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Tyskere i tusindtal de-
monstrerede for sjette år 
i træk mod ’agrarindu-
strien’ og for økologi

Der er et mylder af mennesker i alle 
aldre på Potsdamer Platz i hjertet af 
Berlin denne lørdag i midten af ja-

skilte der ikke efterlader den mind-

-

-

mennesker og natur. Nogle går så 

fra den interimistiske scene sig med 

overskrift for demonstrationen og 

-
-
-

-
dre.

Landbruget ved skillevej

-

-
ne kalder ’agrarindustrien’.

som satser på genteknik og dyrefa-
-

pingpriser til verdensmarkedet?

økologisk kvalitet og sunde fødeva-

-
den. 

store koncerners interesser. Derfor 

Samtidig med Grüne Woche

-
tik lyder i Berlins gader en lørdag i 

på magthaverniveau. 
Netop denne lørdag er den tyske 

-
-

-
varekoncerner.

Bus til Berlin
På Potsdamer Platz er demonstratio-

-
gelse. Anført af 130 dyttende trakto-

-
lerkontor.

-
-

nå frem til demonstrationen. I aften 
kl. 20 går turen hjem igen på samme 
måde.

-

Nej til TTIP aftale

en TTIP aftale hen over Atlanterhavet 

regler for fødevarer.
-

agrologi-studerende fra Bonn.
- Vi siger nej til at få påtvunget 

sammen med to venner. Alle tre er 

-
cider.

Antallet af demonstranter er om-
stridt. Politiet siger omkring 5000; 

ser den kilometerlange kolonne af 
traktorer og gående demonstranter. 

-
ver der senere på dagen meldt om 

hvordan man er nået frem til dette 
tal.

som fandt sted tidligere på dagen på 

Der havde en gruppe konventio-

kaldt til samling for at forsvare deres 
produktion.

Uvidende forbrugere

Den uvidenhed udnytter radikale 
ydergrupper til at markedsføre deres 

-

-

matiserer enhver moderne familie-

på deres hjemmeside wir-machen-
euch-satt.de.

-

Et par dage før demonstrationer-
ne holdt han et møde med arrangø-

kan sige at der var en god stemning. 
Vi skal have dialog med respekt for 

enige om at passe på ressourcerne 

som også deltog i pressekonferen-
cen.

Masseprotest i Berlins gader mod industrielt landbrug 

WIR HABEN ES SATT!

En kilometerlang kolonne af traktorer deltog i optoget. Foto: Per Henrik Hansen.

DET
SAMFUNDSNYTTIGE
LANDBRUG

Invester i økologisk landbrugsjord
Samsø Økojord A/S dannet af jordbrugsfonden SamsØkologisk, udbyder aktier i perioden 1. januar til 1. april, 
med henblik på opkøb af jord og ejendomme på Samsø til økologisk drift. 

Der afholdes tre orienteringsmøder:
• Århus d. 2. februar kl. 18.30, Økologisk Landsforening, Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj
• København d. 4. februar kl 19, sted annonceres på vores hjemmeside
• Samsø d. 24 februar kl. 17, Energiakademiet, Strandengen 1, 8305 Samsø

Det er også muligt at få mere viden ved henvendelse til 
direktør Niels Nørskov på telefon: 3011 6792, 
på mail info@oekologisksamsoe.dk eller på vores 
hjemmeside www.samsokologisk.dk


