
Workshop: ”Gaver til Jorden” ved Charlott B. Christensen. 

10:30 i Børnehaven på Vartov. 
12:30 på Den Classenske Legatskole.

Hovedbanegården
14-17:00 ”Gaver til Jorden” på pladsen overfor Tivoli.

Sankt Hans Torv
17:50 spiller Rafael Alvarado.
18:10 byder Doris Kruckenberg velkommen.
18:15 synger Mariama Elise Guldagger.
18:20 taler repræsentanter fra FN-forbundet, Freds-
 marchen og Greenpeace.
18:35 synger Liv Baianstovu.
18:40 taler ambassadør Eugenio Poma.
18:45 udfører Laura Ponce og Alex Opazo Cid en 
 ceremoni til Moder Jords ære.
19:15 spiller Warylonko poetisk musik fra syden.
19:30 læser Susanne Thorbek, Bodil Cermark og 
 Hanne Christensen digte op.
19:40 danser den bolivianske karnevalsgruppe 
 Saya Caporal, som derefter leder os til 
 VerdensKulturCenteret, Nørre Allé 7.

VerdensKulturCentret
20:30 transmitteres konferencen i Cochabamba      
 direkte på storskærm indtil 21:45
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”Menneskeheden har en fælles interesse i at beskytte jorden”, 
udtalte den bolivianske præsident Evo Morales, da FN sidste 
år udnævnte 22. april  til ’International Mother Earth Day’. 

Moder Jords Dag hænger sammen med Rio-deklarationen 
fra 1992, som fastslog, at vi skal søge at leve i harmoni med 
naturen og sikre en retfærdig balance mellem såvel økono-
miske, sociale og miljømæssige behov for nutidige og frem-
tidige generationer. 

Evo Morales sætter fokus på, at Jorden og dens økosystemer 
er vores allesammens hjem og nu, mere 60 år efter vedta-
gelsen af Menneskerettighedserklæringen, skal Moder Jords 
basale rettigheder også anerkendes.

FN lægger vægt på, at vi kan lære meget af de oprindelige 
folk, der har bevaret en tæt kontakt til naturen og af småbøn-
derne, der med bæredygtige produktionsmåder kan forsyne 
menneskeheden med sunde fødevarer. En omsorgsfuld for-
valtning af Jorden og dens svindende naturressourcer er et 
fælles ansvar.

19. – 22. april afholdes i Cochabamba, Bolivia, en folkelig 
verdenskonference om klimaet og Moder Jords rettigheder. 
Efter et skuffende klimatopmøde er det på tide af få miljø-
debatten ned på jorden, hvor den hører hjemme og måske 
erfare, at det at kigge fremad kan være det samme som at 
kigge tilbage og tage ved lære.

Også i København markeres den første internationale Moder 
Jords Dag nogensinde. Kom og vis Jorden din kærlighed og 
respekt sammen med os, og vær med til at grundlægge en 
smuk tradition.

Kærlige hilsener: Klimaforum, Miljøpunkt Indre By-Christians-
havn, Den Bolivianske Ambassade og Casa Latinoamericana.

22. april er 

MODER JORDS DAG
Kom og vær med til at fejre hende
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