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Som det fremgår af de følgende sider har NOAH igen 
i 2015 leveret et imponerende aktivitetsniveau og en 
stribe gode resultater trods en meget begrænset økonomi. 
Forestil jer, hvad vi ikke kunne opnå som samfund, hvis 
alle udviste det samme engagement og den samme ildhu 
som NOAHs aktivister. En stor tak til alle – inklusiv de 
familier, der har levet med vores fravær! 

Ellers er det meget svært at finde ord som er dækkende 
for den siddende regerings og det politiske flertals mas-
sakre af natur og miljø. Det er hårdt at se det konven-
tionelle landbrug få fornyet og udvidet deres “rettigheder” 
til at tilsvine den danske natur, ligesom det er uforståeligt, 
at man kan rulle den grønne omstilling tilbage med argu-
mentet, at den er blevet for dyr! Et mål for vores indsats 
må være, at man ikke kan føre sort politik i dette land, 
uden at det koster regeringsmagten. Hvis dette skal blive 
til politisk realitet kræver det en bred alliance af kræfter, 
hvor nogle satser på de bonede gulve, mens andre agerer 
kritisk vagthund. Her har NOAHs rolle historisk været 
den sidste og det skal den fortsat være.

Den grønne omstilling kan naturligvis ikke gennemføres 
i Danmark alene, men kræver et forpligtigende interna-
tionalt samarbejde. Dette må imidlertid forankres i et 
bredt folkeligt pres fra neden, for ellers har de interna-

NOAH kæmper for grøn 
systemforandring

tionale processer en uhyggelig tendens til at forplumre 
og forsinke den nødvendige omstilling. En af NOAHs 
aktive beskriver det på følgende måde:

“Regeringer ejer fossil energiinfrastruktur og tjener store 
summer herpå. De foregiver at ville løse krisen gennem 
processer som COP-forhandlingerne, som er finansieret 
af virksomheder, promoverer markedsbaserede løsninger 
og legitimerer de store udlederes ansvarsforflygtigelse. 
Virksomheder på jagt efter det næste marked er kon-
sekvensen af et system, der sætter profit over mennesker 
og miljø. COP-forhandlingerne er på den måde en del af 
et system, der har givet mange virksomheder mere magt 
end flere stater. Regeringer og virksomheder er slaver af 
et system, der kræver mere vækst, end der er naturgrund-
lag til. For at beholde deres magt, er de nødt til at opret-
holde det system.”

De som eventuelt skulle opfatte ovenstående som for 
paranoidt og systemkritisk, trænger måske til at droppe 
en hel sæson X-faktor og bruge tiden på at forstå magten 
og finde veje til at påvirke den. Hos NOAH mener vi, 
at den grønne omstilling kræver grundlæggende system-
forandring, hvorfor vi støtter parolen: System Change – 
not Climate Change!

NOAHs bestyrelse
Dan Boding-Jensen, John Holten-Andersen og Nils 
Bärenholt



Grøn Guerilla
Ny højskolelinje ser dagens lys
Hvorfor lever vi som vi gør, når vi har lyst til at gøre det 
anderledes? Vi ved, at jordens ressourcer er begrænsede, 
at arbejde ikke er alt, og at nogle betaler en høj pris for 
andres livsstil. Men hvordan vender vi skuden?
Med det spørgsmål startede NOAH i 2015 højskolelin-
jen Grøn Guerilla sammen med Jyderup Højskole med 
kurser på 12-24 uger. Grøn Guerilla undersøger politisk, 
praktisk og personlig omstilling gennem bl.a. klimapoli-
tik, natursyn og alternativ økonomi. Kurset giver eleverne 
handlemuligheder og uddanner dem i, hvordan de kan 
være en del af en aktiv miljøkamp i Danmark og globalt 
for en retfærdig og bæredygtig verden. 

