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“Jeg ser et spildt potentiale i vores samfund og 
menneskene i det. Et smukt potentiale som dør hen 
i forbrugermentalitet, stormen af dragende reklam-
er, livsstilseksperter, søgen efter rette hylde, efter 
at passe ind og finde sin plads. Idealer, mode, sam-
talekøkkener, ikoner opstår, fordi der i dag er skabt 
så stærke symboler, at vi ikke kan andet end at indgå  
i dem, og så er det jo bare med at udstråle det rigtige.“ 
- Elena Asklöff

“Hverken blå eller blå. Derfor kommer jeg den 12. 
maj. Jeg er træt et leve i et land styret af en lille elite 
med villig hjælp fra politikere i den ny-blå regering. 
Der må andre farver på suppen.”
- Mikkel Wiese

“Der kommer et tidspunkt, hvor man skal tage still-
ing, selv om det hverken er sikkert, snedigt eller pop-
ulært, men fordi det er rigtigt.”
- Morten Wilder

“Alle politikere skjuler, at det findes en gruppe på 
ca. 30.000 syge mennesker,  som modtager en halv-
eret pension. Disse mennesker er dømt til EVIG  
FATTIGDOM.”
- Anna Poulsen
 
“Alle de problemer vi har i samfundet skyldes kap-
italismen og den vækst, der er en del af kapitalis-
mens indgroede logik. Vi starter krige, så vi kan tjene 
penge. Vi ødelægger miljøet, så vi kan tjene penge. 
Vi hænger de udsatte ud, så vi kan slippe for at bruge 
penge på at hjælpe dem. Vi udbytter 3. verdenslande, 
så vi fortsat kan profitmaksimere. Medierne hænger 
alt og alle ud, så de kan tjene penge.” 
- Didda Larsen

“Der er tre ting jeg har hørt i TV, medierne og fra 
politikerne siden jeg var 16 år – og i dag er jeg 48.  
- Vi skal spare, Vi skal have nedskæringer, Vi skal 
have vækst. Og hvis vi bare allesammen gør dette, 
så bliver samfundet bedre for os alle. Og excuse me: 
HAHAHA. What a “song” – what a joke… it has nev-
er gone that way. Så derfor venner af befolkningen. 
Alle os med en medmenneskelig følsomhed. Jer som 
virkelig kan lide mennesker. Meningmand og kvinde: 
JEG TROR IKKE PÅ DISSE LØGNE LÆNGERE!” 
- Helene Kai
 

Derfor kommer jeg

den 12 Maj 

12. Maj går millioner 

af mennesker over hele 

verden på gaden og siger 

stop!  Stop for politikernes 

bistandshjælp til bankerne, 

stop for de samme politikeres 

hetz mod arbejdsløse og

andre af krisens ofre. Vi siger 

stop for spekulation i krig og 

tortur og stop for grådighed, 

der ødelægger miljøet.  

 

12 Maj går vi på gaden mod 

uretfærdigheden. Vær med 

til at skabe en blomstrende 

verden for de mange. 

Læs mere på 

Sankt Hans torv - kl. 12 

Christiansborg - kl. 14
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