
March for Science var en inter-
national begivenhed, der 
løb af stablen den 22. april i 
mere end 600 byer i hele ver-

den. Der var sågar en march på Sydpolen, 
så samtlige kontinenter var repræsenteret 
med mindst en March. I Danmark var der 
en i København og en i Aarhus. Til marchen 
i København vurderes det, at mellem 5000 
og 6000 mennesker deltog.

Ideen med marchen var at markere, at 
uafhængig grundforskning er essentiel for 
samfundets fortsatte udvikling. Uden grund-
forskning risikerer Danmark ikke at have no-
get at leve af om 20 år, for de gode ideer til 
fremtidig innovation skal komme et sted fra. 
Så marchen var et slag for viden og faglighed 
samt et opråb om, at den postfaktuelle tids-
ånd formentlig ikke leder os i den retning, 
som vi gerne ser samfundet udvikle sig. Det 
er dog også vigtigt, at den videnskabelige 
faglighed, ikke lukker sig om sig selv. Den 
skal selvfølgelig udfordres og efterprøves, 
for det er der, at nye ideer blomstrer bedst 
og ny erkendelse opstår. Det er forskeres 
fremmeste opgave at refl ektere over og 
efterprøve viden, ligesom det er journalisters 
fornemmeste opgave at forholde sig kritisk til 
denne viden. 

Bred opbakning
Selv om marchen udsprang af en ameri-
kansk kontekst, var det fra starten klart, at 
der i Danmark er et behov for at råbe vagt 
i gevær og ikke bare lade udokumenterede 
holdninger dominere debatten og beslutnin-
ger i samfundet. Af samme grund beslutte-
de arrangørgruppen for March for Science, 
at marchen ikke skulle udtrykke eller tegnes 
udadtil af politiske partier, men at alle 
politiske partier skulle inviteres til at støtte 
bevægelsen. 

Det var en stor fornøjelse for os at opleve, 
at folk, der ofte har forskellige synspunkter 
i politiske debatter, valgte at bakke op om 
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Marchen fortsætter
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March for Science den 22. april blev en succes. Arrangørerne bag marchen i København 
har nu etableret en forening, der skal fortsætte græsrodsarbejdet med 

at sætte viden og faglighed på dagsordenen i samfundet.

marchen og vise, at der er nogle kernevær-
dier, som de gerne vil bakke op om. Tilstede 
i København var for eksempel både den 
nuværende forskningsminister Søren Pind, 
den forhenværende forskningsmister Sofi e 

Carsten Nielsen samt en stor del af de for-
skellige politiske partiers forskningspolitiske 
ordførere, ved siden af Dansk Industri, fag-
foreninger, universitetsrektorer, medlemmer 
af universitetsbestyrelser, medlemmer af 
forskningsfonde m.fl . Marchen fi k markeret, 
at det er helt fi nt at være uenige om mangt 
og meget, men der er noget, som vi faktisk 
er enige om og villig til at gå i march for. 
At viden er noget andet end meninger. At 
begrebet “alternative fakta” er meningsløst 
i en saglig debat og ødelæggende for den 
demokratiske proces. Det nytter ikke at 
benægte sagkundskaben, hvis den ikke lige 
passer til ens interesser.

Ny forening fortsætter arbejdet
Omkring organiseringen af selve marchen 
var vi meget imponeret over, hvor nemt ar-
rangørgruppen fandt sammen. Gruppen var i 
stand til uden problemer at etablere et sam-
arbejde mellem helt fremmede mennesker, 
hvor de fl este aldrig havde set hinanden før. 
Ingen af os kendte mere end højst en enkelt 
anden af  deltagerne i gruppen, da vi mødtes 
første gang. Meget hurtigt blev der etableret 
konsensus om, at March for Science skulle 
handle om det grundlæggende behov for 
at tage videnskab og den videnskabelige 
metode alvorlig som basis for vores moderne 
demokrati. 

Med den succes, som marchen fi k, er der 
grund til at etablere en mere fast forankret 
græsrodsorganisation for brug af viden 
og videnskab i den demokratiske proces 
og samfundet i det hele taget. Derfor har 
March for Science København registre-
ret sig som forening, og medlemmer af 
foreningen vil deltage i den internationale 
dialog og møder, som i den kommende tid 
bliver arrangeret. En international debat 
og erfaringsudveksling mellem March 
for Science grupperne har et potentiale 
til at gøre bevægelsen mere levende og 
dynamisk og dermed få en større effekt på 
samfundet. 
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Begge er med i arrangørgruppen for 
March for Science Københavnk
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