ledelsen lytter til de studerende:
»Senere i dag skal jeg sammen med repræsentanter fra de andre grønne foreninger til
møde med prorektor Bente Stallknecht om, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at
skubbe KU i en grønnere retning.«

1. Alle studerende skal have undervisning
i klima og bæredygtighed
2. Campus skal være CO2-neutralt i 2015
3. Forskning skal pege ind i fremtiden med Sustainable
Development Goals som rettesnor
4. Der skal indføres en rejsepolitik
5. Center for Olie og Gas skal lukkes

Da studenterbevægelsen blev grøn
Fra slutningen af 2016 til efteråret 2019 opstod en række grønne foreninger på Københavns Universitet,
mens store grønne bevægelser gjorde deres indtog i Danmark. Figurens øverste foreninger hører
hjemme på universitetet, de nederste er nationale bevægelser.

IMCC Earth
Medicinsk basisgruppe om
klima og sundhed
359 følgere på Facebook

Studenterrådet
Københavns Universitets brede
studenterforening bliver aktiv i
den grønne debat
11.733 følgere på Facebook

Green Forum
Grøn studenterforening hovedsageligt for fødevarer og ernæringsstuderende, men andre er velkomne
209 medlemmer af deres
Facebookgruppe

Casus Clima
Juras studenterforening med fokus
forholdet mellem klima og jura
321 følgere på Facebook

Rhea
Humanistisk
klimaforening
134 følgere på
Facebook

SIMA
Grøn studenterforening på CSS
901 følgere på Facebook

2017

2018

2019

Fridays For
Future
Den første skolestrejke for
klimaet, inspireret af Greta
Thunberg, finder sted i
flere danske byer
6.670 følgere på
Facebook

Folkets Klimamarch
Den danske udgave af People’s Climate Movement
marcherede første gang i København Folkets
Klimamarch København har
8.732 følgere på Facebook

Den Grønne
Studenterbevægelse
Grøn studenterforening for studerende på
tværs af uddannelsesinstitutioner
8.749 følgere på Facebook
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Extinction Rebellion
Danmark
Bevægelse, der benytter civil
ulydighed til at gøre oprør mod
beslutningstagerne
7.256 følgere på Facebook
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»M i n i n d i g n a t i o n
er så dybfølt«
Sarah Hellebek var med til at starte Den Grønne Studenterbevægelse og
Folkets Klimamarch. Hun er 24, læser jordbrugsøkonomi på Københavns
Universitet, og så underviser hun i to fag på Krogerup Højskole (det ene
h e d d e r ’ Ve r d e n b r æ n d e r ’ , d e t a n d e t ’ J o r d e n k a l d e r ’ ) .

J

For talt til LENE MUNK. Foto DANIEL HJORTH

eg føler ikke, jeg kæmper mod klimaforandringer, jeg synes, jeg
kæmper for retfærdighed.
Det handler jo ikke bare om drivhusgasudledninger, det
handler også om, hvordan man skaber et godt liv. Hvordan
kan jeg leve mit gode liv med den frihed, der er forbundet til
det, uden at kompromittere andres liv? Det er en kæmpestor
udfordring.
Derfor kan jeg heller ikke løse den selv.
Jeg kan ikke noget alene. Det er på en måde en temmelig hård
indsigt, at jeg ikke er særlig meget værd alene. Jeg forsøger at lade
være med at blive efterladt med apati, og så opsøger jeg de fællesskaber, som jeg synes, det er mest meningsfuldt at handle i.

Da jeg begyndte på Københavns Universitet, blev jeg en del af Studenterrådet og
fulgte med i de uddannelsespolitiske kampe. Jeg har altid syntes, det er vildt vigtigt at
tage del i de kampe, der er på de institutioner, man er en del af. Det går helt tilbage til
folkeskolen, hvor jeg sad i elevrådet.
Jeg har arbejdet som studentermedhjælper på Københavns Universitets Sustainability
Science Center og assisteret Katherine Richardson i hendes forskning. Hun har lige været
med til at udgive en stor FN-rapport, og den fik vi studentermedhjælpere lov til at lave
noget til. Det var sindssygt spændende, og det var her, jeg fandt ud af, at min uddannelse
skulle være hundrede procent fokuseret på klimaforandringer, derfor vil jeg også gerne
læse kandidaten i klimaforandringer.
I foråret 2018 kom jeg i kontakt med Jens Friis Lund, der er professor ved Sektion for
Global Udvikling, fordi jeg gerne ville have ham som vejleder på et praktikforløb. Efter vi
havde holdt nogle møder, inviterede han mig med til et møde, hvor vi samledes en masse
unge i hans lejlighed, fordi der på forskellige fakulteter og universiteter var opstået
grønne grupper, hvor Jens var blevet bedt om at komme ud og tale. Han havde pludselig
kontakt med en gruppe studerende, som ikke kendte hinanden, men som alle sammen
ville det samme.
Ud af det voksede Folkets Klimamarch og Den Grønne Studenterbevægelse.
I maj begyndte vi at holde mandagsworkshops i Studenterhuset, og når der kom nye
folk til møderne, og de spurgte, hvad Den Grønne Studenterbevægelse var, vidste vi ikke,
hvad vi skulle svare. Vi sagde: lad os skabe den sammen.
Efteråret 2018 gik i store træk med at skrive et politisk program og få vedtaget, hvad
vi ville med bevægelsen. Vi prøvede at skabe en struktur, for ellers blev det bare en masse
messenger-tråde. Når man starter sådan noget, er alt til forhandling, så det handlede om
at få skabt gennemsigtighed. Det har været vildt afgørende, fordi det er en bevægelse,
ikke en organisation. Der er ikke et formandskab, men en flad struktur, og at skabe det i
praksis er en udfordring.
Det er, som om vi står foran en kæmpestor mur, og hvis jeg kigger på hele muren,
bliver jeg ramt af apati. Jeg bryder mig ikke om at sige det højt, for jeg synes ikke, det gør
noget godt at dvæle for meget ved apatien. I stedet for at stå med korslagte arme og ikke
tro på, at jeg kan vælte den mur, står jeg og skraber i cementen omkring murstenene ét
sted, og jeg får motivation af at vide, at der står folk, jeg ikke kender, og skraber i cementen andre steder. Pludselig falder der en mursten ud. Det gjorde der, da vi startede Den
Grønne Studenterbevægelse.
Vi er nødt til at fejre det, når murstene falder ud, de små sejre, for ellers bliver det for
tungt at være i. Jeg har ikke noget valg. Jeg må gøre noget. Min indignation er så dybfølt.
Det er et mål i sig selv at gøre noget, for så kan jeg sige: jeg prøvede, jeg var der, og jeg

