Temadag
Torsdag d. 2. oktober 2014 kl. 09-17
Sted: VerdensKulturCentret Nørre Allé 7, 2200 København N. Ved Sankt Hans Torv.
Bus 3A til døren. Fra Nørreport 25 min´s gang eller bus 4A/350S til Elmegade.

Formidling af det Marine Miljø
et anderledes økosystem, som man ikke kan se!
-

Havet dækker 71 % af jordens overflade
Havet indeholder over 99 % af biosfæren
Havet er kilde til fødevarer, energi, arbejdspladser, et rigt dyreliv, naturlig lagring af
drivhusgasser, friluftsliv og forundring.
Danmark har ca. 105.000 km² hav og en kyststrækning på 7413 km og ingen områder
befinder sig mere end 52 km fra havet

Men…
- Hvornår har du sidst hørt en politiker fremhæve marin politik, som noget der er
værd at prioritere?
- Hvornår har du sidst set en avisleder eller forside fremhæve en marin historie på
bekostning af andre emner?
- Og hvornår har du sidst set en nyhedskanal gå i ”breaking news” over et marint
emne?

Det er et problem, at danskernes bevidsthed om havmiljøet er
blevet væk – så hvordan får vi den tilbage?
På denne temadag i Dansk Selskab for Marinbiologi spørger vi journalisterne, professorerne,
forvaltningerne, underviserne, formidlerne og NGO’erne om:
-

Vi som nation kan klare os uden en folkelig interesse for vores eget og det globale havmiljøs
problemer og muligheder?
Hvilken effekt medierne har på danskernes og politikernes interesser?
Hvad børn og unge egentlig lærer om havet i dagens danske uddannelsessystem og hvordan
fremtiden ser ud?
Hvilke eksempler vi har på succesfulde marine historier i pressen?
Og hvad vi som forskere, studerende, undervisere og forvaltere kan gøre for igen at få havets
kompleksitet og forunderlighed tilbage i rampelyset når vi taler med pressen, eleverne,
ministerierne, eller politikerne selv?
Du kan allerede nu melde dig til. Tilmelding kan ske hér: http://dsfmb.dk/
Pris: 595,- (DSFMB medlemmer kr. 495,-)
(Studerende kr. 195,- kr. maksimalt 10 pladser)
[Girokonto >01<+1391275 eller ved bankoverførsel 1551-0001391275]
Husk at anføre navn, e-mail og evt. firma.
OBS: Pga. begrænsede deltagerpladser er tilmeldingen bindende
(dog kan afbud e-mailes senest d. 15/9 2014)
_______________________________

Temadagen om formidling er arrangeret som et samarbejde mellem Dansk Selskab for Marinbiologi,
Sustainability Science Center, KU og Verdensnaturfonden WWF.

