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NOAH-aktivister klædt ud som repræsentanter
fra bl.a. Mærsk, Vattenfall og
Dansk Industri mødte i marts 2017
folketingspolitikere på vej til diskussion
om CETA med champagne, serpentiner og
skilte med tekst som “Tak ICS for lavere
oliebeskatning” og “Vi glæder os til at
være med til at skrive jeres lovgivning”.
Foto: Janus Engel Rasmussen
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Forord
2017, 2016 og 2015 har været de
varmeste år nogensinde målt.
De øvrige syv varmeste år lå
alle efter 1998. På trods af den
stigende alvor er de løsninger,
vi oftest bliver præsenteret for,
baseret på samme økonomiske
model, som har været med til
at skabe denne ikkebæredygtige
udvikling. Om det er handel
med CO2-kvoter, lagring af CO2
fra afbrænding af biomasse
eller ideen om, at vi skal have
flere biler på vejene, bare det er
elbiler.
Disse falske løsninger illustrerer
tydeligt, at klimaforandringerne
ikke er et teknisk problem, men
et politisk problem med sociale
konsekvenser. Det dominerende
økonomiske og politiske system
sætter det frie marked over
mennesker, miljø og kollektive
ambitioner og behov.
Hvis vi vil klimaforandringerne
til livs, er der derfor brug for
alternativer til det eksisterende
system. I NOAH arbejder vi for at
skabe plads til de grundlæggende
politiske forandringer, der kan
gøre op med den globale ulighed
og gøre plads til vores visioner
om modvækst, madsuverænitet
og klimaretfærdighed.
For en miljøorganisation er
det helt essentielt at arbejde
med det økonomiske system.
Overforbruget i det Globale
Nord er den grundlæggende
årsag til klimaforandringer.
Det skaber ikke bare en

ikkebæredygtig udvikling, men
også en uretfærdig udvikling.
NOAH arbejder derfor ikke
kun for miljøet, men for miljøretfærdighed.
Der er i dag flere klimaflygtninge
end mennesker, der flygter fra
krig. Mangel på ressourcer og
mangel på adgang til ressourcer
er medvirkende faktorer til
flere krige. De mennesker, som
prøver at beskytte ressourcerne
og lokale befolkningers adgang hertil, bliver enten
dræbt eller sendt på flugt. Der
bliver beviseligt dræbt fire
miljøaktivister om ugen.
International solidaritet og
globalt udsyn er en kerne i
NOAHs arbejde, og vi arbejder
kontinuerligt på at mindske
overdrevne rettigheder til
virksomheder og investorer
og skabe rettigheder for mennesker og miljø. Vi kæmper for
vores demokratiske frihedsrettigheder, som vi i højere og
højere grad ser angrebet verden
over.
NOAH er også derfor en del
af verdens største netværk af
græsrodsmiljøorganisationer,
Friends of the Earth International. Vi arbejder sammen
med andre græsrødder verden
over for en retfærdig og
bæredygtig fremtid. Vores styrke
som græsrodsbevægelse ligger i
viljen og lidenskaben hos alle de
mennesker, der er motiverede
for at bære os igennem de
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udfordringer, vi står overfor.
Det er tydeligt, at verdens
regeringer ikke har tænkt sig
at tage de nødvendige tiltag
for at reducere udledningen af
drivhusgasser. Donald Trump
meddelte i juni 2017 at USA
ville forlade Paris-klimaaftalen,
og generelt har tomme ord
været mere almindelige end
handlinger, når vi ser på
politikernes vilje til at agere. Det
gælder også de danske. Vi er nødt
til selv at skabe de forandringer,
der skal til.
For NOAH er det helt essentielt,
at alle skal have mulighed
for at være med i bevægelsen
for en anden fremtid. For det
er mennesker, der nedefra
skaber løsningerne, og vi har
enorm styrke, hvis vi sammen
organiserer vores fælles vilje til
en anden politisk og økonomisk
virkelighed.
På den måde er græsrodsaktivisme helt afhængig af
personer, der er villige til at
drive den forandring frem, der
er påkrævet – og dem har vi nu
heldigvis flere af i NOAH, end vi
har haft længe. I 2018 håber vi
også at være med til at kæmpe
for miljøretfærdighed sammen
med dig!
På vegne af NOAHs aktivister

Naturen er
ikke til salg

“Naturen bliver privatiseret og
handlet med under påskud af,
at man vil redde den.”