“Vi introducerer eleverne til forskellige områder, hvor de 
baseret på egen interesse kan bruge deres evner og liden-
skab til at sætte skub i omstillingen. Med deres nye vi-
den og erfaringer fra højskoleopholdet bliver eleverne på 
den måde klædt på til at skabe ringe i vandet gennem 
egne projekter; om det er at engagere sig i politisk, skabe 
et økosamfund eller lave direkte aktioner. Den grønne 
omstilling skal jo komme nedefra, som navnet Grøn 
Guerilla også hentyder til”, fortæller Anna Rønne fra 
NOAH, som underviser på kurset. 

Byg en bedre verden
Grøn Guerilla anvender mange forskellige undervisn-
ingsmetoder, der inkluderer både hænderne, hovedet og 
hjertet. Der er derfor både højtflyvende meningsudvek-
slinger, politisk teori og praktisk arbejde på program-
met. Alle projekter, som eleverne sætter gang i, er med 

til at skabe det hus, som skal være Jyderups grønne kul-
turhus midt i byen: kompost, bier, energirenovering og 
køkkenhave. 

Et af de projekter, eleverne har brugt lang tid på, er et 
drivhus bygget af genbrugsmaterialer. Fundamentet er 
støbt, og spærene står endnu frit. Inde i huset fortæller 
Sofie, hvorfor hun blev Grøn Guerilla: “Jeg fandt inter-
esse for grøn omstilling, da jeg havde naturfag i gymnasi-
et. Det førte til, at jeg blev mere politisk aktiv og inter-
esseret i at lære om grøn omstilling på Jyderup Højskole”. 
At prøve kræfter med det praktiske, er noget af det, der 
tiltaler hende mest: “Det meste af undervisningen og 
det praktiske arbejde foregår her i haven omkring vores 
villa i Jyderup, hvor vi anlægger køkkenhave fra bunden 
og bygger et drivhus af genbrugsmaterialer. For at gøre 
drivhuset rigtig flot, bruger vi også glas pustet på en af 
højskolens andre linjer”. 

Eleverne håber og tror, at højskoleopholdet vil have en 
positiv indvirkning på deres fremtid: “Der er en udbredt 
interesse blandt eleverne for at lære, hvordan man indret-
ter sig bæredygtigt i dagligdagen, samtidig med at nød-
vendigheden for skabe et andet politisk og økonomisk 
system også bliver også diskuteret”, slutter Sofie. 

Har du lyst til at blive Grøn Guerilla? 
Skriv til anna@noah.dk og læs mere på noah.dk/
groen-guerilla

Foto Nana Gerstrøm Alsted 
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Vi venter ikke på en global 
klimaaftale 

COP21 

Det internationale klimatopmøde COP21 fik hele ver-
dens bevågenhed i december 2015. NOAH sendte en 
bus til Paris for at deltage i møder, demonstrationer og 
aktioner. Men vi tog ikke til Paris, fordi vi troede, at 
COP’en ville bringe reelle løsninger med sig. Vi var i 
Paris for at protestere og for at bygge stærke bånd til de 
bevægelser, som også kæmper for klimaretfærdighed.

Vægtningen mellem økonomisk vækst og miljø, som det 
kommer til udtryk under forhandlingerne på klimatop-
mødet, er kun med til at styrke de pengestærke aktører 
og dermed øge den globale ulighed. Nanna Clifforth, der 
var med NOAH i Paris, fortæller: “Vi er nødt til at ud-

fordre dem, der i dag sidder på magten. Vi skal stoppe 
med at bede politikerne løse krisen. I stedet skal vi han-
dle på deres løfter og gøre det, vi ved, der er brug for. Når 
magten er kondenseret til få individer og virksomheder, 
skal vi forsøge at fravriste dem den. Det kan vi, når vi 
forener os og handler kollektivt”.

