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Til Transform!Danmarks Generalforsamling den 24. maj 2022

Årsberetning for Transform!Danmark 2021 - 22

Transform!Danmark blev oprettet den 26. februar 2012. 
Efter et års observatørstatus i tænketanks netværket transform!europe, blev Transform!
Danmark medlem på transform!europe’s generalforsamling i Athen den 18. - 19. september 
2013.

* I perioden siden sidste generalforsamling torsdag den 27. maj 2021 har der været 6 
personer i bestyrelsen og 7 observatører. Bestyrelsesmedlemmer er:  Inger V. Johansen, Gitte 
Pedersen, Merete Pedersen, Hans Aalborg, Magne Pihl, Oscar Garcia Agustin.  To observatører 
har været særligt aktive: Asger Hougaard, der var en af mødelederne ved den Internationale 
Transform konference den 12. marts 2022, samt Ann-Birgitte Svendsen, der er ansvarlig for 
hjemmesiden.
Der har været afholdt 24 bestyrelsesmøder siden den ordinære Generalforsamling den 27. 
maj 2021. 

Transform!Danmark har med Corona-restriktionerne siden marts 2020 befundet sig i en 
særlig vanskelig situation, hvor det i lange perioder ikke har været muligt af afholde normale 
møder og seminarer, kun online. transform!europe netværket har befundet sig i en lignende 
situation: Bl.a. blev det årlige sommeruniversitet, arrangeret af European Left og transform!
europe, der skulle have fundet sted i Evora, Portugal, den 11. – 15. juli 2020 aflyst. Et mindre 
sommeruniversitet, der afholdtes online, fandt sted i juli 2021. European Forum i november 
2021 var mindre men blev afholdt fysisk såvel som online. I år vil sommeruniversitetet blev 
afholdt fysisk i Aveiro i Portugal den 8. – 12. juli.
Transform!Danmarks Generalforsamling den 27. maj 2021 blev afholdt både fysisk og online. 
 
*  Transform!Danmark deltog med en repræsentant i tænketanks netværket transform!
europe’s generalforsamling den 23. – 24. september 2021, der foregik hybridt. Transform!
Danmark ansøgte samtidig transform!europe om et samlet beløb på 13.069 € i tilskud til den 
internationale Transform konference, som planlagdes den 12. marts 2022 i København, samt 
til follow-up seminarer og et andet arrangement. Alt blev bevilget.

Det var på 2016 GF lykkedes os at få transform!europe til at inddrage spørgsmålet om 
miljø/energi i netværkets arbejde omkring ”productive transformation”. Styrkelsen af klima- 
og miljøarbejdet er fortsat. Roland Kulke, transform!europe, er kontaktperson ifm. dette 
arbejde og har været en ankerperson ift. transform!europe’s deltagelse i de alternativer 
COP’er, senest COP 26 modtopmødet i Glasgow i november 2021, hvor det oprindeligt var 
sigtet at sende en større gruppe aktivister på 8. Den blev reduceret især grundet fortsatte 
Corona-problemer, men Transform!Danmark havde en deltager. transform!europe 
opprioriterede desuden den Internationale Transform konference den 12. marts ved at sende 
tre af deres medarbejdere til at assistere, Vice-præsidenten Marga Ferre som indleder på 
konferencen, og de andre – Roland Kulke og Katerina Anastasiou - som aktivister, bl.a. ifm. 
Zoom-delen af konferencen. Endelig deltog en anden transform aktivst – Gala Kabbaj – som 
taler på konferencen. 
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De deltog efterfølgende på et aktivistmøde om søndagen den 13. marts om klimabevægelsens 
arbejde fremover, herunder i forbindelse med afholdelse af næste COP27. Vedr. dette møde se
også nedenfor.
Siden GF i Wien i 2016 har vi været inddraget i Transforms ”Commons”-arbejdsgruppe, men 
desværre uden at være aktive nok. Vi har i det forløbne år ikke evnet at komme videre med 
boligspørgsmålet, som vi tidligere fokuserede meget på. 
Til gengæld har vi haft øget fokus på spørgsmålet om nyliberalismen, dens konsekvenser og 
virkning på mennesker og miljø, og har haft hjælp til Zoom fra transform!europe på vores 
seneste offentlige møde den 29. april, der afholdtes hybridt.