Program: Skove &
biodiversitet

Jorden oplever i dag den største
masseuddøen i 65 millioner år.
Arter forsvinder i dag 100 til
1.000 gange hurtigere end før
menneskets tid.
Mellem år 1900 og år 2000
forsvandt
75
procent
af
diversiteten af dyrkede planter
– vi dyrker simpelthen færre
sorter – og Jordens økosystemer
har ændret sig hurtigere de
seneste 50 år end på noget andet
tidspunkt i menneskets historie.
Ifølge EU’s Miljøagentur har 77
procent af habitaterne og 60
procent af arterne beskyttet
under EU-lov en ugunstig
bevaringsstatus.
Mange
af
de funktioner, som naturen
udøver, såsom vandrensning og
regulering af klimaet, er ligeledes
under pres.

med EU’s No Net Loss-politik,
som udstikker Kommissionens
bud på, hvordan biodiversiteten
skal beskyttes. Den foreskriver,
at der ikke må ske et nettotab af
biodiversitet inden for EU. Hvis
man ødelægger natur ét sted –
for eksempel ved at bygge en vej
gennem et naturområde – skal
man kompensere for tabet ved at
forbedre biodiversiteten et andet
sted gennem konkrete projekter,
finansiel kompensation eller
køb af kreditter fra projekter,
der allerede har forbedret
biodiversiteten et andet sted.

Man køber med andre ord retten
til at ødelægge natur. På den
måde skabes et marked, hvor
naturgenoprettelse kan handles
og udføres med mere eller
mindre spekulativt formål for
øje. Man kunne kalde det aflad,
på fagsprog kaldes det offsetting.
NOAH
arbejder
imod
markedsgørelse og privatisering
af naturen og dens funktioner. I
2017 udgav NOAH en publikation
om handel med naturen og
tilstanden af EU’s biodiversitet.
Find den her.

De foreslåede løsninger peger i
stigende grad mod at overlade
naturbeskyttelsen til markedet
efter devisen om, at vi passer
bedre på det, som har en pris.
Men markedet er en ringe
naturbeskytter. Naturen bliver
privatiseret og handlet med
under påskud af, at man vil
redde den. Det ses blandt andet
Urskov bliver fældet i Indonesien for
at gøre plads til palmeolieplantager.
Fot: Victor Barro
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Fældede cypresser i North Carolina. Fældningen er
knyttet til træpilleproduktion. Foto: Dogwood Alliance
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NOAH arbejder for et
andet landbrug
Program: Madsuverænitet

Alle har behov for mad. Planeten
og fremtidige generationer har
brug for, at mad bliver produceret
ansvarligt med respekt for
miljøet, klimaet og jordens
ressourcer. Jordbrugere, fiskere
og lokalsamfund verden over har
brug for rimelige indkomster
samt adgang til og kontrol med
ressourcer til at producere mad.
Vi er godt i gang med at overskride
grænserne for vores forbrug og
ødelæggelse af naturen. Skove og
naturlige græsarealer inddrages i
alarmerende hastighed til fordel
for landbrugsproduktion i stor
skala, herunder ikke mindst
en meget stor produktion
af husdyrfoder. De fleste
fiskebestande er overfiskede,
mens færre og færre ejer de
fisk og den jord, der er tilbage.
Samtidig sulter cirka 800
millioner mennesker, og mere
end 2 milliarder er fejl- eller
underernærede. Lige så mange
er overvægtige, og i den vestlige
verden smider vi en tredjedel af
maden ud.

