
Klimaaktivister spraymaler, blokerer og limer sig fast til industriens hus 

Klimaaktivister fra Extinction Rebellion blokerer lige nu Industriens hus. Aktivister limer sig fast 
til og spraymaler bygningen med budskaber om lobbyisme. Politiet er massivt til stede. 15 af 
aktivisterne blokerer for traffiken på H.C. Andersens boulevard med en vaskemaskine malet helt 
grøn. De hælder også grøn maling udover den traffikerede vej. Den grønne maling illustrerer 
hvordan industriens hus med klimapartnerskaberne er et "grønvaskeri", som underminerer den 
danske klimapolitik.  

"Med klimapartnerskaberne har industrien succesfuldt lobbyet sig selv til at stå i spidsen for den 
danske klimapolitik, men en grøn omstilling er ikke mulig så længe den sorte industri er den, 
politikerne styres af", siger Ellen Obdrup aktiv i Extinction Rebellion. 

"Den folkelige opbakning til at gennemføre en omfattende grøn omstilling er større end nogensinde 
før. Politikerne ledes dog af industrien og lader dog ikke denne forandring ske. Det ser vi blandt 
andet nu hvor de praktisk talt har droppet deres 70 procents reduktionsmål", siger Sylvester 
Langdvad, kemiker og deltager i aktionen og fortsætter: 

"Den grønne politik skal blive ført an af befolkningen selv, fri for industriens sorte lobbyisme. 
Derfor kræver vi at regeringen opretter et borgerting, som kan træffe bindende beslutninger." 

Foran bygningen står en vaskemaskine, som er malet helt grøn. Bevægelsen giver prisen som den 
største "grønvasker" til cementproducent Aalborg Portland. Aalborg Portland er den største 
drivhusgasudleder i Danmark. (1) Virksomheden har netop aftalt med regeringen at de kan 
undgå klimaafgifter og bindende restriktioner så længe de lover at efterleve deres allerede 
eksisterende målsætninger. (2) 

Aftalen kritiseres ikke kun af klimaforskere og Klimarådet men også af en bred række af små og 
mellemstore virksomheder der ser det som en favorisering og særbehandling af de største industrier. 
Når storindustriens lobbyister former klimapolitikken, havner regningen hos alle andre i samfundet. 
(3) 

"Når industrien blokerer for klimapoltik, blokerer vi industriens hus" siger bevægelsen. 

Begivenheden er en del af folkebevægelsen Extinction Rebellions 'Oprør For Livet'. Tidligere i 
denne uge har de stoppet traffiken på Kongens Nytorv, limet sig fast til Danske Banks kontor og 
holdt litteraturfestival med 20 kendte forfattere foran DR, i protest mod deres utrilstrækkelige 
dækning af klimakrisen.  

Yderlige oplysninger 

Pressekontakt: Ellen Obdrup. Mobil nr: 29 36 51 43. Mail: media@xrdk.org 

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

https://drive.google.com/drive/folders/1Z6K7_sln_wPW-4Yz9ojP86Hvf73KPTaU 

Kilder: 



(1) https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2020/9/regeringen-og-danmarks-
storste-co2-udleder-indgar-
aftale/#:~:text=Aalborg%20Portland%20er%20Danmarks%20st%C3%B8rste,mod%2070%20pct.
%2Dm%C3%A5ls%C3%A6tningen. 

(2) https://arbejderen.dk/indland/regeringens-klimaaftale-med-aalborg-portland-m%C3%B8der-
skarp-kritik 

(3) https://smvdanmark.dk/presse/regeringens-nej-til-co2-afgift-rammer-sm%C3%A5-
virksomheder 

 