kæmpede. At være aktivist og kæmpe for en mere retfærdig verden er et vilkår i min
tilværelse. Det stopper først, når jeg ikke er her længere. Det er en del af min eksistens.
Sådan betragter jeg det.
I et interview i Zetland sagde jeg, at jeg er i tvivl, om jeg vil have børn på grund af
klimakrisen. Der kom nogle virkelig stærke reaktioner efter det interview, folk blev
kede af at høre det, men det var vigtigt for mig at sige højt, at jeg har gjort mig de tanker. Jeg bliver nødt til at stille spørgsmål til, hvorfor jeg overhovedet kan gøre mig de
tanker. Hvad er det, der er galt i den verden, vi lever i, når jeg kan tvivle på, om jeg vil
have børn?
Jeg er dybt bekymret for, hvordan folk har det på jorden om hundrede år. Hvor meget
krig er her? Hvor usikkert er her? At tænke på livsvilkår kan måske være mere håndgribeligt for folk end en graf over temperaturstigninger.
Det gør en forskel, det vi gør. Det er i de her fællesskaber, hvor jeg kan se, at vi rykker
noget, at jeg oplever allermest håb og glæde i min tilværelse. Jeg er ikke i tvivl om, at
det ændrede valgkampen, at vi lavede den klimamarch. At vi fik 40.000 mennesker på
gaden på tværs af Danmark. Det ændrede den valgkamp.
Når ældre mennesker roser mit engagement, bliver jeg fucking provokeret. Lad være
med at sidde og sige til mig, at det er flot, det jeg laver. Kom selv i gang. I har også et
ansvar i jeres generation.
Hvis folk på min egen alder ikke vil indse, at de er nødt til at gøre noget, hvis de lever
i benægtelse, så bliver jeg frustreret. Hvorfor synes folk ikke, at der er noget galt, når
der er noget galt? Men vi bliver nødt til at forstå, hvorfor de står udenfor. Hvordan giver
vi dem oplevelsen af, at de kan og må gøre noget? Det er jo ikke alle, der skal arrangere
klimamarch, men folk skal forstå, hvad de kan bidrage med. I deres hverv for eksempel,
eller når vi har brug for, at folk møder op til demonstrationer eller stemmer for klimaet
til et valg, univalget for eksempel.
Jeg ved ikke, hvordan man omstiller Danmark. Jeg har ikke alle svarene. Det er derfor, jeg går på universitetet, men jeg lærer jo kun en gren af det. Til gengæld sidder der
mega kompetente forskere, som bliver ved med at råbe op, så lyt til dem! Gå ind og sig
til politikerne: vi finder os ikke i den måde, I driver samfundet på. Vi har et globalt og
historisk ansvar, også for det, vi har i vente.
Vi er nødt til at råbe ministeren op, han skal forstå, at hans ministerium er til for os.
Når du kan blive ved med at snakke om udbud til mere olieudvinding fra Nordsøen, har
du tydeligvis ikke fattet det. Så bliver det sådan helt Kirsten Birgit-agtigt: er det idioti,
eller er det ondskab? Og der kommer indignationen, for det er fanme ikke okay.
Vi er nødt til at få endnu flere involveret, og vi er nødt til at være mere synlige i
gaderne. Historisk, når sociale bevægelser virkelig har forandret noget, så har det været
med rigtig mange mennesker i gaden. Vi må ikke lade politikerne tro, at vi har lænet os
tilbage, fordi valget blev et klimavalg.
Folk skal holde op med at tro, at det ikke nytter noget, hvad de selv gør. Det er rigtig
nok, at hvis man kigger på det store billede, så ændrer den ene flyvetur ikke noget i forhold til alle flyvninger. Men vi skal ud af det der regnestykke.
Folk skal forstå alle deres muligheder for at udøve deres demokratiske ret. De kan
deltage i demonstrationer og borgermøder, skrive læsebreve, stemme på de politikere,
der viser den mest ambitiøse grønne vej, og vise opbakning til de bevægelser, der kæmper dag og nat for klimaretfærdighed.
Det frustrerer mig, hvis folk tænker, at det er lige meget, om de kommer op til
demonstrationer. Det er ikke ligegyldigt, om du møder op.
Det er kun i fællesskab, vi kan rykke noget.
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»Jeg kunne
nærmest
ikke spise
eller sove«
Kristiana Nikolova tog
kampen op mod plastikkrusene i medicinernes
k a f f e b a r. H u n e r 3 0 å r o g
læser medicin på Københavns Universitet, og så
var hun med til at starte
den grønne studenterforening IMCC Earth.

J

eg fik en følelse af, at jeg burde gøre noget.
Jeg havde været inde og se Leonardo DiCaprio-filmen Before the Flood sammen
med en veninde. Efter filmen var jeg chokeret. Det var egentlig ikke, fordi noget af
det var helt nyt for mig, men der var opstået den her følelse. Jeg blev bange.
Problemet er, at den følelse ofte efterfølges af en følelse af men-hvad-ved-jeg?
Jeg er jo bare en lille borger i et lille samfund. Men denne gang følte jeg, at det siger vi jo alle
sammen, og det kan vi ikke blive ved med at sige, noget må ændre sig, og for at det kan det, så
skal vi få politikerne til at ændre sig. Det er tre år siden nu.
I filmen refererer de til, at Barack Obama sagde, at han var imod homoseksuelle ægteskaber, da han ville vælges som præsident i sin tid, fordi hans rådgivere sagde, han burde gøre
det. Senere, i 2012, fandt han ud af, at der nu var opbakning til homoseksuelle ægteskaber
blandt hans vælgere, og så skiftede han standpunkt.
Det er jo præcis det, politikere gør.
Jeg snakkede nonstop om den film, og da jeg kom hjem til mit kollektiv, var jeg oprigtig
bange. Jeg havde det, som om jeg havde eksamensangst, hjertebanken, jeg kunne nærmest
ikke sove eller spise. Jeg læste til eksamen på det tidspunkt, og dagen efter på læsesalen
kunne jeg slet ikke koncentrere mig, så jeg begyndte at google, hvad jeg kunne gøre.
Jeg måtte starte med mig selv, tænkte jeg, spise mindre kød, jeg googlede alle mulige bæredygtige julegaver, for julen var lige om hjørnet. Jeg har altid mobbet min mor med, at hun samlede
og gemte indpakningspapiret juleaften, jeg syntes, det var så pinligt. Nu er jeg den.
Så tænkte jeg: hvor befinder jeg mig mest i hverdagen? På Panum.
På Panum har vi Klubben, hvor man kan få gratis kaffe og vand, og så er det der, vi holder
fester. Jeg tænkte, at der godt nok blev brugt mange plastikkrus. Hver gang man får en kop
kaffe, får man et plastikkrus, og det gør man måske tre gange om dagen. Det ville jeg gerne
gøre noget ved, så jeg satte et møde op med Klubben.
Jeg fandt ud af, at der bliver brugt cirka 350 plastikkrus om dagen.
Jeg talte med nogle veninder på studiet om min nye følelse af frygt, og en af dem undrede
sig over, at vi ikke talte mere om klima på Medicin. På det tidspunkt var der ikke den samme
opmærksomhed på det. Den Grønne Studenterbevægelse fandtes ikke, der var slet ikke nogen
af de tiltag vi ser i dag. Det endte med, at vi besluttede os for at starte en basisgruppe. Vi har
så mange basisgrupper på Medicin om alt muligt, men der fandtes ikke en om klima.
Jeg kontaktede organisationen IMCC, International Medical Cooperation Committee, og bad

om råd. De skrev tilbage og var glade for min henvendelse, for de ville meget gerne have
sådan en basisgruppe. Det var et krav, at den skulle handle om klima OG sundhed for at være
en del af IMCC, og det vidste min veninde og jeg ikke så meget om, men de sendte en masse
artikler, som vi læste.
Det var igen en åbenbaring: Klimaforandringerne hænger også sammen med sundhed.
Det handler ikke kun om køer, der sviner, eller isbjørne, der mangler is. Det handler også om
os og vores helbred. Og det kan vi jo alle sammen relatere til. Sådan blev IMCC Earth til.
Vi holder cirka to begivenheder hvert semester. Sidste semester holdt vi en tøjbyttedag,
hvor der også kom en og solgte notesbøger lavet af bøger, der var blevet smidt ud. Bagefter
viste vi en film om tøjindustrien og dens påvirkning af klima og sundhed.
Vi overtog også kaffetjansen nede i Klubben en dag og solgte genanvendelige kopper, der er
nemme at have med i tasken eller lommen på en kittel. Vi viste nogle film om plastik i havene,
og hvordan plastik påvirker sundheden, og samtidig samlede vi underskrifter ind for at se, hvor
mange andre der også syntes, det var en dårlig idé at bruge 350 kopper om dagen.
Til december har vi arrangeret et stort foredragsarrangement, hvor en klimaekspert skal
fortælle om klimaforandringer i Danmark, en infektionsmedicinsk ekspert skal tale om, at
sygdomme som malaria vil komme til Danmark, og så kommer der en fra Læger Uden Grænser og fortæller, hvad der sker, når klimakatastrofen rammer.
Jeg håber virkelig, at mange medicinstuderende og læger vil møde op. Læger har en
stemme ude i befolkningen, både direkte med patienter og i medierne. Vi skal udnytte, at vi
har den platform og status i samfundet. Vi kan sige til befolkningen: hey, som læger bekymrer vi os også om klimaforandringer.
I begyndelsen havde jeg det sådan, at man skulle starte med sig selv. Hvis vi var nok,
der ændrede adfærd, kunne vi påvirke nogle ting. Det er jeg gået lidt væk fra. Jeg kan godt
mærke, at selv om jeg tror på, at man kan rykke noget alene, så skal ændringerne ske oppefra. Det er nemmere at lade være med at bruge plastikkrus, hvis de ikke er der.
Vi skal ikke gå og pege på hinanden og sige, at de og de gør det hele forkert og kalde folk
miljøsvin. Vi skal hellere vise, at vi godt kan gøre de her ting og stadig have det nemt i vores
liv. Jeg kan stadig gå i pænt tøj, selv om jeg køber genbrug, en weekendtur behøver ikke
være til Paris, den kan også være til Malmø. Det gjorde jeg for nylig med en ven, og vi havde
en fed weekend.
Det tog tre år, men siden den 1. november har der ikke været plastikkrus til kaffen i Klubben.
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»Jeg har brug for ikke at føle
mig magtesløs hele tiden«
Caroline Reuter var med til at hænge et 25 meter langt banner op på Christiansborg,
da Folketinget åbnede. Hun er 23, læser psykologi på 3. semester på Københavns
Universitet, og så er hun aktivist i bevægelsen Extinction Rebellion.