etablere lokale fødevaresystemer
og strategier, der giver den
demokratiske kontrol med vores
mad tilbage til producenterne
og forbrugerne og på samme tid
skaber liv i landdistrikterne.
I 2017 undersøgte NOAH sammen
med seks andre organisationer,
hvad madsuverænitet betyder
i en dansk kontekst gennem
en publikation og konference.
Landmændene er den vigtigste
spiller i denne omstilling og det
er dem der har løsningerne.
Derfor afholdt NOAH i efteråret

2017 en række workshops med
landmænd samt åbent hus med
landmænd, unge og lokale borgere
om fremtiden for landbruget.
Her blev især diskuteret,
hvordan EU’s landbrugspolitik
spiller en hovedrolle. I dag
tilgodeser politikken nemlig
storindustrielle
brug
med
ikkebæredygtige metoder.
Det hele kulminerede i en
velbesøgt
konference
på
Christiansborg, hvor der blev
udarbejdet løsningforslag til EU’s
fremtidige landbrugspolitik.

“Vi kan etablere lokale
fødevaresystemer og strategier,
der giver den demokratiske
kontrol med vores mad tilbage
til producenterne og forbrugerne
og på samme tid skaber liv i
landdistrikterne.”

På trods af denne dystre
situation mener NOAH, at det
er muligt at skabe systemer,
der tillader produktion af sund
og tilstrækkelig mad til alle
mennesker på en miljø- og
klimaskånsom måde. Vi kan
8

Ovenfor: Gruppemøde i Forum for
Madsuverænitet.
Foto: NOAH
Til venstre: Aktion imod
agroindustrien i Bruxelles sammen
med NOAHs europæiske netværk,
Friends of the Earth Europe.
Foto: Friends of the Earth Europe
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CETA
træder på
demokratiet
Program: Økonomisk
retfærdighed

NOAH fortsatte kampen mod
uretfærdige og ikkebæredygtige
handelsaftaler.
I marts 2017 mobiliserede
NOAH sammen med 27 andre
organisationer til demonstration
imod
EU’s
handelsog
investeringsaftale med Canada
(CETA). Danmark var et af de
første lande i EU til at stemme
om aftalen, der er blevet
forhandlet gennem syv år, og
som EU-Kommissionen betegner
som den mest vidtrækkende
handelsaftale nogensinde. CETA
giver canadiske virksomheder
mulighed for at sagsøge stater,
som indfører lovgivning, der
mindsker
virksomhedernes
profit
Særdomstolen giver udenlandske
virksomheder særrettigheder,
som borgere og miljøet ikke
har. I virkeligheden kunne
virksomhederne blot anvende
de
allerede
eksisterende,
velfungerende retssystemer i
EU’s medlemslande og Canada. Ud
over de canadiske virksomheder
vil
47.000
amerikanske
virksomheder også få adgang til
særdomstolen gennem selskaber
i Canada.

.

Særdomstolen er et angreb på
demokratiet og retten til at
lovgive for at beskytte miljøet,
folkesundheden og velfærden.
Faktisk har hele processen i
forbindelse med CETA været dybt
udemokratisk. En aftale med
så vidtrækkende konsekvenser
fortjener en demokratisk debat i
EU såvel som i medlemslandene.
Aftalen var allerede blevet
midlertidig godkendt inden
selve afstemningen, og der har
nærmest ingen debat været om
aftalen, der vil få indflydelse på
alle områder og sektorer. Det er
dette stof politikerlede er lavet
af og som tydeliggør, at meget
politik er designet til fordel for
få store virksomheder og ikke
mennesker og miljø.
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Aktivister fra blandt andet NOAH
lagde sig foran trappen til
Christiansborg ledsaget af et
banner med teksten ”CETA træder
på demokratiet”.
Foto: Aage Christensen

Vådområdeskov ryddet ved Roanoke
floden i North Carolina.