Kampen for demokrati
NOAH samledes til COP21 med græsrødder og 
klimaaktivister fra hele verden i den store bygn-
ing Centquatre ikke langt fra de officielle COP21-
forhandlinger. Centquatre fungerede som en pendant 
til det Klimaforum, NOAH var med til at afvikle i 2009 



under COP15 i København. Ligesindede samledes om 
workshops, debatter, danseopvisninger, og hver aften 
blev status på de officielle forhandlinger gennemgået og 
analyseret. Alle deltagere var samlet om ønsket om en 
grundlæggende systemforandring og behovet for at gøre 
noget radikalt ved måden, vores samfund og økonomi er 
indrettet på. 

Nanna udpensler det paradoksale i COP-
forhandlingerne: “Regeringer ejer fossil energiinfrastruk-
tur og tjener store summer herpå. De foregiver at ville 
løse krisen gennem processer som COP-forhandlingerne, 
som er finansieret af virksomheder, promoverer markeds-
baserede løsninger og legitimerer de store udlederes ans-
varsforflygtigelse. Virksomheder på jagt efter det næste 
marked er konsekvensen af et system, der sætter profit 
over mennesker og miljø”. 

COP-forhandlingerne er på den måde en del af et sys-
tem, der har givet mange virksomheder mere magt end 
flere stater. Regeringer og virksomheder er slaver af et 
system, der kræver mere vækst, end der er naturgrund-
lag til. En stor del af den kamp for klimaretfærdighed, 
der var omdrejningspunkt i Centquatre, handler om et 
påtrængende behov for at ændre den globale magtbal-
ance. Vi er nødt til at gentænke demokrati og rettigheder. 
Kun på den måde kan vi diskutere det underliggende 
problem og de reelle løsninger på klimaforandringerne.

Vi må gøre det selv
Paris endte som bekendt med en aftale, der blev modta-
get med stående ovationer, piften og jubel. Men aftalen 
er først og fremmest en parade af rigtige ord, som vil 

beskytte de lande og de selskaber, der har størst andel i 
at vi er truet af menneskeskabte klimaforandringer. “Det 
er en opvisning i et rigtig dygtigt stykke politisk arbejde. 
Men klimaet - det tabte. Hvis vi vil gøre noget, må vi 
gøre noget selv”, siger Nanna. “Paris-aftalen bygger på, at 
landenes frivillige løfter om reduktioner skal opjusteres 
løbende. Det farligste er, at vi med aftalen bliver bildt 
ind, at nu behøver vi ikke handle, for politikerne har styr 
på det. Og langt de fleste organisationer hopper desværre 
i med begge ben. Aftalen lader os tro, at diplomatiet og 
det såkaldt demokratiske verdenssamfund kan løse prob-
lemet. Det kunne ikke være mere forkert”.

I NOAH mener vi, at løsningen på klimakrisen kræver et 
opgør med eksisterende magtstrukturer.

Vi skal ikke vente på, at politikerne løser klimakrisen, 
i stedet skal vi udfordre dem, der sidder på magten. 
Klimakrisen er en systemkrise, og når det politiske sys-
tem ikke går forrest for at løse det, må vi gøre det selv. 

Som Nanna spørger retorisk: “Hvorfor lukker dem der 
har magten ikke miner, kraftværker og det industrielle 
landbrug, når de på papiret er blevet enige om, at 80 % af 
de fossile brændsler skal blive i jorden?”

NOAH har produceret filmen “Det lange spil om kli-
maet – Slutspil i Paris”

Radio24syv var med NOAH i Paris, 
hvilket blev til dokumentaren “Klimakrig 
i Paris”. Find den her: www.radio24syv.dk/
programmer/24syv-dokumentar/12751983/
klimakrig-i-paris/

