
کنفرانس  –کنفرانس کلیما )تظاهرات ضد کنفرانس سران سرمایه داری جهانی گسارش  
(  –محیط زیست 

در  –احوذی ًژاد  –یک جِاى تز علیَ طزهایَ داری جِاًی ّ حضْر ًوایٌذٍ رژین جوِْری اطالهی 
 . داًوارک –در کپٌِاک  2009کٌفزاًض هحیط سیظت دطاهثز 

س هخالفیي کٌفزاًض طزاى طزهایَ داری تْطط پلیض داًوارک ًفز ا 74/ 11.12.2009رّس جوعَ 
. تَ دادگاٍ رفتَ اًذ 12.12.2009ًفز اس دطتگیز شذٍ گاى رّس شٌثَ  6دطتگیز شذًذ ، 

 

 
 
 

تْطط گزٍّ ُای هختلف اس  ،رّس شٌثَ تظاُزات هزکشی ّ تشرگ علیَ کٌفزاًض طزاى طزهایَ داری
طثق طاسهاًذُی  ُای صْرت گزفتَ ، قزار تْد .ّدکشْرُای جِاى تذارک ّ طاسهاًذُی شذٍ ب

تلْک ُای گًْاگًْی تْطط گزٍّ ُای .کیلْ هتزی را راُپیوایی تکٌٌذ 6تظاُز کٌٌذٍ گاى هظیز 
اتتکار ) شزکت کٌٌذٍ در تظاُزات شکل گزفت ، اس آًجولَ تلْک ضذ طزهایَ داری ، گزُّای ایزاًی 

در داًوارک تا صف هظتقل خْد در ایي ( یش کتاب هشتزک در حوایت اس هثارسات هزدم ایزاى ّ م
   .ًفزاًض طزاى طزهایَ داری ّ رژین جوِْری اطالهی شزکت کزدًذکتظاُزات ضذ 

(  -کٌفزاًض هحیط سیظت  –کٌفزاًض  کلیوا) تظاُزات هزکشی ضذ کٌفزاًض  طزاى طزهایَ داری 
تظاُز " ٍ ُای اهذاد پژشگی گزّ" س تظاُزات شزّع شذ، پلیض داًوارک قثل اس آغا 13.00عت طا

هْسیک، رقص ،شادی ّ آراهی اطتارات راُپیوایی را تظاُزکٌٌذٍ گاى تا .کٌٌذٍ گاى را دطتگیز کزد
در ایي تظاُزات شزکت  -ًفز   100000ًشدیک تَ   –ُواًگًَْ کَ اًتظار هی رفت دُِا ُشار ًفز .سدًذ

ًفز اس تظاُز کٌٌذٍ گاى را دطتگیز کزد، ایي دطتگیزیِا تا خشًْت سیاد  1000پلیض داًوارک .کزدًذ
 (شیٍْ دطتگیزی ُوزاٍ تا سدى )  عول پلیض ،تطْریکَ دطتگیز شذٍ گاى صْرت گزفت شذ، پلیض

. ًذرا ًْعی شکٌجَ عٌْاى کزد
دطتگیز شذٍ گاى تْطط پلیض طاعتِا رّی سهیي طزد   –طتگیزی تظاُز کٌٌذٍ گاى عکظِایی اس د

: ًشاًذٍ شذًذ ّهْرد تُْیي ،تحقیز ّضزب ّجزح شذًذ 



 
 

 
 

 

 



 

 
 

حولَ شذ ّ شیشَ ُای  در کپٌِاک ادارٍ اهْر خارجیاى تَ –13.12.2009یکشٌثَ  –شة گذشتَ 
ًْشتَ شذٍ  ر تواهی رّسًاهَ ُای رطوی ایي خثز د) .تْطط افزاد ًاشٌاص شکظتَ شذ آى

( اطت
:   تظاُزاتی تا شعار 11.00دطاهثز طاعت  14شٌثَ  2اهزّس 

 
No Border, No Nation - Stop Deportations 

 
 داًوارک ارت دفاعتطزف ّس گ افزسّاًَ دّلتِای طزهایَ داریاطتِای ضذ اًظاًی ّ جيعلیَ طی

 .پلیض تَ ایي تظاُزات حولَ ًکزدٍ اطت 13.53طاعت  کٌْى یعٌی تاشزّع شذ، تا
 

 
REFUGEES ,MIGRANTS 

WELCOME 
ت ُای آلتزًاتیْ  تزجوَ ّعکض اس طای

هیٌا سریي 