Biomasse er ikke
bæredygtigt
Program:
Klimaretfærdighed og
energi

Omstillingen
fra
fossile
brændsler til biomasse i elog
varmeproduktion
bør
under ingen omstændigheder
fortsætte. Det er kun takket
være
fiktive
beregninger,
at afbrænding af biomasse
pynter på klimaregnskabet. Til
gengæld giver den anledning til
ødelæggelse af natur og tab af
biodiversitet.
Mange anlæg får udbygget
kapaciteten til at producere
el og varme med biomasse, på
trods af at brugen af bioenergi
i
energiproduktionen
er
forbundet med alvorlige miljøog klimaomkostninger. Det får
det danske klimaregnskab til at
se godt ud, men kun på papiret.
Regnskabet er ikke reelt, for når
man afbrænder træ, tager det
lang tid, før genvækst i skovene
har bundet den CO2, der frigives
ved afbrændingen – mindst 2030 år og oftest længere tid, nogle
gange århundreder. Der er tale
om en ’kulstof-gæld’, der skal
betales tilbage.
Og jo mere træ, der brændes
af globalt, desto længere er
tilbagebetalingstiden. Vi bruger
nemlig allerede de træressourcer,
der bliver tilovers, når der fældes
træer til tømmer.

Foto: Adam Macon, Dogwood Alliance

Eftersom vi brænder så meget
træ af i Danmark, tærer vi på de
globale træressourcer. Resultatet
er, at den biomasse, vi brænder
af, ikke er bedre for klimaet
end de fossile brændstoffer, den
erstatter.
Omstillingen fra fossil energi
til bioenergi er et eksempel på
en forfejlet form for omstilling.
På grund af ugennemtænkte
politikker har bioenergi fået lov
til at tælle som CO2-neutralt. Og
den store interesse i at investere
i biomassebaseret energi fjerner
midler til nødvendige langsigtede
investeringer.
NOAH har i lang tid arbejdet imod
biomasse og har blandet andet
kritiseret Klima-Kommissionen,
som foreslår en kraftigt øget
vækst i brugen af biomasse
til energi i såvel kraftvarmesektoren som transportsektoren,
og Københavns Kommune, som
kalder sin omstilling til bioenergi
for grøn.
NOAH har også aktioneret
imod pensionsselskabet PKA i
forbindelse med de internationale
aktionsdage i oktober. I 2016 købte
PKA 50 procent af aktierne i det
britiske selskab MGT Teesside,
som er i gang med at bygge
verdens største kraftvarmeværk
beregnet til udelukkende at
anvende biomasse. Anlægget, der
er placeret nær havnen Teesport
ved Nordsøen, skal bruge op imod
1,5 millioner tons træpiller om
året. Heraf vil cirka 1 million tons
11

“Omstillingen fra fossil
energi til bioenergi er et
eksempel på en forfejlet
form for omstilling.”
blive leveret af den amerikanske
træpilleproducent Enviva, som
er kendt for at rydde kystnær
løvskov med høj biodiversitet i
det sydlige USA. MGT Teessideværket vil således give anledning
til ødelæggelse af værdifuld skov
og tab af biodiversitet. Samtidig vil
det skade folkesundheden lokalt
og endda påvirke klimaet ligeså
meget som et kulfyret anlæg. PKA
kan derfor ikke opretholde sin
investering i MGT Teesside og
stadig hævde at være en grøn og
ansvarlig pensionskasse.