D

et tog mig lang tid at blive først vegetar og så veganer. Men jeg
synes faktisk ikke, at ansvaret ligger hos individet, det ligger hos
politikerne. De skal gå forrest.
For halvandet år siden, lige inden jeg begyndte på universitetet, gik det op for mig, at vi står i en kæmpe krise, og at nogen var
nødt til at gøre noget. Jeg stolede ikke længere på, at politikerne
ville tage ansvaret og gøre det, der er nødvendigt.
Jeg blev en del af SIMA, den grønne studenterforening på Det
Samfundsvidenskabelige Fakultet, hvor jeg lærte mere om klimaog bæredygtighedskrisen og fik erfaring med aktivisme. Jeg var med til at arrangere nogle af
klimastrejkerne, blandt andet den 15. marts, hvor vi var 500-600 der deltog i strejken på Center
for Sundhed og samfund. Det var mega fedt.
SIMAs arbejde er sindssygt vigtigt, men det er meget fokuseret på studiet. De vil have klima
på pensum – og det er jo også helt vildt, at det nærmest ikke er på pensum
på de samfundsvidenskabelige uddannelser – men jeg havde brug for at nå
bredere ud. Katastrofen er så stor nu, at vi er nødt til at samle meget større
dele af befolkningen og ikke kun fokusere på universitetet, så i maj gik jeg
ind i Den Grønne Studenterbevægelse og var med til at arrangere nogle
demonstrationer i forbindelse med klimalovsforhandlingerne.
Den Grønne Studenterforening er fantastisk, og de har fået klima på
dagsordenen. Det er også fedt at se, hvor mange der møder op til Folkets
Klimamarch. Det har bare ikke haft nogen konsekvenser endnu, politikerne
har ikke handlet. Vi har kendt til de her problemer i årtier, og bevægelser
har kæmpet for at råbe politikerne op på samme måde, som Den Grønne
Studenterbevægelse gør, og der er bare ikke sket nok.
Jeg føler, vi er nødt til at tage nogle andre værktøjer i brug.
Jeg tog til et intromøde i Extinction Rebellion, og efter det deltog jeg
i noget, der hedder NVDA-træning. Det er en non-violent direct actiontræning, som Extinction Rebellion opfordrer til, at man tager, hvis man vil
være med til aktioner.
Det var en otte timer lang dag. Vi lavede simuleringsøvelser, hvor vi øvede
at være til blokade. Hvis man er i en blokade, og politiet siger, at man skal flytte
sig, så må man gerne flytte sig, hvis man ikke har lyst til at blive anholdt, eller
hvis man ikke føler sig tryg i situationen. Så flytter man sig bare.
Hvis man er okay med at risikere at få en bøde eller blive anholdt, så
er der nogle forskellige måder, man kan agere på. Man kan sætte sig på en
bestemt måde med benene oppe og hænderne nedenunder, eller man kan
lægge sig ned. Man skal ikke sætte sig fast arm i arm, for det kan opfattes
som om, man modsætter sig anholdelse. Men man må gerne bare gøre sig
slap og være sådan: jeg har ikke tænkt mig af flytte mig, men du kan godt
bære mig væk.
Så vi øvede det. Det var hårdt, og det var sindssygt fedt.
Forskning viser, at hvis man vil skabe drastiske forandringer i et samfund,
så er civil ulydighed den mest effektive og succesfulde metode at gøre det på.

Vi er så privilegerede, at vi bor i et land, hvor klimakatastrofen ikke har haft store konsekvenser
endnu, og rigtig mange af os har resurserne til at gøre noget, så jeg føler også, at vi har et ansvar
for at gøre det. Jeg føler et ansvar over for de mennesker i det globale syd, som allerede lider på
grund af klimakatastrofen, og over for kommende generationer.
Jeg synes, det er fedt, hvis man har overskuddet til at skrue ned for sit kødforbrug og tænke
over, hvordan man transporterer sig, men jeg synes ikke, det er individets ansvar. Den måde,
ansvaret er blevet lagt over på individet, er ikke i orden. Det er ikke i orden, at politikerne siger:
fedt, at de unge kæmper. Det nytter jo ikke noget, at det kun er de unge, der kæmper, og vi kæmper jo, fordi politikerne ikke gør.
Hvis man føler, at man har et overskud til at engagere sig, så er det bedre givet ud, at man
går ind og råber nogle politikere op og bliver en del af en klimabevægelse, end at man lægger sin
livsstil om.
Der er også folk med i Extinction Rebellion, som spiser kød.

Jeg føler, at civil ulydighed er vores sidste mulighed. Da Folketinget
åbnede i oktober, var vi 20 kvinder fra Extinction Rebellion, der hængte et
25 meter langt og 10 meter bredt banner ud fra tårnet på Christiansborg.
Der stod: »Lyt til forskerne, beskyt livet«. Det var en stor aktion, og det var
teknisk ret svært.
Nogle gik op i tårnet, og så var vi nogle nede på jorden. Vi stod med
banneret på jorden, og så kastede dem i tårnet et reb ned, som vi bandt fast
på banneret, som de så hejste op. Vi var spændt fast til banneret med klatreseler, men det var alligevel virkelig hårdt at holde det, da vinden tog fat. Vi
var tre spændt fast i hvert hjørne nede på jorden.
Vi havde ikke kunnet øve det, så vi havde aldrig haft banneret foldet helt
ud. Der var flere ting, der kunne gå galt. Der er nogle balkoner, der stikker
ud, og rebet kunne være landet der, og så havde det ligesom ikke virket, så
vi var så glade, da det kom op.
Det hang i cirka 40 minutter, inden politiet truede med at skære det ned.
Det ville være usikkert for mennesker nede på jorden, så vi valgte at hejse
det ned selv. De tog vores navne og CPR-numre, men vi har ikke hørt noget
fra dem.
Jeg bliver ked af det, og jeg bliver frustreret, og det er min motivation.
Jeg har brug for håb, og jeg har brug for ikke at føle mig magtesløs hele
tiden. Det hjælper at være en del af et fællesskab, hvor andre også er bange
og også frygter for fremtiden, og hvor så mange inspirerende og seje mennesker tager kampen op.
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Lokale ressourcer skal
omfordeles globalt,
mener professor Minik
Rosing. Grønlandsk
gletsjerpulver kunne
booste de udpinte
jorder i Afrika.