* Transform!Danmarks hovedarrangement i 2021 var den niende internationale 
klimakonference lørdag den 13. marts 2021 med titlen:  “How to Combat Climate Warming – 
Green Capitalism or system change ? “ – den samme titel som konferencen i 2020, ligesom 
enkelte af oplægsholderne var de samme, som den vi måtte aflyse grundet Corona-krisen og 
de indførte restriktioner. Men det blev nødvendigt at afholde den udelukkende som en Zoom-
konference. Fokus var på vigtigheden af systemforandrende tiltag for at bekæmpe 
klimaforandringerne, og faren for at ende med en ”grøn kapitalisme”.

Erfaringen med en Zoom konference af denne størrelse var blandet. Det er ikke let med en så 
stor og langvarig (næsten 8 timer inkl. pauser) online konference. På den anden side tiltrak 
den en større og mere diversifieret gruppe deltagere, der var over 100 tilmeldt konferencen, 
det var lettere at få gode talere fra andre dele af verden til at medvirke.  Men online formen 
lagde også en dæmper på lysten til at tage ordet og debattere. 

Der var dog også ændringer i programmet siden det forrige år. Der var både behov for mere 
overordnede oplæg om verdens kriser, samt for indlæg der forholdt sig til de konkrete udviklinger 
der er foregået både fra EU’s og de nationale regeringers side med at udvikle konkrete 
klimapolitikker og planer. Flere indlæg forholdt sig til disse, der blev set som forsøg på mere eller 
mindre at kombinere en grøn politik med markedspolitik:  Grøn kapitalisme.

Introduktionen til programmet for konferencen understregede vores fokus:
“The industrial and economic slowdown due to the pandemic is no substitute for sustained 
climate action. How can concrete and more ambitious goals in climate and environmental 
policies be achieved? Are the measures and goals adopted by the EU, governments and 
institutions much more than a greening of capitalism? And how much can be achieved by green 
capitalism/green growth against the background of the real challenges of climate warming? 
Climate action should be part of the recovery programmes, but are they not being absorbed by 
neoliberal policies?”

Det var som tidligere en konference af høj kvalitet. Vi vil fremhæve talerne: Walden Bello, 
forfatter, professor og klimaaktivist fra Filippinerne åbnede konferencen og var blevet bedt 
om at bidrage med et økonomisk/økologisk overblik over de globale kriser, ikke primært 
klimakrisen. Fokus var på enden for den nyliberalistiske epoke og alternativer til denne. Hans 
manuskript blev vist på skærmen, mens han læste det op. Mens Sabrina Fernandes, 
akademiker og klimaaktivist fra Brasilien fremhævede vigtigheden af at skabe klimahandling 
og solidaritet med og mellem de undertrykte folk.

Vi havde denne gang inddraget flere klimaktivister: Fernando Racimo, en aktivist fra 
Extinction Rebellion fortalte om deres bevægelse og positioner. I anden session af 
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programmet om eftermiddagen talte også Jacob Sørensen fra NOAH, Friends of the Earth, om 
bevægelsens aktiviteter. De andre talere i anden session Helmut Scholz, MEP fra Die Linke 
(The LEFT, venstrefløjen i EU-parlamentet), og Laura Horn, ekstern lektor på RUC, fokuserede
på henholdsvis EU’s klimaødelæggende handelsaftaler og en kritik af den danske 
socialdemokratiske regerings klimalov.

Talerne i den tredje session om eftermiddagen fokuserede på de systemiske alternativer til 
klimaforandring: Lotta Hedström, tidligere talsperson for det svenske Miljøparti, fremlagde et
økofeministisk perspektiv, mens Jean-Claude Simon, fra transform!europe and La France 
Insoumise, Frankrig, fortalte om øko-socialismen.

Konference-programmet, optagelse af en del af konferencen, nogle af talerne og power-point 
oplæggene kan ses på Transform!Danmark’s hjemmeside: www.transformdanmark.dk
Konference-rapporten har været offentliggjort af transform!europe: www.transform-network.net  

Walden Bello’s hovedtale er blevet offentliggjort på transform!europe’s webite; den er oversat
til dansk og bragt i webavisen Solidaritet.

* Transform!Danmark afholdt sin tiende internationale Transform konference lørdag den 12. 
marts 2022 med hovedtitlen “Planet emergency - why combating climate change demands 
system change”.

