
Hvilken by, bugt og havn ønsker vi?
TIRSDAG 17. JANUAR 2023 KL. 19-22 RÅDHUSHALLEN

Program
◆ Indledning. Fællessang og velkomst v/ Paul Natorp. 
◆ Overblik. Hvorfor skal vi skabe et bæredygtigt Aarhus nu og ikke i morgen? 

 Oplæg om den situation vi som by og verdenssamfund står over for;
 situationens ”sense of urgency” forhold til miljø og klima. 
 Mikael Skou Andersen, professor ved Aarhus Universitet. 

◆ Klimakrisen. Hvordan vil havneudvidelsen påvirke klimaet?
 Oplæg ved Katherine Richardson, professor Københavns Universitet. Intro Niels  
 Aagaard, Det Fælles Bedste.

◆ Krisen for havet og arterne. Hvad er projektforslagets reelle skader på havmiljøet?  
      Hvordan kan projektforslaget gentænkes, så vi ikke behøver at acceptere disse   
 miljøskader? Oplæg ved havforsker Jesper Harbo Andersen, NIVA (Norsk Institut  
 for Vandforskning), Stiig Markager professor ved Aarhus Universitet og Torben   
	 Ankjærø,	biolog	i	Danmarks	Sportsfiskerforbund.
◆ Byens havn eller Havnens by? Vil Havneudvidelsen for altid reducere byens herligheds- 
 værdi og attraktivitet? Hvilken byudvikling ønsker vi og hvad står vi til at miste?  
 Oplæg ved Ellen Braae, professor ved Københavns Universitet og Jens Christian  
 Pasgaard, selvstændig arkitekt i Aarhus.
◆ Kommunens økonomi og havneudvidelsen. De økonomiske analyser bag havneudvidel- 
	 sen	er	mangelfulde	og	ubelyste.	Er	der	en	finansierings-	og	investeringsplan? Skal 
 Aarhus evt. dække et milliardunderskud? Oplæg ved Svend Erik Kristensen, formand  
 for Beskyt Aarhusbugten, Jacob Rask, økonom og formand for Doughnut København  
 samt Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker.
◆ Den demokratiske proces har indtil videre ikke givet så stor en beslutning en demo- 
 kratisk legitimitet. Arrangørerne peger på problemerne og hvordan demokratiske  
 formater med fordel kan anvendes.
◆ Pause med musikindslag og kaffe. Besøg udstillingsstande.
◆ Paneldebat om de fem temaer mellem Byrådets politiske partier med spørgsmål fra bor- 
 gerne og Paul Natorp, aftenens ordstyrer.
◆ Hvordan kan en visionær beslutningsproces se ud?
 Paul Natorp interviewer Johan Galster, demokratiekspert fra We Do Democracy.
              Afrunding v Paul Natorp. Hvad sker der herfa? Hvad kan du gøre? 

 Fra 18.30-19.00 er der mulighed for at besøge en række stande fra de arrangerende foreninger. 
 I pausen får standene besøg af oplægsholderne tilknyttet de enkelte temaer.
 Konferencen streames live på www.detfaellesbedste.dk

Facebook for konferencen: https://www.facebook.com/events/3376927269185972/
STOP Havneudvidelsen i Aarhus: https://www.facebook.com/groups/483789590542011 
Gentænk Aarhus Havn: https://www.facebook.com/KoalitionenModHavneudvidelsen/  

Arrangementet er støttet af FO-Aarhus’ debatpulje.
Alle er velkomne, ingen tilmelding.