Foto Nana Gerstrøm Alsted
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NOAH har med kampagnen FællesEnergi sat fokus på 
omstillingen gennem opbygningen af lokalt og kollek-
tivt ejerskab over vedvarende energi. I maj var NOAH 
vært for et tre-dages seminar for alle deltagende or-
ganisationer i Europa, i juni deltog vi med kampagnen 
på Folkemødet, og i august var vi værter for et debat-
møde om FællesEnergi. NOAH har desuden produc-
eret filmen ”FællesEnergi: Lokal energi - omstilling med 
engagement”.
I september var NOAH medarrangør af et klimaarrange-
ment på Den Røde Plads på Nørrebro, og i november gik 
vi med 10.000 andre mod Christiansborg i den største 
klimademo i Danmark siden COP15 i 2009. NOAH ar-
rangerede den systemkritiske blok i forbindelse med de-
moen, og vi debatterede fremtidens klimaaktivisme med 
The Yes Men under CPH:DOX og ved en visning af 
Naomi Kleins film This Changes Everything.
NOAH har også fortsat sit samarbejde med internation-
ale eksperter og med miljøorganisationer i Danmark og 
Grønland om uran. I marts afholdte NOAH en inter-
national konference om det danske slutdepotkoncept for 
lav- og mellemradioaktivt affald fra Risø. NOAH støt-
tede i marts de sydgrønlandske fåreavleres protest mod 
uranminedrift ved Kvanefjeldet, var medarrangør af en 
demonstration i København i juli og protesterede i de-
cember mod aflysningen af den lovede folkeafstemning 
om minedriften. Foråret bød ligeledes på demonstration 
mod udvinding af skifergas i Danmark.

Det skete også i

Klimaretfærdighed Økonomisk retfærdighed
I 2015 har NOAH haft stort fokus på handelsaftalen 
mellem EU og USA, TTIP, som vil oprette særdomstole 
for virksomheder og deregulere lovgivning, der beskytter 
mennesker og miljø. 
Vi satte røre i folkemødet på Bornholm og til British 
Chamber of Commerce’s møder med aktioner, hvor vi 
udgav os for at være repræsentanter for multinationale 
firmaer, som lovpriste TTIP for at undergrave demokra-
tiet til fordel for profit. Vi tog imod jakkesættene med 
skønsangen “Do you hear the people sing” og vi bød 
EU’s handelskommissær Cecilia Malmström, som var i 
Danmark for at promovere TTIP, velkommen og “hyld-
ede” hende som årets medarbejder for at varetage de store 
multinationale selskabers interesser. NOAH har afholdt 
adskillelige debat- og informationsmøder, bl.a. Global 
Days of Actions under pariolen “Mennesker og miljø før 
profit”. 
NOAH har udgivet flere publikationer om særdomsto-
lene ISDS og ICS, TTIP og fødevarer, TTIP og klima 
og handelsaftalen med Canada (CETA). Vi har op-
fordret kommunerne til at blive TTIP-fri zoner og udar-
bejdet materiale til borgere og politikere, der ønsker at 
arbejde for dette. 
Med fire vækstkritiske film med tilhørende hæfter til un-
dervisningsbrug satte NOAH spørgsmålstegn ved vækst-
samfundet og argumenteret for en anden økonomisk 
model.

2015
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Det skete også i

Madsuverænitet

Skove og biodiversitet

NOAH viste i et nordisk projekt, at drivhusgasudled-
ningerne fra landbruget er langt større end angivet i de 
officielle opgørelser, og at den danske muldjord fortsat 
er under nedslidning. Projektet udmyntede sig i en rap-
port som afslørede, at alle de tekniske foranstaltninger, 
som landbruget selv sætter deres lid til, kun vil have 
ringe effekt i forhold til klimaet. I relation hertil skrev 
vi høringssvar og artikler, der satte fokus på at forslagene 
om øget anvendelse af kvælstof vil underminere landbru-
gets forsøg på at nedbringe emissionerne. 