Konferencen afholdtes i lyset af dramatiske rapporter fra FN’s klimapanel, der ikke lagde skjul
på at det var ”nu eller aldrig” hvis man skulle lykkes ned at bekæmpe klimaforandringerne. Vi 
havde også denne gang større fokus på handlingerne – hvad gør vi for at skabe forandringer, 
og havde derfor inviteret flere oplægsholdere der havde deres udgangspunkt i deres 
aktiviteter og aktivisme, men stadig med det primære fokus på perspektivet om 
nødvendigheden af systemforandring for at bekæmpe klimaforandringerne.

Vi kunne denne gang afholde en hybrid konference, dvs. på Zoom og med fysisk 
tilstedeværelse. Alle talerne på nær to var fysisk til stede på konferencen. Det sidste 
medvirkede i høj grad til at levendegøre konferencen og fremme en helt nødvendig debat 
mellem talere og deltagere, samt mellem deltagerne. Sammen med programmet medvirkede 
dette til at gøre konferencen til en mere handlingsorienteret konference. Endelig var det også 
en konference hvor de næste skridt i udviklingen af den grønne strategi blev diskuteret, fx 
debatten om degrowth (modvækst eller ikke-vækst) i session 3 på konferencen.

Konferencen havde følgende introduktion:

“With the increasing extreme weather disasters around the world, climate change has come 
much closer in the everyday life of ordinary people. This is compounded by the report issued in 
August 2021 by the UN International Panel on Climate Change (IPCC), announcing drastic and 
much faster global warming.  It therefore also weighs on politicians to deliver much faster on 
reduction of greenhouse gas emissions and social and ecological transition. How is the outlook 
for this?

We will address the issue of the present and real state of global warming reflected on the 
background of the attempts by political decision-makers to address the issue of climate change.  We
aim to continue to pursue and reinforce our arguments and work for system change. The neoliberal
era – as we know it - is at an end and persistent political attempts to combine climate policies with 
neoliberalism and economic growth will fail, to the detriment of the climate and us all.  System 

http://www.transformdanmark.dk/
http://www.transform-network.net/
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change is needed to combat climate change.  It is vital for an understanding of the climate struggle 
that it is part of the class struggle. This is the core of our perspective to build political, economic, 
social, and ecological alternatives. But global action is needed. As previously, we also wish to 
include a focus on combating the severe climate problems outside Europe and the responsibility of 
the global North in this regard.
But it is also our role to develop the debate and contribute with this and our conclusions to 
raising the knowledge and consciousness of climate change in the Danish, and 
European/international public, as well as combining this with a wider long-term eco-
socialist/eco-feminist perspective.”

Nu fandt konferencen sted netop kort tid efter starten på krigen i Ukraine, der umiddelbart 
også førte til en dramatisk eskalerende militær oprustning, der om noget vil øge CO2 
udledningerne, Dvs. oprustning der decideret vil modvirke end de indtil nu helt 
utilstrækkelige forsøg fra staters og regeringers side på at reducere CO2 og andre 
drivhusgasudslip. Selv om USA har hindret at militære udgifter inddrages i Paris-aftalen, 
påvirker disse ikke desto mindre på afgørende vis klimaforandringerne. Denne situation 
havde vi desværre ikke muligheden for at gå mere ind i på selve konferencen, men blev taget 
op på aktivistmødet dagen efter.

Vi vil fremhæve talerne i den første session som repræsentanter for den globale 
klimabevægelse: Dorothy Guerrero, fra Filippinerne og bosiddende i England, samt 
medarbejder i Global Justice Now, og ankerperson i COP26 Coalition, dvs. modtopmødet i 
Glasgow.  Hun fokuserede på nødvendigheden af systemforandring og på hvordan man kunne 
fremme budskabet. Den anden oplægsholder i sessionen var Paul Lippert Figueroa fra 
Puerto Rico, der holdt et rystende oplæg om USA’s imperialistiske udnyttelse af øen som 
kolonimagt og dens klimamæssige ødelæggelse. 

I anden session diskuteredes flere sider af klimaktivismen: Ulrike Eifler, fagforeningskvinde 
fra Die Linke, gjorde rede for fagbevægelsens rolle i klimakampen og problemerne med at 
engagere fagbevægelsen i denne.  Gala Kabbaj, fra den franske transform-
medlemsorganisation Espace Marx, fremlagde en analyse af den franske klimabevægelse og 
dens klassemæssige tilhørsforhold. Fernando Racimo, en aktivist fra Scientist Rebellion 
Denmark med tilknytning til Extinction Rebellion fortalte omhvordan de søger at fremme 
akademikeres bidrag til klimakampen. 

