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Nyhedsbrev nr. 3 september 2018
København, 3. september, 2018

Kære medlem af Rådet for Bæredygtig Trafik

For at forbedre kontakten med vores medlemmer udsender vi et par gange om året et nyhedsbrev
med kort information om arbejdet i Rådet for Bæredygtig Trafik (RBT).
Kontingent 2018
Fik du betalt kontingent for 2018? Kontingentbeløb indsættes på Rådets konto 8401 1035023.
Kontingentet er 150,00 kr. (personligt medlemskab).
Ny bog om togrejser i Europa
Det er som om, at der er ved at være skabt momentum omkring kritik af klimaskadelig flyvning og
det oplagte alternativ i form af tog i Europa. Det er derfor både tog til tiden og bog til tiden, når
Britt Sallingboes nye guide, praktiske vejledning og inspirationskatalog ”Oplev Europa med tog”
udkommer her i september, og Britt – der også er med i Rådet for Bæredygtig Trafik – har inviteret
til bogfernisering søndag den 16. september kl. 14-17 i Rundskuedagens Plejecenter,
Dannebrogsgade 44 på Vesterbro.
Ved jorden at blive – fly-modstanden får luft under vingerne
Modstandsgruppen ”Bevar jordforbindelsen” har stiftet en forening for dansk fly-modstand og
modstand mod udvidelsen af Kastrup Lufthavn. Det skete tirsdag d. 28. august. kl. 17 i NOAH's
lokaler på Nørrebrogade. Den ny forening ”Bevar jordforbindelsen” har fået en hjemmeside:
http://bevarjordforbindelsen.dk/

Fire arrangementer hvor Rådet for Bæredygtig Trafik medvirker
september/oktober 2018
Vær gerne med hver gang!
Folkets Klimamarch 8.9. kl. 13.00
Startsted: Bertel Thorvaldsens Plads
Du skal ikke bare gå med, du skal hjælpe til! Der er to måder at hjælpe til under Folkets
Klimamarch:
Bære RBT banner eller skilt (i alt fire personer) og dele RBT-brochurer ud. Kontakt Hanne på mail:
h.dalhoff@gmail.com
Gå i forvejen (inden optoget går) til Transportministeriet, Frederiksholms Kanal 27, som er første
stop på ruten, ganske tæt ved, hjælp til sammen med NOAH-folk med at få folk til at tage selfies af
skilte og sende dem til ministeren. Der gives instruktion. Også uddeling af RBT-brochure. Kontakt
Bente på mail: bente.hessellund@gmail.com
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Bilfri by gadearrangement 16.9. kl. 14-18
Sted: Busstoppestedet lige ved NOAH, Nørrebrogade 39.
Fra 14-15: Opsætning og klargøring. 15-18: Quizze en simpel quiz med forbipasserende om
parkering og bilisme, gi’ små præmier, uddele RBT-brochurer. Kontakt: Ivan på mail:
ivan@noah.dk
Møde om klima, luftfart og tog
Torsdag d. 4. oktober 2018 kl. 19.30 – 21.30
Sted: Indre By Kulturhus, salen, Charlotte Ammundsens Pl. 3, 1359 København
Det går for langsomt med at levere de CO2-reduktioner, som kan begrænse klimaændringerne. Og
en række aftaler om CO2-reduktioner er end ikke forhandlet, det gælder fx luftfarten. Det er nu, der
skal sættes ind – venter vi, bliver det meget sværere og meget dyrere!
Flytrafik er i global sammenhæng for de få, men er en sektor med udledninger, der stadig stiger;
ikke mindst til og fra Danmark. Væksten må bremses, og lufthavnsudvidelser må stoppes.
Klimabevidste rejsende kan stemme med fødderne, og så at sige blive på jorden. Klimavenlige
alternativer som hurtige tog om dagen og bekvemme nattog findes og skal udvikles, så de bliver
reelle alternativer til flyvningen i Europa.
Hør hvad eksperterne siger og deltag i debatten
Klima: Jesper Theilgaard
Luftfart: Jeppe Juul, præsident for Transport & Environment
Tog: Kurt Bauer, De Østrigske Baner, ÖBB (på engelsk),
To unge fra NOAH Ungdom vil også gi’ os korte indlæg.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Gadeaktion Spies Rejsebureau, Kay Fiskers Plads 9
FORMENTLIG LØRDAG 6.10. kl. 14-15 – arrangementet er ikke helt klar endnu! Det bliver
bekræftet senere – men skal nok blive gennemført!
Det kan godt være at det vigtigste er at påvirke politikerne nationalt og internationalt for at pålægge
flyvningen klimaskadeafgifter og brændstofafgifter mv.
Men det kan ikke være rigtigt at vi bevidstløst forbruger ferierejser og automatisk vælger fly og
vælger lange distancer og korte ture. Vi skal selvfølgelig tænke os om, og med vores handlinger
vise at vi tager klimatruslen alvorligt. De personlige valg og den politiske vilje og de politiske
beslutninger hænger sammen!
Vi mødes med bannere, uddelingsmateriale og godt humør foran Spies Rejser i Ørestaden.
Tilmelding bliver ikke nødvendig.
Mere om Rådet for Bæredygtig Trafik og vores aktiviteter
Følg os på Facebook og klik ind på vores hjemmeside http://baeredygtigtrafik.dk

Med venlig hilsen
Kjeld A. Larsen
kjeld.allan.larsen@gmail.com

Leif Kajberg
leif_kajberg@hotmail.com
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