I 2015 stiftede NOAH, sammen med Afrika Kontakt, 
PUGAD, Mellemamerika-komiteen, Levende Hav 
og Frie Bønder – Levende Land, netværket Forum for 

Som en af de få grønne organisationer har NOAH et 
meget kritisk forhold til anvendelsen af bioenergi og det 
faktum, at Danmark oversælger sit klima-image i kraft af 
en meget stor omstilling fra kul til træ, der kun er klima-
neutralt på papiret. 

NOAH har deltaget i en international koalition af or-
ganisationer med samme kritiske synspunkt og har bl.a. 
andet været medforfatter til publikationen “Bioenergy 
out: Why Bioenergy should not be included in the next 
EU Renewable Energy Directive” og været med til at 
samle underskrifter blandt internationale organisationer 
til kravet om, at bioenergi ikke skal rubriceres som en 
vedvarende energikilde, der kan støttes via offentlige 
midler. 

I 2015 afholdt vi en velbesøgt konference i Europahuset 
om “Lokale og globale effekter af Danmark og EU’s vok-
sende behov for bioenergi”, hvor bl.a. en repræsentant for 
vores søsterorganisation i Ghana, Eric Lartey, Friends of 
the Earth Ghana, fortalte om miljømæssige og sociale 
konsekvenser af øget inddragelse af land til bioenergi i 
Afrika. Vi udarbejdede også folderen ”Bioenergi er ikke 
grøn” og rapporten ”Bioenergi – EU’s klimamål på afveje” 

NOAH har desuden arbejdet videre med at op-
lyse om patenter på natur efter afstemningen om 
Patentdomstolen i 2014. Det schweiziske firma Syngenta 
har netop fået udstedt et patent af Det Europæiske 
Patentkontor på tomater med et højere indhold af sunde 
og naturlige komponenter kendt som flavonoider. Det til 
trods for gældende lovgivning i EU.

Madsuverænitet (FMS), der arbejder for et andet land-
brugs- og madsystem baseret på lige adgang og ret til 
at producere sund og bæredygtig mad. Vi satte fokus på 
madsuverænitet med en række forskellige arrangement-
er om bæredygtig madproduktion og klima. Et seminar 
om alternative veje for madproduktionen i Københavns 
Madhus trak fuldt hus, da vi satte fokus på biodynamisk 
jordbrug, permakultur, og nødvendigheden af selvforsyn-
ing med foder og en begrænset husdyrproduktion. På 
seminaret aflivede den tyske ekspert Anita Idel myten 
om, at køer altid er de værste “climate killers” ved at 
påvise køers positive betydning for mulddannelsen og 
dermed klimaet, når de får lov til at leve et naturligt ko-
liv med afgræsning fremfor opfodring med kraftfoder for 
hurtig vækst og stor mælkeydelse.

Desuden udarbejdede NOAH et lovforslag om forbud 
mod GMO samt flere høringssvar og i efteråret forbød 
Danmark dyrkningen af fire nye genmodificerde afgrøder. 

NOAH har også produceret undervisningsportalen 
SpisOrnli.dk til 4.-6. klasse om mad, klima og miljø. 



Foto Friends of the Earth International
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NOAH har holdt et godt øje med EU’s cirkulære økono-
mi pakke. Det har været en rodet proces, hvor pakken, der 
blev introduceret juli 2014, blev skrottet af Jean-Claude 
Juncker i december 2014. Der kom en ny pakke for 
cirkulær økonomi i december 2015. Der er som vanligt 
lagt op til mange frivillige tiltag og meget lidt regulering. 

Arbejdet med EU’s ressourceforbrug kulminerede i no-
vember i et velbesøgt debatarrangement om cirkulær 
økonomi i Europa-Huset. Temaet for konferencen og 
for vores arbejde på området i det hele taget var nødv-
endigheden af at reducere EU’s overforbrug og bevæge 
os mod en mere cirkulær økonomi. Konferencen var en 
del af vores kampagne med målrettet at arbejde for at EU 
indfører en ressourcepolitik, der gavner den bæredygtige 
udvikling.