Vi spurgte forskerne

Hvad fuck
skal vi gøre?
Verden braser sammen om ørerne på os. Vi har Verdensmålene, og vi
har Parisaftalen. Men vi har især universitetet. Seks københavnske
forskere deler deres radikale tanker om os og klimaet i fremtiden.
Fx at vi bør fragte en milliard ton grønlandsk fjeld til Afrika.
For talt til DRUDE MORTHORST RASMUSSEN
Illustration PETER BERKE

FREMTIDSFORSKNING

Professor i oceanograf i Katherine Richardson

Det politiske arbejde er gjort, nu skal
universiteterne erklære undtagelsestilstand

U

niversiteterne burde erklære en klima- og økologisk undtagelsestilstand, fordi vi har et ansvar for at uddanne studerende til at begå sig i en samfund, der skal omstilles. De studerende skal vide, hvordan deres disciplin kan håndtere
de kriser, vi står i.
Politikerne har fået Parisaftalen på plads, og de har skrevet under på Verdensmålene. Det politiske arbejde er
gjort. Vi ved, hvor samfundet gerne vil hen. Nu er det op til forskerne at finde redskaberne, så vi kan opnå de mål.
Vi skal sørge for, at alle lærer om bæredygtighed, uanset hvad de studerer. På Stockholm School of Economics
skal alle studerende lære om bæredygtighedsudfordringer i et helt år. Det er vi ikke i nærheden af på Københavns
Universitet, skulle jeg bare hilse og sige.
Jeg er leder af Sustainability Science Centre, der skal stimulere det tværfaglige samarbejde inden for bæredygtighed på hele Københavns Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har lavet deres eget center for bæredygtighed, og det bedste ville være, hvis alle
andre fakulteter fulgte trop.
Der er heldigvis en fornuftig evolution i gang. Jeg mærker konstruktive og gode kræfter på universitetet. Det går bare for langsomt, når
vi ved, at vi skal holde temperaturstigningen mellem 1,5 og 2 grader, som der står i Parisaftalen. Hvis vi kommer over det, risikerer vi, at en
række Tipping Points i jordsystemet går i gang: Indlandsisen i Grønland og arktisk havis vil muligvis forsvinde. Og vi risikerer, at alpine gletsjere smelter og at koralrevene dør.

Te k n o l o g i e n k a n i k k e l ave b i o d i ve r s i t e t
Vi er kommet til at punkt, hvor Københavns Universitet virkelig kommer til sin ret. Indtil videre har man fokuseret på, at universiteterne
skal støtte klimakampen ved hjælp af den teknologiske udvikling, og der vil vi aldrig kunne konkurrere med Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet. Til gengæld har vi humaniora, samfundsvidenskaberne og meget andet at byde ind med.
Den store forventning om, at teknologien løser vores problemer, er helt forfejlet efter min mening. I bund og grund er udfordringen, at
vi mennesker bliver rigere ved at bruge jordens ressourcer, men de ressourcer er ved at være opbrugt.
Der kommer ikke nye ressourcer til, det ved vi. Derfor er vi helt fundamentalt begrænset i vores muligheder for vækst, og teknologi kan ikke
fjerne den begrænsning. Teknologi kan ikke lave biodiversitet, energi, fosfor eller andet.
Vi har brug for en fundamental kultur- og værdiændring, vi skal erkende, at Jorden er vores ægte ressource, og at vi skal behandle den efter det.
Københavns Universitet har et stort potentiale, men lige nu er vi trænet i enkelte sektorer og discipliner. Vi ansætter og belønner forskere for at være eksperter i detaljen, men vi er nødt til at tænke meget mere systemisk og se på, hvordan de detaljer passer ind i et større
system. Vi skal kigge på, hvordan interaktioner mellem menneskelige aktiviteter påvirker klimaet og vores ressourceforbrug.
Det handler absolut ikke om at fortælle folk, hvad de skal forske i, men det er en kendsgerning, at ting skal ændres, og forskerne bør
spørge sig selv, hvordan de kan hjælpe til med det.
Vi skal bruge forskning til at forstå, hvordan vi får mennesker til at ændre holdning og adfærd.
De knapper, man skal trykke på i Danmark i en bæredygtig omstilling, er ikke de samme, man skal trykke på i Nigeria, Indien eller
andre steder. Derfor har vi også brug for humaniora til at hjælpe os med at forstå, hvad man skal gøre i forskellige samfund. Vi skal have
forskning om det, og om nye typer af samarbejde og forvaltning.

Profe ssor i ge ologi Minik Rosing

Flyt en milliard ton grønlandsk gle tsjer sydpå
Man kan forstå Jorden som en hel masse koblede kredsløb af forskellige grundstoffer. Et af de vigtigste kredsløb er kulstofkredsløbet, hvor
kuldioxid i atmosfæren optages af planter og mikroorganismer, som bliver spist af dyr og til sidst kommer tilbage igen som CO₂.
Problemet er, at vi er begyndt at tappe ind i det kredsløb og bruge aflejringer, som det har taget millioner af år at opbygge. Det har vi så
futtet af i løbet af hundrede år, og derfor er kredsløbet kommet totalt ud af balance.
Det er især planterne, der styrer kulstofkredsløbet, og de skal bruge kalium og fosfor for at leve. I troperne og subtroperne, hvor det er
varmt og fugtigt, bliver mineralerne i jorden opløst og næringsstofferne vasket ud i havet. Det efterlader udpint jord.
Oppe nordpå er der masser af næringsstoffer. Indlandsisen kværner grundfjeldet under sig til et fint pulver af mineraler og skyller det
ud med smeltevandet til kysterne i Grønland. Det pulver indeholder præcis de mineraler, som planterne har brug for, for at vokse, men
fordi det er så koldt, bliver mineralerne ikke opløst og brugt.
Man ser det her gletsjerpulver alle vegne i Grønland. Det ligger over det hele, er ærkeirriterende og sidder fast i gummistøvlerne. Det
ville være væsentligt sjovere, hvis vi kunne fragte det knuste materiale fra Arktis til troperne og subtroperne, få det aktiveret som næringsstoffer og dermed skabe mere vækst. Det vil både trække CO₂ ud af atmosfæren og mindske den ulighed mellem det globale syd og nord,
som især skyldes forskel i næringsstoffer i jorden.

Omfordel til det udpinte globale Syd
Som geolog vil jeg sige, at den store ulighed i verden primært skyldes jordbunden. Der løber et bælte over hele den nordlige halvkugle,
hvor der er stort afkast af landbrugsproduktion og god næringsholdig jord. Den ulighed kunne man sådan set selv rette op på ved at fordele næringsstoffer mere ligeligt.
Hvert år skyller en milliard ton pulver ud til kysterne i Grønland, og den mængde stiger med afsmeltningen af Indlandsisen. Det er relativt nemt at indsamle.
Lige nu regner vi med, at man skal bruge 20 ton af pulveret per hektar landbrugsjord. Det betyder, at man med én milliard ton gletsjermel årligt kan gøde et areal, der svarer nogenlunde til det udpinte landbrugsareal i Afrika. Det er naturligvis ikke praktisk muligt, men det
viser, at en lokal ressource kan få global betydning.
Det gør det til en potentielt interessant idé, fordi man kan skalere det lige så meget op, som man orker. Det nytter ikke noget som helst
globalt, hvis man får en fantastisk effekt af et produkt, man kun kan bruge i en baghave i Allerød.

Lektor i bioetik Mickey Gjerris

Det er både dumt og skamløst, at vi kun
tænker på vores eget livsgr undlag
Det er et grundlæggende problem, at vi har reduceret naturen til at være en slags omverden, der er fuld af ressourcer, vi bare kan bruge løs af.
Antropocentrisme betyder, at mennesket sættes i centrum for alt. Den opfattelse er dybt indlejret i vores kultur. Men vi er ikke
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i stand til at have ubegrænset vækst i et lukket system, ligegyldigt hvor mange penge vi tjener. Det er umuligt – ligesom at opfinde
evighedsmaskinen.
I stedet burde vi se på verden fra et økocentrisk perspektiv og anerkende naturen som en del af vores fællesskab. Mennesket er vokset ud af
præcis de samme evolutionsprocesser som resten af Jorden, og vi er dybt afhængige af de samme biosfæriske faktorer som planterne og dyrene.
Bag enhver skive bacon, er der altså en gris, som er et levende og følende væsen, der blev kastet ind i verden på samme måde som os.
Kristendommen har været med til at skabe det antropocentriske livssyn, fordi vi har tolket skabelsesberetningen som en legitimation af,
at vi mennesker er noget ganske særligt, og at Vorherre har givet os hele verden til fri afbenyttelse.
Det afholder os fra at forstå dybden af det etiske svigt, som klima- og biodiversitetskrisen udgør. Det er ikke bare dumt, men også skamløst, hvis vi kun tænker på vores eget livsgrundlag og ikke på utallige andre arters livsbetingelser. Lige nu hører vi kun vores egen stemme.
Vi har helt glemt naturens stemme.
Der er jo ingen mennesker, som ikke har haft naturoplevelser, der har bibragt dem følelser af forundring og ærefrygt. Men desværre har
vi en tendens til at lade som om de oplevelser ikke rummer nogen virkelig erkendelse af verden.

