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Berlingske Media må med beklagelse meddele, at
Al Gore har a�lyst sit arrangement. De over 3.000

læsere, der har købt billet, får pengene retur.

Torsdag den 3. december 2009, 15:06

Al Gore har denne morgen til Berlingske Medias store
ærgrelse har aflyst sit planlagte store klimaforedrag for
danskerne 16. december i Tap 1 på den gamle Carlsberg
grund under titlen ”Klimakonklusion”.

Aflysningen kommer med henvisning til uforudsete ændringer
i Al Gores program for klimatopmødet, COP15.

Efter planen skulle Al Gore have vist sit nye multimedieshow,
der tager udgangspunkt i hans netop udkomne bog ”Our
Choice”, som kommer med løsninger på klodens globale
klimaproblemer.

Berlingske Media er ualmindeligt skuffede

Omkring 3.000 danskere havde allerede sikret sig billet til
Berlingske Medias arrangement, som har været planlagt
siden august og skulle have fundet sted blot to dage før, at
klimatopmødet, COP15, slutter.

- Vi har haft en klokkeklar aftale, og det er med ualmindelig
stor skuffelse, at vi er nødt til at meddele, at Al Gore aflyser.
Vi har glædet os og haft en enorm forventning til
arrangementet. Vi har sat stor pris på, at vi har kunnet give
danskerne mulighed for at komme helt tæt på klimatopmødet
gennem Al Gore. Vi kender endnu ikke de nærmere årsager
til aflysningen, siger Lisbeth Knudsen, koncernchef for
Berlingske Media.

Alle, der har købt billetter, vil få deres penge refunderet via
Billetlugen, som har stået for salget.
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Danskerne: Atomkraft, ja tak
22:25  KLIMA Årtiers massiv folkelig modstand mod kernekraft er
forsvundet. Et flertal accepterer nu a-kraft som et middel mod
global opvarmning. Læs mere

Vælgerne er åbne for atomkraft
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21:30  KRIGEN Oppositionen vil sikre udsendte mod fyring, når de vender
hjem. Regeringen og Dansk Folkeparti siger nej. Læs mere

In�luenzaudstyr står ubrugt hen
22:43  DANMARK Der er postet millioner af kroner i et effektivt beredskab
mod Influenza A. Men dele af det er aldrig blevet brugt og vil kun blive det,
hvis en ny bølge af virussen, der lige nu er på retræte over hele landet, vil
ramme danskerne. Læs mere
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Syv myter om influenzaen

Karzai: Hav tålmodighed med os
21:42  KRIGEN Afghanistans præsident er ikke så sikker på, at hans land
er parat til at overtage sikkerheden i 2011, sådan som præsident Obama
arbejder på. Læs mere
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