Tredje session af konferencen handlede om degrowth (modvækst eller ikke-vækst) og var den
eneste session hvor talerne optrådte på Zoom.  Det skyldtes bl.a. sygdom. Sessionens 
indledende taler Giorgos Khallis havde måttet melde afbud og i hans sted talte Timothée 
Parrique. fra Frankrig og økologisk økonom fra Lunds Universitet, om hvorfor det er umuligt 
at skabe degrowth under kapitalismen, der kræver en post-kapitalistisk transformation. 
Efterfølgende talte Ulrich Brand, professor i international politik fra Wiens Universitet, om 
degrowth som en hjørnesten i øko-socialistiske strategier der skal bekæmpe fremvæksten af 
en ny grøn kapitalisme.

Det faktum at de to oplægsholdere i den tredje session kun havde mulighed for at optræde på 
Zoom gav os umiddelbart den ide, at vi var nødt til at organisere et opfølgende arrangement 
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om degrowth-temaet på et senere tidspunkt, hvor gerne de samme talere fik en mulighed for 
at være til stede og komme i en direkte debat med deltagerne.

Konference-programmet, optagelse af en del af konferencen, de fleste af talerne og power-
point oplæggene kan ses på Transform!Danmark’s hjemmeside: www.transformdanmark.dk
Konference-rapporten vil blive offentliggjort af transform!europe: www.transform-network.net  

*Desuden bør det tilføjes at flere af diskussionerne om klimaet – og om pandemien – i hele 
perioden siden starten af Corona-krisen har været ført i en række af webinars, som transform!
europe har arrangeret - eller været medarrangør af - for sine medlemmer, netværk, og læsere.
Der har også været en række interviews med ledere af europæiske venstrepartier og andre. 
Man kan se disse på transform!europe’s website.

Transform!Danmark har arrangeret og været medarrangør af følgende offentlige 
(debat)møder i perioden siden starten af 2021:

-Offentligt Zoom-møde den 20. maj 2021 om: “Left-Populism: from the economic crisis to the 
pandemic”. Oplæg v. Marina Prentoulis, University of East Anglia, author of Left Populism in 
Europe: Lessons from Jeremy Corbyn to Podemos (Pluto Press, 2021); Erick Palomares, Guest 
Researcher, Center for Latin American Studies CLAS (University of Copenhagen); Óscar García
Agustín, Aalborg University, author of Left-Wing Populism. The Politics of the People (Emerald, 
2020).

-  Boglancering på Zoom den 26. maj 2021 om DET ER NOK NU - Nyliberalismen ødelægger 
mennesker og natur af Linn Stalsberg, udkommet på Forlaget Solidaritet.
Linn Stalsberg præsenterede sin seneste bog i en samtale med Knud Vilby.

-Opfølgning på klimakonferencen i marts 2021 med offentligt møde med Sabrina Fernandes: 

-Transform/Danmark organiserede et aktivistmøde den 13. marts 2022, dagen efter klima-
konferencen med deltagelse af aktivister fra transform!europe, Global Aktion, Dorothy 
Guerrero, COP 26 Coalition, og os, samt et par andre deltagere i konferencen for at diskutere 
den næste COP samt fremtidige problemer og perspektiver for klimabevægelsen.
-Offentligt møde om nyliberalismen fredag den 29. april 2022: Med Linn Stalsberg, forfatter og
journalist fra Norge, og Gabriele Michalitsch, politisk økonom ved Wiens Universitet ("Power 
and Truth: Forming Neoliberal Subjects," med udgangspunkt i Linn’s bog DET ER NOK NU 
- Nyliberalismen ødelægger mennesker og natur (Forlaget Solidaritet). Begge havde tidligere 
holdt oplæg på de internationale Transform konferencer, og Transform!Danmark havde været
med til at lancere Linns bog i 2021. Linn Stalsberg medvirkede også i et off. møde i Kbh. den 
28. april i anledning af udgivelsen af hendes nye bog om ”Efter pandemien” af forlaget 
Tranquebar. Dette blev afholdt af forlaget og Carsten Jensen præsenterede.
Desuden har Transform!Danmark deltaget i følgende  arrangementer:

-Et medlem af Transform!Danmark og to andre fra vores netværk optrådte med et 
klimaindslag på World Social Forum den 30. januar 2021. WSF foregik denne gang online.

http://www.transform-network.net/
http://www.transformdanmark.dk/
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-Transform!Danmark havde en deltager i COP26 modtopmødet i Glasgow den 6. – 10. 
november 2021 sammen med tre andre aktivister fra transform!europe. Der foreligger en 
rapport fra deltagelsen, samt fra COP26 Coalition samt andre rapporter vedr. COP26 og 
modtopmødet.