G å i k ke t i l e n h a lvg a m m e l l e k to r, m e n t i l k u n s t n e r n e
Hvis vi skal overbevise andre om naturens værdi, skal de selv gå ud at se efter. De skal selv ud at opleve og erfare naturen. Jeg kan kraftigt
anbefale at gå ud at kigge på skyerne eller kramme et træ. Det handler ikke om at tænke, hvad du kan få ud af den oplevelse, men om at
lytte efter, hvilken fortælling der er i gang, som ikke bare handler om dig.
Forundring over og respekt for natur opstår ikke ved at læse en bog, men ved at man går ud og oplever den. Det er ligesom at blive et
barmhjertigt menneske: Det kan man kun blive ved at gøre det. Vi skal øve os frem til det.
Basalt set handler det om at give folk nye visioner om det gode liv. De idéer bliver indlejret i os fra begyndelsen af vores liv, og derfor
burde vi undersøge, hvordan menneskers natursyn bliver skabt og hvordan man kan ændre det.
Filosoffer er ikke særligt gode til at fortælle historier, men kunsten har et kæmpe potentiale til at gøre det gennem billeder, dans, litteratur og meget mere. Kunsten kan vise os mulighederne i naturen, så vi rent faktisk tror på det, og det ikke bare er en halvgammel lektor,
der udfolder nogle begreber.
Kunstnerne er de eneste, der er dygtige nok til at hamle op med alle de veluddannede marketingskonsulenter, som hele tiden fortæller
os, at vi har brug for at købe noget nyt for at blive lykkelige.
Måske kan vi også samarbejde med biologilærere om, hvordan vi undgår at ende med et så fattigt og reduktionistisk natursyn, som
præger vores kultur. I dag handler biologiundervisning mest om, hvordan naturen og kredsløbet fungerer. Den mangler en basal naturfortælling om vores fuldstændig mageløse og forbløffende univers, der kan inspirere os til at forstå vores rolle i det mere-end-menneskelige fællesskab, som biosfæren er.

Professor i makroøkologi Carsten Rahbek

Drop konsulentrapporterne og plant
(v i l d t m e g e t) m e re skov
Vi kan ikke løse klimakrisen ved at reducere vores CO₂-udslip. Det går for langsomt. Vi er nødt til at bruge naturens systemer til at lagre
CO₂ i lavbundsjorder og skove. Hvis jeg skulle proppe en masse penge i klimaområdet, ville jeg bruge dem på det.
Vores forbrug af land er enormt svinsk. Vi ødsler med vores ressourcer, og derfor kan vi nå rigtig langt ved at bruge vores areal bedre til
landbrug og skovbrug, mens vi passer på naturen og laver klimatiltag.
IPCC siger, at vi skal bevare eksisterende skove og plante flere. I Danmark har vi oversat det til, at vi skal plante mere produktionsskov,
som vi kan fælde og brænde af, og at det er en bæredygtig brug af træmasse, der erstatter fx kul.
På papiret betyder det, at Danmark har reduceret sin CO₂-udledning gevaldigt, fordi halvdelen af vores grønne energi i dag kommer fra
biomasseforbrænding. Men forbrænding af træ leder mere CO₂ ud per energienhed end kul. Det betyder, at vi i øjeblikket praler af at have
en CO₂-reduktion, som kun eksisterer i et Excel-ark.

Vi har ikke været radikale nok
Klimaet er jo ligeglad. Vi har ikke været radikale nok i det, vi skulle gøre. Første skridt er, at vi skal lade være med at hugge vores skov ned
og bare brænde den af. Den er ikke et affaldsprodukt.
Når jeg kritiserer den måde, vi bruger skov på, får jeg spørgsmålet: Hvordan vil du så plante en optimal klimaskov? Så siger jeg: Det ved
vi faktisk ikke, og der har ikke været noget incitament til at finde ud af det. Vi ved bare, at vi skal fokusere på skov, der binder CO₂ hurtigst
muligt under hensyntagen til land-use og biodiversitet. Samtidig skal vi genskabe de naturlige vandsystemer som lavbundsjorder, der også
vil holde på og optage CO₂.
Jeg tror ikke på, at teknologi kan løse krisen, sådanne projekter ender ofte som blålys. Vi mangler den holistiske tilgang: Vi har både
udfordringer med rent vand på jorden, at økosystemerne ikke fungerer med hensyn til næringsstofcirkulation, en biodiversitetskrise med
tab af arter og genetisk variation og med klimaet.
Statsminister Mette Frederiksen sagde noget rigtig godt på mødet om en ny biodiversitetsstrategi på Marienborg 4. november foran over
40 organisationer: Når vi planter skov, har det ingen effekt på biodiversiteten, det hjælper kun klimaet. Det er en fantastisk rigtig erkendelse.
Lige nu taler alle om, at vi skal lave transformativ forskning. De tror, det handler om at justere lidt på de velkendte knapper, vi er vant
til at trykke på. Der er ikke et enkelt fix. Men de inkrementelle (gradvist voksende, red.) løsninger som fokuserer på helheden af jordens
systemer kan føre til de transformative ændringer, som virkelig er nødvendige.
Det kræver stærke forskningsmiljøer og forskningsbaseret undervisning, hvis de danske universiteter skal bidrage til de globale løsninger. Det hjælper ikke at skrive flere konsulentrapporter.

Lektor i mikrobiologi Mette Haubjerg Nicolaisen

Vi skal dyrke superafgrøder med bakterier
Vi ved fra laboratoriet, at bakterier kan hjælpe planters næringsoptag og slå patogene mikroorganismer ned, så planterne ikke bliver syge.
Bakterier kan producere plantehormoner og stimulere plantevæksten, og de kan endda øge udbyttet.
I løbet af de sidste 15 år er vi blevet i stand til at analysere mikroorganismer på et helt andet plan end hidtil, og derfor snakker mange
i dag om deres tarm-mikrobiom og hvordan ’tarme med charme’ kan gøre mennesker sundere. For planterne fungerer det i princippet på
samme måde. Planterne er også afhængige af en masse mikroorganismer for at leve og yde på tværs af vejr og klimaer.
Bakterier kan kolonisere rødder og beskytte dem imod udtørring ved at stimulere tørkeresponsen i planterne; de kan beskytte dem
imod at drukne eller at blive slået ihjel af svampesygdomme, når der er perioder med store nedbørsmængder. Hvis vejret skifter meget
voldsomt – hvilket det allerede gør – kan bakterierne sikre, at markerne ikke går til.
Visionen er, at landmanden kan gå ud i sin mark, hive sin dna-sekventeringsmaskine frem for at måle planternes mikrobiom og derefter
tilføre de bakterier, som planterne har brug for.
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I øjeblikket praler vi
af at have en CO₂reduktion, som kun
eksisterer i et Excelark, siger professor
Carsten Rahbek

Hvis alt går godt, regner vi med at vi kan begynde at bruge det på jorder om seks år. Derefter er det op til industrien at brede det ud til landmændene. Ønskescenariet er, at vi kan forudsige, hvordan et givent jord-mikrobiom vil reagere i forhold til en given plante. At man fx kan tilføje
en stor blanding af mikroorganismer, som både får det gode frem i planterne og holder det dårligere væk.
Der er rigtig meget litteratur om det her både på amerikansk og europæisk plan. Men det baserer sig ofte på forsøg lavet i et kontrolleret system, som ikke har nogen direkte anvendelsesorienteret mulighed.
Det kræver data på et globalt plan, og derfor er det vigtigt med tiltag og modeller, som alle kan bidrage til. Det er man fx lykkedes med
i undersøgelsen af menneskets tarm-mikrobiom, hvor forskere har indsamlet afføring i hele verden.
Måske vil det koste en milliard, hvis man skal brede projektet ud globalt. Så ville man kunne lave modeller, der kan forudsige miljøet
præcist nok til, at det kan få en ordentlig effekt.

