
Aktivister fra Extinction Rebellion blokerer indgang til Danske Bank: Stop investeringer i krig og kul 

I dag blokerer aktivister fra folkebevægelsen Extinction Rebellion indgangen til en af Danske Banks filialer 
ved Kongens Nytorv. Flere af aktivisterne har limet sig fast til hoveddøren for at blokere fuldstændig for 
adgangen til banken. Protesten er en del af fem dages klimaoprør, som i går skabte trafikkaos på Kongens 
Nytorv i fire timer. 

Extinction Rebellion protesterer mod Danske Bank, fordi: 

• Danske Bank er verdens 16. største långiver til virksomheder der udvikler nye kulprojekter. 

• Danske Bank's investerer yderligere i olie- og gas-aktiviteter der rækker længere ud i fremtiden end 
Parisaftalens mål om nuludledning før 2050. 

• Danske Bank's investeringer er med til at forårsage voldsomme krænkelser af menneskerettigheder bl.a. 
som det ses med tvangsfjernelse og drab af civile i forbindelse med gasudvinding i udviklingslande og i 
salg af våben til f.eks. konflikten i Yemen. 

Alt dette på trods af, at Danske Bank i 2015 skrev under på Parisaftalens klimamål og på trods af at 
størstedelen af den danske befolkning støtter gennemgående klimahandling. 

“Danske Bank foregiver at gå op i bæredygtighed og menneskerettigheder, men når man ser på bankens 
investeringer, står det klart at der er tale om en ordentlig omgang ‘green washing’.” Udtaler Amanda Büchert, 
aktivist i Extinction Rebellion og fortsætter: 

“Danske Bank har en forpligtigelse overfor deres kunder, og den danske befolkning generelt, til ikke at 
bidrage yderligere til de at ødelægge vores og andre arters livsgrundlag. At de desuden investerer i krig og 
våben er helt uacceptabelt.” 

Extinction Rebellion har opfordret alle deltagere til at blive testet for COVID-19 før oprøret, holde god 
afstand, bære mundbind og afspritte ofte under oprøret. Bevægelsen sørger desuden for sprit og mundbind 
til alle deltagere. "Vi tager selvfølgelig sundhedskrisen dybt seriøst og gør alt hvad vi kan for at undgå at 
biddrage til smittefare." siger Laura Bellers Madsen, logistik medansvarlig for oprøret. 

Bevægelsen kræver desuden, at regeringen fortæller sandheden om den planetære krise ved at erklære 
miljø- og klima nødstilstand, som det er blevet gjort i over 30 lande og desuden af EU parlamentet. 
Erklæringen skal fastslå alvoren af situationen for befolkningen og bane vejen for reel handling. 

Extinction Rebellion er en international, ikke parti-politisk folkebevægelse, som anvender ikke-voldelig civil 
ulydighed for at få regeringen til at handle retfærdigt på miljø- og klimakatastrofen. 

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

Foto- og videomateriale til fri afbenyttelse bliver uploaded løbende her: 

Billeder: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zbUpJBv1jVXcHojTqmSJfl7Ct27PfpeB 

Videoer: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xDnkcdTkX3C-VSqQLke__mJO1WAJtdfh 

For mere info, yderligere spørgsmål eller interviews, ring til Ellen Obdrup på 29 36 51 43, til Amanda 
Büchert på 29 37 72 80, eller skriv til media@xrdk.org 

Telegram chat for løbende opdateringer omkring aktioner og blokader: https://t.me/tidenerinde 

Yderligere informationer 

• 22 forfattere læser op på Kongens Nytorv fredag d. 18. september kl. 15-18 som en del af Extinction 
Rebellion Danmarks oprør for livet. Blandt forfatterne er bl.a. Carsten Jensen, Ursula Andkjær Olsen, 
Özlem Cekic, Peter Øvig Knudsen, Janne Teller, Caspar Eric m.fl. 



• Der vil foregå flere og større blokader og forstyrrelser i København senere på ugen. Mere info kommer 
senere. Få de nyeste historier og opdateringer ved at tilslutte jer vores pressechat på 
telegram: https://t.me/joinchat/AAAAAEu3RALh7wKu8rbDxw 

Hjemmeside: xrdk.org 

Twitter: @ExtinctionRDK 

Facebook: Extinction Rebellion Danmark 

 