”Jeg vidste ikke
havearbejde
kunne være
politisk”
Program: Grøn dannelse

NOAH har været med til starte
højskolelinjen Grøn Guerilla
på Jyderup Højskole. Vi fik i
2017 mulighed for at observere
og analysere på vores egen
undervisningspraksis på Grøn
Guerilla for at afdække, hvad
det egentlig er for en læring,
den resulterer i, og hvordan vi
fremover kan forbedre den. Det
udmøntede sig i en rapport og fem
konkrete workshops og temauger
om forskellige emner knyttet til
bæredygtighed og omstilling.
Formålet med Grøn Guerilla
er, at udvikle især unges
handlemuligheder og sætte
deres egen viden i spil. En
gennemgående tråd i projektet
og undervisningen er, at en
bæredygtig omstilling ikke
kan ske uden at udfordre
de eksisterende magt- og
privilegiestrukturer. Og at vores
bud på grøn dannelse, er at den
skal rumme både det praktiske,
det politiske og det personlige inden for højskolerammen, som
vi opfatter som en af de mest
ideelle rammer for denne type
læring. Samtidig skal eleverne

opnå redskaber til at realisere
en bæredygtig omstilling i deres
liv og omgivelser igennem det
praktiske arbejde og de fysiske
oplevelser.
Gennem konkrete eksempler og
møder med virkelige mennesker
med ofte radikale projekter og
livsvalg vækkes elevernes fantasi
og deres drømme om anderledes
valg og løsninger bliver styrket –
hvilket igen giver inspiration og
mod til at kaste sig ud i det, når
eleverne selv stilles over for de
praktiske opgaver i haven mv.
Oplevelserne med det praktiske
arbejde er igen springbræt til at
mærke og erkende, at man kan
mere, end man troede, og at man
generelt ikke er handlingslammet,
men kan gøre noget ved tingene.

“En gennemgående
tråd i projektet og
undervisningen er,
at en bæredygtig
omstilling ikke kan ske
uden at udfordre de
eksisterende magt- og
privilegiestrukturer. ”
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Og sidst, men ikke mindst, at
vi kan påvirke verden omkring
os. Fællesskabet er vigtigt i
denne ligning. En kollektiv
orientering og et meningsog handlingsfællesskab giver
både den nødvendige styrke
og kapacitet til at turde skabe
forandring.
Samtidig er systemkritikken
essentiel til at udvide elevernes
blik på samfundets strukturer
og særligt på, hvordan det
kunne være anderledes. Den kan
især noget, hvis den kobles til
de praktiske, nære eksempler,
løsningseksperimenterne
og
handlingsfællesskaberne, som
eleverne kommer i kontakt
med. På linjen har vi set, at det
praktiske og det teoretiske bedst
spiller sammen, når det praktiske
arbejde er udgangspunktet for
at tage de faglige temaer op. På
samme måde er den kropslige
erkendelse
et
fantastisk
udgangspunkt for at træne evner
som håndteringen af uvished.
Undervisning,
som
giver
eleverne redskaber til at realisere
en bæredygtig omstilling i deres
liv og omgivelser, er en
undervisning, der bringer
spørgsmålene om bæredygtig
udvikling og omstilling ind i
elevernes egne liv og handlen i
verden, og som rodfæster den
intellektuelle kapacitet, som
eleverne har, i de kropslige og
følelsesmæssige
erkendelser.
Det er ligeledes en undervisning,
som søger at modgå den
ekspertliggørelse, der tit ses
lagt ind i bæredygtig udvikling,
og som ofte umyndiggør og
hæmmer os, for i stedet at få
det “ned på – eller i – jorden” og
lægge projektet over i de unges
hænder og drømme.

Det skete også i 2017
Program: Madsuverænitet

Program: Handel & miljø

NOAH arbejder forsat mod falske
løsninger som GMO. NOAH har
i lang tid arbejdet for at EU’s
medlemslande fik muligheden
for at forbyde GMO på eget
territorie. Det skete endelig i 2017
og NOAH har siden kæmpet for
at Danmark benytter sig af den
mulighed og imod godkendelsen
af nye GMO’er.

NOAH
arbejder for FN’s
traktat for virksomheder og
menneskerettigheder,
blandt
andet i Geneve i oktober under
den tredje session gennem
fortalerarbejde og aktioner.