Lektor i landskabsarkitektur Natalie Marie Gulsrud

A l l e byd e l e sk a l h ave e n l ok a l p l a n fo r n a t u re n
Byer over hele verden har fået øjnene op for, at de har brug for grøn infrastruktur og mere natur for at bekæmpe konsekvenserne af
klimaforandringer.
Når der er ekstreme hedebølger, bliver byerne så varme, at indbyggerne bliver syge eller risikerer at dø. Det skyldes blandt andet, at
asfalt og beton optager og holder på varmen. Det kan træer og grønne områder modvirke. Træer har også kølende effekter, og derfor søger
mange helt intuitivt ind under træer i sommerperioder.
Træer regulerer vand og renser luften, og vi har stærke, personlige følelser forbundet med dem. Mange barndomsminder er associeret
med træer og handler om at klatre i træer, bygge huler i træer eller holde picnic med familien under et træ. Derfor er der ramaskrig, når
træer skal fældes eller skove ryddes.
Det er teknokraternes våde drøm, at vi bare kan plante en million træer og suge al den overskydende CO₂ ud luften. Fx har Københavns
Kommune besluttet sig for at plante 100.000 nye træer i byen. Men når man sætter sådan et mål, kommer man ofte til at fokusere for
meget på kvantitet i stedet for kvalitet.
Forskning viser, at man er nødt til at understøtte det lokale ejerskab over træerne, så det ikke bare er kommunen, der skal passe på dem. Det kræver,
at træerne matcher lokalmiljøet, og at beboerne vil passe på dem. Det kræver også en større indsats og et meget større budget, men det er afgørende.

En plan for selv det mindste nabolag
Politikerne skal spørge deres indbyggere, hvad de gerne vil have, og involvere dem i kampagner for grønne områder, som er meningsfulde for dem.
Ligesom hver bydel har sin egen lokalplan, burde de også have en lokalplan for den urbane natur. Den skal brydes ned i mindre dele
og fokusere på identiteter i hvert lille nabolag. Vi skal sikre os, at alle bliver hørt i planen, både børn, ældre, ikke-dansktalende og de nonhumane perspektiver.
Søndre Boulevard er for nylig blevet genplantet, fordi metrobyggeriet blev færdigt. Desværre har man ikke spurgt nabolaget til råds,
men bare plantet nogle lidt ligegyldige, men pæne nok løvtræer. Jeg synes, at det ville have været mere interessant med spiselige træer
eller lavere buske. Det gør selvfølgelig vedligeholdelsesopgaven mere kompleks, og det har kommunen ikke sat penge af til i deres budget.
Men jeg tror kvarteret ville elske det, og det ville samtidig understøtte biodiversiteten.
Der er en mainstream diskurs om, at det er blevet for dyrt at bo i byen, men vi taler ikke om planternes og de non-humanes rettigheder,
som er under pres af den sjette masseuddød.
Som byerne gror tættere og tættere, forsvinder de grønne rum. Men lige nu ved vi ikke nok om de grønne områder i byerne, og derfor
kan vi ikke lave nogen tydelige opråb til politikerne om at sikre dem og vores skove.
Vi mangler en udtømmende forståelse af, hvor meget urban natur vi har på globalt plan. Urbane skove er ikke inkluderet i de nuværende optegnelser. Vi har virkelig brug for at vide mere, fordi vi hver dag skal deale med konsekvenserne af klimaforandringer, og det kræver penge til mere forskning.
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Biavleren

På Søndre Campus står to store trækasser. Der bor cirka 50.000
bier i hver. En gang om ugen får de besøg af en lektor i teologi,
som høster deres honning for at tale biernes sag.
A f F R E YA B J Ø R N L U N D . F o t o J O N A S P R Y N E R

V

idste du, at honning blev brugt som symbol på opstandelsen i
Oldkirken,« spørger Gitte Buch-Hansen.
Når man taler med hende om bier, kommer man hurtigt til at
tale om Aristoteles’ syn på biers seksualitet, hulemalerier af honningjagt og altså Oldkirken. »Den populære forklaring på honningens symbolik finder man i historien om Samson i Det Gamle Testamente. Da han
vender tilbage til liget af en løve, han har dræbt, så har bier taget bolig i liget og
lavet honning. Dengang havde man en forestilling om, at insekter opstod i døde dyr.
Så bierne bruges som symbol på, at det døde legeme kan transformeres til noget
helligt – og honning blev set som engle og guders føde.«
Til daglig forsker lektor Gitte Buch-Hansen i Det Nye Testamente på Afdelingen
for Bibelsk Eksegese. I fritiden er hun biavler. I april fik hun mulighed for at tage
sin hobby med på job. Sammen med en flok studerende satte hun to bistader op på
Søndre Campus lige uden for Det Teologiske Fakultet. To store trækasser med cirka
50.000 bier i hver.
Idéen opstod i en samtale med en kollega, professor Jakob Skovgaard-Petersen
fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. »Vi ville gerne markere os som
universitet i den debat om bestøvning og biodiversitet, der kører lige nu,« siger hun.
»På grund af pesticider er honningbierne truede ligesom alle andre insekter. Vi
har som samfund sat os selv i en mareridtsagtig situation, hvor vi risikerer at miste
vores bestøvning. Og så mister vi vores frugter og blomster. Men når vi får bierne ind
til byen, så bliver vi mere opmærksomme på, hvad vi risikerer at tabe.«
Der bor allerede bier på universitetets øvrige campusser:
»Det eneste sted, der manglede bier, var på Søndre Campus. Så vi gik selv i gang.«

»
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Hver t stik er for tjent
Gitte Buch-Hansen undersøgte naturen omkring Karen Blixens Plads på Søndre
Campus grundigt. Hun fandt flere fødekilder til bierne, end hun havde turdet
håbe på. Hvidtjørn, lindetræer, kastanjetræer og mælkebøtter. »Vi var været
meget opmærksomme på ikke at få for mange bistader, for så ville honningbierne true de vilde bier i området.«
Et fast hold af frivillige studerende hjælper Gitte Buch-Hansen med at se til
bierne en gang om ugen. Bier stikker ikke, understreger hun, »medmindre de har
en grund til det. Hver gang jeg er blevet stukket, har det været min egen skyld.«
Dresscoden hedder altid handsker, hat og sokkerne uden på bukserne.
Det med sokkerne var de studerende ikke så meget for i starten. »De syntes,
det så latterligt ud. Men nu har de fundet ud af, at det ser mere latterligt ud
at skulle smide bukserne ude på campus, fordi en bi har fundet vej op under
buksebenet.«
De to bistader har tilsammen produceret 80 kilo honning i år. Det er over
forventning. Man kan købe den på glas i en lille bod i kantinen på Det Teologiske Fakultet. Smagen er stærk og krydret, den er god til ost og müsli. »Vi er ret
stolte af den. Det er ikke en børnehonning.«
Da Gitte Buch-Hansen for nylig var med til at arrangere et tværfagligt seminar om biernes vigtige rolle i menneskets liv, blev der serveret honningkager.
Det var ikke tilfældigt:
»Det fine er, at mennesker gennem hele historien er blevet tiltrukket af det
søde stads. Det er perfekt til at skabe opmærksomhed om, hvad vi egentlig er
ved at gøre ved vores omgivelser.«

STUDENTERKLUMME

Sammen om et grønt
foregangsuniversitet

V

i skal handle nu! Vi har et ansvar i og for klimakrisen. Vi, det er de
studerende, de ansatte og ledelsen. Det betyder, at vi skal transportere os grønnere, uddanne os grønnere og forske grønnere. Og her
kommer en spoiler: Vi kommer ikke til at foreslå, at flyrejser skal
forbydes på Københavns Universitet eller at pensum kun skal bestå
af klima, eller at den akademiske frihed skal indskrænkes. Vi vil blot sætte en grønnere retning for alle, og det kan vi kun gøre sammen!
Måske er vi håbløse idealister, men vi tror på, nej, vi ved, at det kan lade sig
gøre. Det er jo netop universitetets dygtige forskere, der har afdækket klimakrisens alvor, så den ikke længere står til diskussion. Det er jer, der har lært os, at
vi skal handle og ikke kan vente på, at verdens politikere vågner. I har lært os, at
det godt kan lade sig gøre at transformere KU – forhåbentlig til at blive et grønt
foregangsuniversitet.