Ressourcer og forbrug

International solidaritet
NOAH er det danske medlem af verdens største net-
værk af græsrodsorganisationer på miljøområdet, Friends 
of the Earth. NOAH arbejder konsekvent med globalt 
udsyn og støtter og finder støtte fra vores søsterorgani-
sationer verden over. Derfor sætter vi i mange af vores 
aktiviteter fokus på, hvordan danske forbrugsmønstre 
påvirker miljøet, klimaet og levevilkårene andre steder 
på kloden. I nogle tilfælde støtter vi direkte med økon-
omiske midler til vores søsterorganisationer ude i ver-
den. I 2015 støttede vi bl.a. Walhi Friends of the Earth 
Indonesien i deres kamp mod de enorme skovbrænde 
Indonesien oplevede i efteråret.



Transport NOAHs tidsskrift: Nyt fokus
I 2015 satte NOAHs høringssvar til Københavns 
Kommunes forslag til Kommuneplan 2015 fokus på de 
trafikale aspekter af forslaget med særligt fokus på betyd-
ningen af normerne for bilparkeringspladser i forhold til 
klima, miljø og bæredygtighed. 

Jyder Mod Overflødige Motorveje udgav pjecen “Nej 
til en ny midtjysk motorvej”, som sætter fokus på plan-
erne om en ny nord-sydgående Hærvejsmotorvej langs 
den jyske højderyg. Motorvejen vil medføre store 
naturødelæggelser og er langt fra et logisk bud på at op-
fylde transportbehovet i området. 

I sommeren 2014 lancerede NOAH et nyt online-
tidsskrift, Nyt Fokus, som afløser for vores tidligere blad 
Miljøsk. Nyt Fokus har til formål at inspirere, kvalificere 
og provokere til nytænkning og debat om omstillingen 
til et bæredygtigt samfund, der respekterer naturens 
bæreevne og sikrer alle mennesker på kloden lige mu-
ligheder for et godt liv. Tidsskriftet tager afsæt i, at dette 
forudsætter gennemgribende forandringer af samfundet 
og et opgør med dogmet om fortsat vækst i økonomi og 
forbrug som overordnet mål. Nyt Fokus er hidtil udkom-
met med fem numre, som har belyst bæredygtig omstill-
ing fra en lang række forskellige vinkler. Fra kritiske ana-
lyser af det økonomiske system og forbrugssamfundet til 
artikler, som med en kritisk-kærlig tilgang har beskrevet 
og diskuteret alternative veje til en vækstfokuseret sam-
fundsudvikling - bl.a. Transition Town-initiativer, di-
vestment i pensionsselskaberne, kommunernes rolle som 
primus motor i bæredygtig omstilling, virksomhedernes 
mulige bidrag, basisindkomst mv. Vi har en ambition om, 
at tidsskrift både skal henvende sig til dem, der inter-
esserer sig for analyser af dynamikkerne bag den ubære-
dygtige samfundsudvikling såvel som dem, som er mere 
aktivistisk orienterede og arbejder med konkrete ini-
tiativer til forandring - og selvfølgelig også dem, som er 
begge dele på samme tid!

Det skete også i

2015



Ungdom NOAH“Hvem tror vi egentlig, vi er? 
NOAH har i 2015 fået en selvstændig ungdomsgruppe: 
Ungdom NOAH. Da NOAH blev stiftet i 1969, var det 
primært studerende, der stod bag. Men som NOAH er 
blevet ældre, er de aktive også blevet ældre, og i 2015 
sagde en gruppe unge aktivister: Vi vil selv! Men hvorfor 
er der pludselig i 2015 behov for at starte en ungdoms-
gruppe i NOAH?