Samtidig har NOAH arbejdet
imod
megafusioner
i
landbrugssektoren, som vil
koncentrere ejerskab over frø og
landbrugskemikalier og derved
magt over hvad der produceres
og hvordan.
Vi fortsatte vores fælles nordiske
arbejde med at definere et
bæredygtig landbrug og kost. Vi
kan i gennemsnit spise ca. 80 gram
kød per uge, hvis husdyr primært
holdes på de naturområder,
der bedst kan bevares, når de
afgræsses af husdyr. Dyrenes
foder suppleres med rester fra
fødevareindustrien. Hvis vi
også lader kløvergræs fra det
økologiske sædskifte indgå som
foder, kan vi spise ca. 150 gram
kød per uge. Danskernes forbrug
ligger på ca. 270 g om ugen.
I 2017 fortsatte kampen for
Amager Fælled blandt andet
under kommunalvalget. Samtidig
satte NOAH fokus på at adgang til
naturen er essentielt for et godt
psykisk og fysisk helbred – og
alle har ret til adgang til en ren
natur.

Det er en banebrydende traktat,
der kan holde virksomheder
ansvarlige for miljøødelæggelser
og
give
lokalbefolkninger
mulighed for også at have juridiske
rettigheder i en globaliseret
økonomi. Derfor arbejder NOAH
også imod privatiseringer og
udgav en briefing og arrangerede
en række debatmøder.
Handelshensyn bruges nemlig
allerede til at underminere
miljøhensyn. Det satte NOAH
fokus på med en briefing
om, hvordan handelshensyn
tilsidesætter lovgivning om
hormonforstyrrende pesticider.

Program: Skove &
biodiversitet
Samtidig kæmpede NOAH mod
patenter på natur og liv og den
europæiske patentlov, som vil
mindske biodiversiteten og
adgangen til fælles goder.
Med
et
nyt
undervisningsmateriale stillede
NOAH også skarpt på tilstanden
for biodiversiteten i Europa,
hvad man i EU gør for at
forbedre tilstanden, og hvorfor
det trods gode intentioner
stadig går tilbage - og endelig
hvad vi kan gøre for at ændre
det. Til undervisningshæftet
hører en hjemmeside med
læsevejledninger, konkrete bud
på anvendelse af materialet og
tilhørende
arbejdsspørgsmål,
øvelser og opgaver til biologi,
naturgeografi og samfundsfag.

I slutningen af 2017 oprettede
NOAH Netværk for Solidarisk
Handel sammen med Afrika
Kontakt,
Mellemamerika
Komiteen og Colombia Solidaritet.
Gennem dialog med resten af
civilsamfundet, fagforeninger og
politikere forholder netværket
sig til mangler og uligheder i
den nuværende handelspolitik
og kommer med bud på
konkrete tiltag og alternativer,
der kan skabe et retfærdigt og
bæredygtigt handelssystem.
Folkering 2, Amager Fælled. Foto: Frej Schmedes
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Program: Transport
NOAH
fortsatte
arbejdet
imod
gigantinvesteringer
i
trafikgenererende vejanlæg.
I København modsatte vi os
Nordhavnsvej, som kun er 1,95
km lang, men har kostet 2,9
mia. kr. Til sammenligning er
der på 10 år kun brugt 1 mia.
kr. på alle cykeltiltag i hele
Københavns Kommune. Bygning
af tunnelen under Kystbanen og
S-banen ved Svanemøllen har
tilmed givet togtrafikken store
problemer, idet Kystbanen og
S-togslinjerne nordpå på skift
var helt lukkede i månedsvis
med frafald af passagerer til
følge. Vejen vil gøre det endnu
mere attraktivt at anvende bil fra
nord i stedet for den kollektive
trafik. Nordhavnsvejen vil derfor
trække endnu flere passagerer
væk fra den kollektive trafik
og ud i bilerne, ikke just hvad
København har brug for.
Det er billigt at være bilist, men
der mangler investeringer i
kollektiv trafik. En liter benzin
ville således koste 39 kr., hvis
bilister var blevet udsat for
samme prisstigninger som busog togpassagerer siden 1980.
NOAH satte således fortsat
fokus på uretfærdigheden i
transportsektoren, blandt andet
under kommunalvalget.