Grøn transport
Lad os starte med lidt fakta. Flyrejser står for 25 procent af KU’s CO₂-udledning. Vi
ved, at klimakrisen er grænseløs, og det er viden også. Derfor transporterer vi os
rundt i verden, og det skal vi blive ved med. Men hvor det er muligt, bør flyturen
erstattes af tog, både når vi studerende tager på udveksling og når vores dygtige
forskere rejser ud i verden.
Lad os lige, for en god ordens skyld, gentage, at vi ikke vil have tallet ned på 0
procent, men vi må og kan gøre det bedre end de 25.

Grønne uddannelser
Verdens problemer løser ikke sig selv. Studerende og forskere har gennem tiden
insisteret på at finde løsninger på komplekse problemer. Derfor har vi et særligt
ansvar som studerende og forskere.
Uanset hvilket fakultet eller fag vi repræsenterer, løfter vi ansvaret, når vi
uddanner os. Derfor er det vigtigt, at vi bliver uddannet i klima og bæredygtighed
uanset faglighed.

Af Mike Gud b e rgse n & Ol i vi a
Boesen, for p erso n o g næst fo rp e rson
for Stude nte rråd et

Og her har vi brug for hjælp. Vi har behov for, at studienævnene vil være med
til at sætte klima og bæredygtighed på pensum og tænke det meningsfuldt ind i
vores uddannelser. Og vi har brug for hjælp til, at vores undervisere kan undervise både grønt og forskningsbaseret.

Grøn forskning
Forskningsfrihed og forskningsetik udelukker ikke hinanden, tværtimod. Forskningsfriheden og tilliden til at den enkelte forsker udviser samfundssind, skal gå
hånd i hånd. Sådan kender vi heldigvis også vores forskere.
Det er kritisabelt, når forskning er præget af en tavshedskultur, hvor snævre
økonomiske interesser dikterer dele af forskningen. Det er på tide, at vi sammen generobrer vores integritet og stopper skadelige forskningsaktiviteter. KU
forsker fortsat i udvinding af fossile brændstoffer, selv om vi ved, at vi ikke kan
forbrænde dem og samtidig leve op til Parisaftalen.
Med disse ord håber vi, at vi sammen er klar til at handle og gøre vores universitet til er grønt foregangsuniversitet.

LEDELSESKLUMME

It’s the environment, stupid

I

t ’s the economy, stupid. Sådan stod der på et skilt i Bill Clinton kampagnehovedkvarter ved præsidentvalget i 1992. Det skulle minde ham om, at
vejen til Det Hvide Hus gik via vælgernes pengepung. Men ved præsidentvalget i 2020 bør sloganet omdøbes til It’s the environment, stupid. Sådan
skriver i hvert fald Thomas Friedman, stjernekommentatoren i New York
Times. Klimaet er ikke kun en vinderstrategi i valget, hvor Moder Natur er kommet
på stemmesedlen. Men også en overlevelsesstrategi for verden.
Imidlertid er det, som om klimadebatten har slået lejr på polerne. På den ene
pol bor forskningsoptimisterne. De tror, forskning og ny teknologi kan redde menneskeheden. På den anden bor degrowth-bevægelsen. De vil trække i nødbremsen
og omlægge livet fra forbrugsfest til nøjsomhed – som at flytte hjem hos Bonderøven fra tv. Endelig er der reguleringsprædikanterne, der mener, at sagen er forbud mod bøf og flyafgifter.
Men polarisering er ikke en bæredygtig strategi. Vi har brug for fremragende
forskning, uddannelse, frivillighed, adfærdsændringer, politik og lovgivning. Alle
er de nødvendige – men hver for sig er de ikke tilstrækkelige.

Af rektor Henr ik We ge ne r o g p ro re k to r
Bente S ta l l k ne cht

Grønne forskningspenge, ja tak
Netop KU er – med hele sin faglige mangfoldighed og styrke – i en enestående
position til at levere viden om de komplekse klimaproblemstillinger, som ofte er
tæt forbundne, og reelle løsninger som omfatter alle samfundets domæner. Universitetets forskning går fra de dybeste iskerneboringer til den bredeste anvendelse af
klimalovgivning i den internationale retsorden. Fra klimavenlig fødevareproduktion til antropologiske studier af forbrugeradfærd.
Vi vil gerne kvittere for det brede politiske forlig om den grønne forskningsmilliard. Men når midlerne skal fordeles, er det vigtigt at respektere forskningens
uforudsigelige natur, hvor der skal være plads til at forfølge grundforskning,
nysgerrighed og uventede resultater, der går på tværs af fagene. De vigtigste selektionskriterier bør derfor være videnskabelig originalitet og kvalitet. Forskningen
skal stadig kunne give svar på de problemer, vi endnu ikke kender og løsninger vi
ikke vidste, vi havde brug for.

De studerende går forrest
Vi har også hårdt brug for de studerende. Vi så det i 1968 på universiteterne i Paris

og København, i 1989 i Østeuropa hvor de studerende kickstartede fløjlsrevolutionen i Tjekkoslovakiet. Nu ser vi det igen med den grønne studenterbølge, der
sætter en massebevægelse i gang. De studerendes bæredygtighed er særlig stærk,
fordi den er båret af faglig dygtighed.
Rektoratet er i dialog med fakulteter og studerende om, hvordan KU bedst kan
arbejde med klima-bæredygtighed. Det er vigtigt, at indsatsen er fagligt forankret
og ikke opleves som indgribende i den fri forskning og uddannelse.
KU er en stor arbejdsplads med mange kvadratmeter, og vi kan også udrette
noget i eget hus. Derfor er det opmuntrende, at KU på 10 år har reduceret CO₂udledningen per ansat og studerende med 60 procent – det giver en førerposition
blandt danske og internationale universiteter. Det arbejde skal vi fortsætte.
Antropologen Margaret Mead leverede et vigtigt bidrag til ungdomsoprøret i
1960’erne. Det erværd at ihukomme hendes blik for, hvor langt man kan komme
med akademisk engagement. Dette Mead-citat kunne også være slogan for universitetets rolle i det nye, grønne oprør, selv om bølgerne kan gå højt: »Never doubt
that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed,
it's the only thing that ever has.«
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NOVEMBER
DECEMBER

DET SK ER
Brug online kalenderen. Et uddrag af kommende begivenheder fra uniavisen.dk/calendar

27/11

29/11

Rundvisning i Botanisk Have
TRUET NATUR – Oplev Botanisk Have på en guidet tur
rundt i Danmarks største videnskabelige samling af
planter fra hele verden – heriblandt arter, som enten er
truede eller udryddet i naturen.
Tid: 27/11, kl. 16:30-18
Sted: Botanik Have
Arr.: Statens Naturhistoriske Museum
Billetter: biletto.dk/e/rundvisning-i-botanisk-havebilletter-375407/

Forbrugerismens
mærkedag, Black
Friday den 29. november, er flere steder
erstattet af en bæredygtig og klimabevidst
Green Friday.