-Transform!Danmark har været inviteret med til og deltager i et bredt samarbejde ”Grøn 
Alliance”  mellem en række klima- og miljøorganisationer:

Transform!Danmark er inddraget i følgende arbejde – dels egne opfølgninger, dels ifm. 
tilknytningen til transform!europe:

-Et opfølgende arbejde om byudvikling/transformative cities og boligpolitik, der startede med
seminar om sociale kampe i Europa i efteråret 2018 og fortsatte med et samarbejde med 
Enhedslistens Boligpolitiske Udvalg og en gruppe ”Bypolitisk Forum” har der ikke været fulgt 
op på i perioden.

-Transform!Danmark er fortsat med i transform Commons working group, der bl.a. inspirerer 
ifm. arbejdet om transformative cities. Men pga. manglende ressourcer kan vi sjældent deltage
i møderne. 

- Transform!europe’s arbejde med marxism-feminism har også lidt et afbræk, idet periodens 
konference i november 2020 i Bilbao måtte aflyses og udskydes grundet Corona-restriktioner.
Et medlem af bestyrelsen følger dette arbejde tæt. Til gengæld har der været afholdt webinars
om en marxistisk-feministisk Internationale.

-Et medlem af bestyrelsen har bidraget med respons til transform!europe’s/Espaces Marx’s 
analysearbejde af venstrefløjens forhold til klimaspørgsmålet. De har også bidraget med et 
oplæg om øko-feminisme, som vi ikke har svaret på.

-En observatør i Transform!Danmark har bidraget med en artikel til transform!europe’s 
Yearbook fra sidste år.

-Et medlem af bestyrelsen har bidraget med artikel til transform!europe’s newsletter/blog om
folkeafstemningen i Danmark den 1. juni 2022 om ophævelse af det militære forbehold ift. EU.

-Transform!Danmark har ofte kunnet anvende netmediet Solidaritet og webtidsskriftet 
Kritisk Revy til at komme ud med artikler og info.

-Transform!Danmark er som besluttet på GF for seks år siden blevet betalende medlem af 
AlterSummit, men har siden AlterSummit i Athen i juni 2013 ikke haft ressourcer til aktivt at 
deltage i seminarer og møder. transform!europe er med i koordineringen af dette arbejde. 
Dette er et led i at forsøge at skabe en europæisk bevægelse mod EU’s krise- og 
nedskæringspolitik. Netværket består af faglige organisationer, sociale, miljø- og politiske 
bevægelser og NGOer. Det har jævnligt holdt møder de sidste år.

Arbejdet internt – bestyrelse og medlemmer
Det er lykkedes i den sidste periode at få en samlet større bestyrelse og observatører 
sammenlignet med de tidligere år. Formelt er vi blevet styrket, men flere (en i bestyrelsen og 
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de fleste observatører) er desværre ikke specielt aktive. Grundet Corona-restriktioner mm. 
har det desværre også haltet med aktiviteterne.

Transform!Danmark´s arbejde med regnskabet er blevet stærkt forbedret efter at vi for to år 
siden fik ny regnskabsansvarlig, Merete Pedersen, der primært beskæftiger sig med dette.

Transform!Danmarks hjemmeside har fået et boost ved at Ann-Birgitte Svendsen har haft 
ansvaret for dette arbejde de sidste par år.. Se: www.transformdanmark.dk 
  
Transform!Danmarks økonomiske situation er forholdsvis solid især grundet øgede tilskud 
fra transformn!europe til vores aktiviteter de senere år samt tilskud fra danske fonde. 
Regnskabet for den Internationale Transform konference fra den 12. marts i år foreligger 
allerede. Vi planlægger et opfølgende off. møde til efteråret om degrowth med bl.a. de to 
oplægsholdere fra session 3 på Transform konferencen i marts 2022, som dækkes af midler 
fra ansøgningen til konferencen. 
  