“Det er billigt at være
bilist, men der mangler
investeringer i kollektiv
trafik.”

Program:
Klimaretfærdighed energi

I mange år har det lydt, at
landbruget står for ca. en
sjettedel af Danmarks samlede
udledning af klimagasser. I et
nyt notat viste NOAH i 2017, at
det i virkeligheden er over en
tredjedel. Vi er ikke naturligvis
ikke kun ude efter landbruget,
når det handler om at reducere
Danmarks klimabelastning, men
landbruget har i mange år været
dygtige til at ”skjule”, hvor meget
de belaster klimaet.
Under
Kommunalvalgkampen
arbejdede vi på at gøre arbejdet
imod bioenergi og for lokal
vedvarende energi til en del
af
valgkampen.
Bioenergi
indgår som vedvarende energi
i statistikkerne, selv om
udledningen af CO2 er enorm,
og det kan betyde permanent
nedgang af biomasse og
biodiversitet.
Kommunerne
bør i stedet satse langt mere på
lokal forsyning med reel lokal
vedvarende energi.
NOAH mener, at det skal være
langt nemmere at være både
producent og forbruger af
energi. Derfor brugte vi en
del krudt i 2017 på at forbedre
EU’s kommende lovgivning om
såkaldte ”prosumers”.
Debatten i Grønland om
Kvanefjeldsprojektet, som er en
mine med uran, var også intens i
2017. NOAH var blandt andet med
til at påpege, at Grønland ikke
overholder sin egen lovgivning,
hvis projektet bliver gennemført.
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Program: Grøn dannelse
NOAH fortsatte sit samarbejde
med Jyderup Højskole og afholdt
lange og korte kurser om
personlig, politisk og praktisk
omstilling på kurset Grøn
Guerilla. Vi bidrog også til den
fælleseuropæiske hjemmeside
”Tools for System Change”, som
tilbyder ressourcer, casestudier
og værktøjer til workshops og
arrangementer, der skal skabe
forandring.
NOAH blev også del af et
udvekslingsprojekt
med
organisationer i England, Sverige
og Danmark, der arbejder med
grøn dannelse.

På Grøn Guerilla
får du helt
praktisk og mere
politisk viden på
såvel det nære som
det globale plan.
Foto: Nana Alsted

NOAH på tværs
Grønt Kommunalvalg

Lokalgrupper

Hvis politikerne vil, har
kommunerne mange muligheder
for at medvirke til grøn omstilling
og skabe folkelig involvering.
Kommunerne kan bidrage til en
mindre miljøbelastende trafik,
udbygning af ren og vedvarende
energi, beskytte den lokale
natur og deltage i initiativer
om sund, lokal og bæredygtigt
mad til borgerne. I forbindelse
med kommunalvalget satte
NOAH fokus på lokale og grønne
løsninger og bidrog til Folkeavisen
og deltog i en række debatmøder
om trafik, mad, undervisning,
vedvarende energi og beskidt
energi, bevarelsen af Amager
Fælled samt afprivatiseringer.