27/11

Folkekøkken på Studenterhuset
BÆREDYGTIG MAD – Hver onsdag står Studenterhuset
klar med et sundt måltid mad for bare 30 kroner. Det
er kun for studerende (husk studiekort). Billetter kan
købes fra mandag kl. 13 i den pågældende uge og frem til
spisetid onsdag kl. 19.
Tid: 27/11, kl. 19-20.
Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52
Arr.: Studenterhuset

28/11

Et blik ind i den danske fertilitet
TALKS PÅ TOPPEN - Stigende barnløshed, dårlig sædkvalitet og flere fertilitetsbehandlinger. Medierne er fyldt
med historier om, hvor mange der oplever udfordringer
med at blive gravide i dag. Københavns Universitet ser
nærmere på, hvordan det går med den danske fertilitet
og om sammenhængen mellem hverdagskemikalier og
barnløshed. Pris: 125 kroner.
Tid: 28/11 kl. 19.00-21.00
Sted: Mærsk Tårnet, Blegdamsvej 3B
Arr.: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Køb billet på
https://sund.easysignup.com/778/

29/11

Green Friday
KLIMASTREJKE KØBENHAVN – Den Grønne Studenterbevægelse og andre miljø- og bæredygtighedsorganisationer begraver Black Friday og skaber i stedet Green Friday:
Kom og gør op med industriens overproduktion.
Tid: 29/11, kl. 12-15
Sted: Christiansborgs Slotsplads
Arr.: Den Grønne Studenterbevægelse, Greenpeace
Danmark m.fl.

ner, gløgg, æbleskiver, hjemmelavet snaps, vildtgryde,
julekager og andet godt til ganen.
Tid: 30/11, 1/12 samt 14-15/12 kl. 10:00-16:00
Sted: Skovskolen, Nødebovej 77 A, Fredensborg
Arr.: De studerende på Skovskolen

inviterer til morgenmad, tøjbyttemarked og oplæg om
miljøproblemer og de sociale retfærdigheder, der er
forbundet med modeindustrien. Det sker i anledning
af Black Friday. Kl. 11.15 følges de fremmødte ad til den
store klimademonstration i København på Christiansborgs Slotsplads.
Tid: 29/11 kl. 8-11.
Sted: Center for Sundhed og Samfund, Øster
Farimagsgade 5
Arr.: SIMA

1/12

Loppemarked på Studenterhuset

30/11

Skovskolens julemarked

29/11

Klimastrejke på CSS
BOYKOT BLACK FRIDAY – Studenterforeningen SIMA

TÆNK GLOBALT, HANDL LOKALT – Masser af aktiviteter
for børn og barnlige sjæle, såsom ponytræk, juleboder
og nisseløb. Salg af juletræer, pyntegrønt og dekoratio-

GENANVEND – Fejr julens indtog med køb af genbrugsfund, når studerende sælger ud af tøj, sko og andre ting.
Studenterhuset lover masser af julestemning.
Tid: 1/12 kl. 11-16
Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52
Arr.: Studenterhuset og Welcome to CPH

4/12

Klimaforandringer – hvad rager det mig?

Stud.mag. Per Slomanns Legat
Der opslås hermed et ekstra antal legatportioner fra stud.mag.
Per Slomanns legat til uddeling i 2019:
Der er i alt 200.000 kr. som fordeles og tildeles efter fundatsens krav til en
forsker som har en kandidatgrad inden for sprogvidenskab, særlig sammenlignende sprogvidenskab, og/eller studerende inden for sprogvidenskab, særlig sammenlignende sprogvidenskab, som har vist særlig flid og dygtighed.
Legatet skal i følge fundatsen støtte studiet af sprog, fortrinsvis sammenlignende sprogvidenskab. Hertil regnes også rejser og studierejser der i så
fald vil være fritaget for skat.
ANSØGNING:
Der kan kun søges online. Bemærk at ansøgningen skal indeholde cprnummer, privatadresse og e-mailadresse samt evt. budgetoverslag, bilagt
projektbeskrivelse, CV og dokumentation i form af eksamensbeviser og evt.
publikationsliste. Derudover skal der, hvis IKKE man ønsker pengene overført
til sin NEM-konto, angives registreringsnummer og kontonummer for den
konto pengene i givet fald skal overføres til. Yderligere oplysninger om proceduren kan fås hos legatsagsbehandler Anette Reinhardt Pedersen, e-mail:
hrsc@hrsc.ku.dk, att.: Anette R.P. Forespørgsler om ansøgningens indhold
stiles til legatbestyrelsens formand, professor, dr. phil. Birgit Anette Rasmussen på bao@hum.ku.dk.
Der er ansøgningsfrist den 12. december 2019.
Der kan ikke indsendes ansøgning eller yderligere materiale efter ansøgningsfristens udløb. Send din ansøgning til hrsc@hrsc.ku.dk, og angiv i
emnelinjen: Slomanns legat, att. Anette Reinhardt Pedersen.
Yderligere oplysninger kan eventuelt fås hos legatbestyrelsens medlemmer,
formand: professor, dr. phil. Birgit Anette Rasmussen (bao@hum.ku.dk),
lektor, ph.d. Michael Lerche Nielsen (lerche@hum.ku.dk) og lektor, dr.phil.
Thomas Olander (olander@hum.ku.dk).

TEMAAFTEN – Studenterforeningen IMCC Earth holder
temaften om sammenhængen mellem klima og sundhed.
En perlerække af fagfolk og klima- og sundhedsforskere
lægger vej forbi og fortæller om, hvad klimaforandringer
er, hvordan de rammer Danmark og hvilken indflydelse,
de har på vores sundhed.
Tid: 4/12, kl. 17:30-19:15.
Sted: Mærsk bygningen, Blegdamsvej 3A
Arr.: IMCC Earth

5/12

Byttemarked på Søndre Campus
GIV DET VIDERE – Medbring tøj, bøger og andre ting, du
kan undvære eller ikke lige bruger, og byt til nyt. Kom
hjem med nye skønne ting og overskud på ressourcekontoen. Den humanistiske klimaforening RHEA holder
byttebazar en gang om måneden.
Tid: 5/12, kl. 13-16
Sted: Festsalen, lokale 11C.0.08, Søndre Campus,
Karen Blixens vej 2
Arr.: RHEA – Humanistisk Klimaforening

5/12

Torsdags-tåren i København
SAMLING – På denne torsdag mødes Den Grønne
Studenterbevægelse, drikker en tår og snakker om klima.
Tag en tår med aktivisterne på Harbo Bar og få 10% på
dine drikkevarer.
Tid: 5/12, kl. 19-22
Sted: Harbo Bar, Blågårdsgade 2D
Arr.: Den Grønne Studenterbevægelse

6/12

Global Disaster Studies: Past, Present
and Future
EXPERT PANEL - The panel will discuss the future
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projections of key thematic areas within disaster studies,
including disaster risk reduction and vulnerability;
disaster resilience; gender, intersectionality and diversity
in disasters; and disaster Law and policy.
Time: 6/12, kl. 9-12
Place: Faculty of Law, South Campus, Room 8A-0-57,
Njalsgade 76
Host: The PhD School, Faculty of Law and Copenhagen
Center for Disaster Research

14/12

Repair-café på Studenterhuset
GENBRUG – Få hjælp til at fikse dine ødelagte ting og sager i stedet for at købe nyt. Repair-cafe er et bæredygtigt
udviklingskoncept, hvor frivillige hjælper lokale borgere
med at reparere defekte genstande, som ellers var blevet
smidt ud.
Time: 14/12, kl. 12-15
Place: Studenterhuset, Købmagergade 52
Host: Studenterhuset, Repair Café Danmark, Welcome
to CPH

30/1

Kierkegaard og katastrofen
FOREDRAG - Professor Isak Winkel Holm, Institut for
Kunst og Kulturvidenskab, taler om Kierkegaards ’Jordrystelsesoptegnelse’. Hvad vil det sige at Kierkegaard
— ikke bare i denne optegnelsen, men gennem hele sit
forfatterskab — fortolker verden gennem katastrofens
optik? Og hvordan gør det hans værker aktuelle i en moderne verden, hvor vi lever i skyggen af klimakatastrofen?
Tid: 30/1 kl. 19:30
Sted: Søndre Campus, Karen Blixens Plads 16,
auditorium 9A-0-01
Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet

Over 2.000 arter
af dyr og planter
er i fare for at
forsvinde i Danmark, herunder
kirkeugle, hasselmus og bredøret
flagermus.

»Det kæmpe problem med Center for Olie og Gas
er, at det er finansieret af olieindustrien. At de har
en så konkret indflydelse på, hvad der bliver
forsket i på et dansk universitet, er jo helt absurd!
Jeg vil arbejde med det, der kan ændre verden om
tredive år, og det gør jeg, når jeg bekæmper de
aktiviteter, der foregår på centeret.«
Niclas Spangegaard, studerende på kandidatuddannelsen Climate Change