“Vi startede gruppen fordi realiteten ramte os; hvis der 
ikke bliver gjort noget ved vores måde at leve og forbruge 
på snart, vil det have katastrofale følger for vores kære 
klode. Vi ønsker at starte en ny bevægelse med fokus på 
miljøet og ungdommens engagement. Det er trods alt os, 
de unge, der skal bære fremtiden på vores skuldre, og så 
er det ikke så smart, hvis vi først opdager krisen, når vi 
står i den til halsen”, forklarer Tais fra Ungdom NOAH. 

I 2015 har Ungdom NOAH fokuseret på at få en rolig 
og solid opstart for gruppen. Tais fortæller: “Vi var jo 
helt nyfødte, og som nyfødt, er der en masse ting, man 
skal overveje og lære inden man rigtigt kan gå i gang 
med at lave vilde aktioner og demonstrationer. Med det 
sagt er vi allerede godt i gang! I december var vi til den 
internationale klimakonference COP21 i Paris. Det kan 
vel betegnes som et overgangsritual fra en lille, uerfaren 
jomfruorganisation til et stærkt fundament til en organi-
sation fuld af ambitioner og ideer”. 

Aktioner i København
Foruden turen til Paris har Ungdom NOAH udført for-
skellige sjove og opsigtsvækkende aktioner i København. 
For eksempel afholdte de en vellykket aktion op til 
jul, der inkluderede forbigående på julegaveindkøb på 
Strøget. Sidsel fra Ungdom NOAH fortæller: “Aktionen 
hed “The Climate Ribbon” og var en international aktion 
og installation, som vi selv tog del i under COP21. Alle, 
som havde lyst, kunne tage et farvet stykke bånd, og på 
det skrive noget de elsker og håber aldrig at miste på gr-
und af klimaforandringerne. Så kunne man hænge det på 
en tørresnor og efterfølgende plukke et andet bånd med 
et par ord, man syntes var særligt smukke og binde det 
om sit håndled. Tanken bag aktionen var, at man indgår 
en pagt med den fremmede person, hvis bånd man har 
taget, om at man fremover vil passe godt på klimaet og 
særligt godt på det, som den unavngivne afsender ønsker 
aldrig at miste”. 
“Vi syntes, at det var en virkelig fin og tankevækkende 
aktion og installation”, fortæller Sidsel, “og derfor tog vi 
den med os til Strøget en kølig decemberdag. Som et lille 
kækt indslag fandt vi på at bruge et juletræ, som vi havde 
fået lov at låne af en lokal juletræssælger til at hænge 
båndene på”.

Er du mellem 15-25 år, og har du lyst til at være 
med i Ungdom NOAH? 
Kontakt ungdom@noah.dk

Foto Anna Rønne

mailto:ungdom%40noah.dk?subject=


NY STRATEGI
SYSTEMFORANDRING NU 

I oktober 2015 blev NOAHs strategi for 2016-2018 
vedtaget. Den indrammer, hvordan NOAH de kom-
mende år skal være katalysator for miljøkampen og 
systemforandring på nationalt og globalt plan. Den 
nye strategi fokuserer på to planer: NOAH som foran-
dringsagent for systemforandring i det politiske land-
skab i Danmark og NOAHs sideløbende udvikling som 
organisation. 

Vi skal opnå reelle forandringer i verden gennem 
politiske reformer og forandring af den offentlige dis-
kurs. Vi skal nå ud til en stor mængde mennesker og 
inspirere flere til at engagere sig aktivt for at gøre en for-
skel. Og vi skal bidrage til at definere måden der tales 
om tingene på i offentligheden og i udformningen af 
politikken. 

Vores strategi afspejler, at det er på høje tid at vi på sam-
fundsniveau genovervejer, hvilken tilværelse vi ønsker at 
skabe for os selv og for Jorden. Denne genovervejelse 
skal NOAH være med til at facilitere og kvalificere.

Miljøproblemer og -kriser skal forstås i sammenhæng 
med et større system af sociale, økonomiske og globale 
problematikker, som løsningerne dermed også må 
adressere. Derfor gælder det også for vores aktiviteter at 
de søger at bidrage til en systemforandring. 