NOAH har lokalgrupper på Fyn
og Vestjylland og i Midtjylland.
Lokalgrupperne arbejder med
lokale sager, men også sammen
med NOAHs programmer. I 2017
arbejdede de blandt andet mod
overflødige motorveje og for
lokal vedvarende energi.
Vil du oprette en lokalgruppe?
Kontakt mads@noah.dk

“I forbindelse med
kommunalvalget satte
NOAH fokus på lokale
og grønne løsninger”

Nyt fokus
Nyt fokus er NOAHs magasin.
I 2017 satte vi fokus på
kommunalvalget
og
FN’s
verdensmål. Find Nyt Fokus
på NOAHs hjemmeside og på
nytfokus.nu

Ungdom NOAH var i 2017 på ekskursion i
Sverige
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Ungdom NOAH
Ungdom NOAH er en klima- og
miljøorganisation drevet af unge.
Ungdom NOAH er stiftet af en
gruppe unge, der i sommeren
2015 fandt sammen om ønsket
om at vække opmærksomhed
og engagement hos andre
unge i forhold til de klimaog miljøudfordringer, vi står
overfor. Læs mere om og bliv
aktiv i Ungdom NOAH på
noah.dk/ungdom

NOAH I tal

UDGIFTER 2017
Projekter:
kr. 665.847
Fællesdrift:
kr. 256.173
Nyt Fokus:
kr. 2.888
Organisatonsudvikling:
kr. 197.874
Salg af NOAH-bøger mv.:
kr. 4.201
Aktioner, møder, kontingenter:
kr. 39.569
Støttekreds:
kr. 30.827
Støtte fra tipsmidlerne:
kr 149.345
kr. 1.347.724

INDTÆGTER 2017
Projekter:
kr. 689.891
Fællesdrift:
kr. 82.126
Nyt Fokus:
kr. Organisatonsudvikling:
kr. Salg af NOAH-bøger mv.:
kr. 40.147
Aktioner, møder, kontingenter:
kr. Støttekreds:
kr. 390.037
Støtte fra tipsmidlerne:
kr 202.280
kr. 1.404.481
Resultat 2017			
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kr. 57.757

Tak til jer der støttede NOAH
Tusind tak til alle de mange personer og organisationer, der gennem bidrag, medlemskab og frivilligt
arbejde støttede NOAH i 2017. Uden jer eksisterede NOAH ikke.
Også tak til følgende fonde der i 2017 gjorde vores arbejde muligt:
Europa-Kommissionens DEAR-program, Friends of the Earth Europe, Europa-Nævnets Pulje B,
Europa-Nævnets Pulje C, Nordisk Ministerråd, Globalt Fokus, Kulturstyrelsens Udlodningsmidler,
Forskningsfonden af 1971, Københavns Kommune, ERASMUS Ecopreneurship og Ministeriet for Børn,
Undervisning og Ligestillings Udlodningsmidler.
Du kan støtte NOAHs arbejde på noah.dk/støt
Fælleskassen: 8411 2005853
MobilePay: 91 89 64 21

NOAH er en dansk miljøorganisation og græsrodsbevægelse. Vi arbejder for en retfærdig og bæredygtig
verden, hvor beslutningerne bliver taget demokratisk – for menneskers livskvalitet, for jorden og for
fremtiden. NOAH er et aktivistisk, kreativt netværk, der analyserer årsager til miljøproblemer og kriser
– og fremsætter alternativer, der hvor samfundets dominerende løsningsmodeller ikke er på rette kurs.
NOAH er det danske medlem af det verdensomspændende græsrodsnetværk Friends of the Earth.
I NOAH ønsker vi en verden baseret på reelt og lokalt demokrati og løsninger. Dette indbefatter
lokalt, kollektivt ejet vedvarende energi, landbrugskooperativer baseret på agroøkologi med korte
produktionskæder, som skaber madsuverænitet. Landbruget skal sikre sunde og bæredygtige fødevarer
til alle, samtidig med at biodiversitet, vandkvalitet og jordfrugtbarhed forbedres.
Ressourcer skal anerkendes som endelige og behandles derefter. Dette kræver et nedsat forbrug samt
genbrug og genanvendelse i stedet for affaldsgenerering. NOAH vil en lige fordeling af jordens ressourcer
og et opgør med det økonomiske system, der bygger på kortsigtet profit og uendelig vækst på en planet
med endelige ressourcer. NOAH vil et politisk system, der skaber gode liv.