Vi har tidligere søgt at holde vores udgifter nede ved at afholde vores møder i 
Solidaritetshuset, Griffenfeldsgade 41, 2200 Kbh. N, hvor mødelokale er gratis for 
andelshavere. Men i den indeværende periode har bestyrelsesmøderne hovedsageligt været 
afholdt online. Ligeledes har vi søgt at holde udgifter i forbindelse med offentlige møder nede 
ved hovedsageligt at annoncere via mail og booke gratis lokaler.  De internationale 
konferencer i marts havde indtil 2015 været afholdt i 3F Københavns lokaler på Ipsens Alle 27
i Nordvest, da det både er billige og gode lokaler. De følgende var vi så heldige at få en god 
aftale med HK-København om lokale og vegetarisk frokost/bespisning hos dem. Vi betalte 
ikke for leje af HK’s lokaler til den aflyste konference, idet HK selv havde lukket ned. Pga 
fordyrelse af forplejning hos HK, bookede vi dog lokaler hos 3F til konferencen i marts 2021, 
men igen blev der lukket ned denne gang af 3F for fysisk tilstedeværelse, så vi undgik betaling 
for lokaleleje. Den 12. marts 2022 afholdt vi konferencen i 3F’s lokaler.

Transform!Danmarks aktiviteter omfatter stadig fortrinsvis debatmøder og internationale 
konferencer og møder, også deltagelse i disse i udlandet, og ikke meget om fx en 
forsknings-/tænketanksvirksomhed.  Dette har især ressourcemæssige årsager. Men som det 
fremgår ovenfor foregår der et løbende arbejde omkring klima-og miljøpolitikken, herunder 
de strategiske perspektiver: øko-socialisme og øko-feminisme, nyliberalismen og dens 
konsekvenser, commons-problematikken, samt marxisme-feminisme,og især tidligere  - 
byudvikling og afprivatisering. Desuden har vi i de forløbne år bidraget med analyser mm. af 
den politiske udvikling for venstrefløjen, herunder venstrefløjens klimapolitik, men også 
diskuteret venstrepopulismen. 
Vi har efterhånden fået oparbejdet en fast skare af interesserede og medlemmer, der gerne 
måtte være større. Vi mangler også ressourcer til at varetage medlemspleje. 
Deltagerne i debatmøder, seminarer og konferencerne er en blanding af medlemmer af 
Enhedslisten og fra den øvrige venstrefløj, samt også en del primært unge (både danske og 
udenlandske) med en akademisk eller aktivistisk baggrund, samt også aktivister fra klima- og 
miljøbevægelsen. Online-arrangementerne har tiltrukket flere deltagere fra udlandet.

Zoom har vist sig at været er rigtig god ting for vores offentlige arrangementer, idet vi har 
kunnet tiltrække flere deltagere til møderne. Til flere af disse har vi fået teknisk hjælp fra 

http://www.transformdanmark.dk/
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transform!europe. Derimod har vi haft mange problemer med online bestyrelsesmøder, hvor 
vi ikke anvender Zoom.

Institutionelle kontakter: Vi har tidligere med held afsat bl.a. internationale oplægsholdere 
til forskellige institutioner for at holde yderligere oplæg ifm deres besøg, hvilket har styrket 
en række institutionelle kontakter. I forbindelse med mødet med Sabrina Fernandes i Kbh. i 
oktober 2021 deltog hun i besøg på Aalborg Universitet (AAU), hvor hun holdt oplæg, og holdt
efterfølgende forelæsning på Lunds Universitet og Kbh, Universitet. I forbindelse med den 
seneste konference i marts 2022 var der en forelæsning v. Paul Figueroa/Puerto Rico på Kbh. 
Universitet.

Vi har i dag et tættere forhold til klima- og miljøbevægelsen end tidligere, især den mere 
radikale del af bevægelsen. Dette viste sig fx på den seneste konference i marts 2022, hvor en 
kok fra NOAH stod for maden og Global Aktion deltog med et par aktivister. Vi havde som 
nævnt et aktivistmøde den 13. marts med aktivister fra bl.a. Transform og Global Aktion 
sammen med Dorothy Guerrero, COP 26 Coalition, for at diskutere fremtiden. Global Aktion 
vil gerne deltage i forberedelsen af vores kommende offentlige møde om degrowth, der er et 
opfølgende møde på konferencen i marts og finder sted til efteråret. 

Til Transform!Danmarks Generalforsamling den 24. maj 2022 