Den globale økonomiske og politiske virkelighed, vi i 
dag lever i, er stærkt påvirket af en neoliberal diskurs og 
dominans, der skaber et øget fokus på økonomisk vækst 
og stimulerer til en kultur af overforbrug. Denne rovdrift 
på naturens ressourcer ledsages af en stadig udbytning 
af mennesker til fordel for en relativt lille elite. Imens 
har de rige landes forbrugsmønstre bragt kloden ind på 
kursen af en alvorlig økologisk krise, der truer naturens 
balance og livsgrundlaget for de fremtidige generationer. 

Det er en grundlæggende rød tråd i den nye strategi at 
give et modsvar til neoliberalismens fortælling om, at 
økonomisk vækst på markedets præmisser er den eneste 
farbare måde at forvalte jordens ressourcer på. NOAH 
mener, at en reel og bæredygtig indsats for miljøret-
færdighed nødvendigvis må betyde et grundlæggende 
opgør med de systemer, der skaber og opretholder ure-
tfærdige strukturer. Derfor adresserer vi med den nye 
strategi problemernes rod og arbejder for en gentænkn-
ing af hele systemet. 

NOAH ønsker med vores nye strategi at vække handle-
kraften og initiativlysten hos befolkningen og politikere 
og vise, at enhver kan være med til at gøre en forskel. 
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Salg af bøger m.v. - 14.761

Udgifter, støttekreds - 69.574

Forfatterhonorar - 10.537

Aktioner m.v. - 28.207

Projektstøtte - 1.273.599

Projektudgifter - 1.274.142

Indtægter, støttekreds - 325.892

Husleje m.v. - 145.069

Organisationsudvikling - 248.286

Administration af projekter - 7.467

Omkostninger, forlag - 4.927

Tipsmidler - 56.587

Sekretariat - 116.572

NOAH I TAL 

Indtægter 2015:  1.688.843

Udgifter 2015:  1.886.777

resultat 2015:  -197.934
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TRYK:
Trykt på 100 % genbrugspapir

Støtten fra følgende bidragsydere gjorde vores arbejde i 2015 muligt:
1. majfonden, Europa-Kommissionens DEAR-program, Europa-Nævnets Pulje B, Europa-Nævnets Pulje C, Slots- 
og Kulturstyrelsen: Folkeoplysningspuljen, Friends of the Earth Europe, Miljø- og Energifonden af 2005, Puljen for 
Grønne Ildsjæle (Miljøministeriet), Nordisk Ministerråd og Kulturstyrelsens udlodningsmidler. 

Desuden tak til de mange personer og organisationer, der gennem bidrag, medlemskab og frivilligt arbejde støttede 
NOAH i 2015.
Du kan støtte NOAH på noah.dk/støt
Fælleskassen: 8411 2005853
MobilePay og Swipp: 91 89 64 21

TAk TIL DE DER STØTTEDE NOAH I 2015



ÅRSBERETNING 2015
NOAH arbejder for at forbedre det levende miljø ved aktivt at bekæmpe miljøødelæggelsen og dens årsager – og 
anvise alternativer. Vores vision er en retfærdig og bæredygtig verden, hvor beslutningerne bliver taget demokratisk. 
Grænserne for Jordens bæreevne er allerede væsentligt overskredet. Vores del af verden har historisk set brugt 
flest ressourcer og bærer hovedansvaret for miljøødelæggelserne og den globale opvarmning. En bæredygtig 
omstilling af lokale og globale produktions-, transport- og forbrugsmønstre er nødvendig. Alle nutidige og 
fremtidige generationer skal have lige adgang til Jordens ressourcer, uden at miljøet overbelastes. Det kalder vi 
miljøretfærdighed.

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.

NOAH er det danske medlem af det verdensomspændende græsrodsnetværk Friends of the Earth.


