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Forord 

 
Vi er mange. Ikke specielt i selve NOAH, hvor vi fortsat klarer os med under 150 m2 
kontorlokaler. Men derude, uden for Bella Centeret, på Roskilde Festivalen, på 
nettet eller til danske og internationale initiativer om klima og miljø, er vi mange. 
Og i kampen for et bedre miljø oplever vi alt fra forrygende til dybt skuffende 
resultater. 

NOAH har i 2009 som det danske medlem af Friends of the Earth (FoE) befundet sig 
midt i orkanens øje. Klimatopmødet trak titusindvis af miljøaktivister til København. 
Og NOAH stod sammen med FoE i spidsen for en international demonstration om 
klimaretfærdighed. Læs mere om The Flood senere i denne årsberetning.  

I NOAH stod 2009 også meget i klimaets tegn. Vi har selvfølgelig deltaget i og selv 
rejst debatter om, hvilke indsatser og løsninger, der er nødvendige på klima-
området. Og vi har arbejdet på at engagere danskerne i at få rejst et stærkt 
folkeligt krav om en ambitiøs klimalov. Et behov, der desværre er endnu mere 
presserende efter det skuffende COP15. 

2009 var også året, hvor NOAHs 40 år gamle rødder fik et eftersyn. Jubilæums-
festen i august viste, at der stadig er fin overensstemmelse mellem det grundlag, 
de første NOA-aktivister arbejdede på, og de tanker den seneste generation af 
NOAH-aktivitster gør sig om, hvad NOAH skal fokusere på, og hvad der skal være 
NOAHs særkende – en basisdemokratisk organisation, der arbejder for bære-
dygtighed, forebyggelse og helhedstænkning med tanken om det miljømæssige 
råderum som pejlemærke for miljøindsatsen.  

Økonomisk har det også kørt fornuftigt for NOAH i 2009. Vi har investeret i os selv og 
har et forventet underskud. Men vi har igen i 2009 modtaget uundværlige støtte-
bidrag fra mange forskellige sider, faktisk noget mere end vi plejer at få. NOAHs 
Støttekreds har vist sig at være i fin form. Og endelig er de oftest ulønnede NOAH-
aktivister stadig rigtigt gode til at få gjort meget med få ressourcer. Så tak for alle 
bidrag! 

 
 
NOAHs bestyrelse 
 
 
 
 
____________________    ______________________ _____________________ 
 Jesper Hostrup Hansen   Lise Fogh Pernille Hagedorn-Rasmussen 
 
 

 

 



 

4 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

NOAH og FoE 

NOAH er det danske medlem af Friends of the Earth International (FoEI), som er en 
verdensomspændende sammenslutning af selvstændige miljøorganisationer. Med 77 

nationale organisationer og 5000 lokalgrupper er det verdens største 
græsrodssammenslutning. I fællesskab arbejder organisationerne med 
presserende miljømæssige og sociale sager, og søger samtidigt at være 
katalysatorer for en udvikling mod bæredygtige samfund. Læs mere på 
www.foei.org. 

De 30 europæiske medlemmer er desuden organiseret i Friends of the Earth Europe 
(FoEE), der hovedsageligt beskæftiger sig med EU-spørgsmål. Læs mere på 
www.foeeurope.org.  
 
 
Strategisk plan for FoEE for 2010-13 

Efter et års arbejde, der inddrog alle medlemsgrupperne – herunder NOAH – vedtog 
årsmødet for Friends of the Earth Europe i juni en strategisk handlingsplan for årene 
2010-13. De vigtigste indsatsområder bliver: 

(1) Energi og klima;  

(2) Biodiversitet, fødevarer og landbrug;  

(3) Ressourcer og forbrug;  

(4) Økonomisk retfærdighed.  

Planen fastslår, hvilke prioriteter FoEE’s kontor i Bruxelles skal arbejde efter, og hvilke 
områder der føres kampagner indenfor. Det står naturligvis NOAH og de andre FoEE-
grupper frit for at arbejde med andre områder, men inden for de nævnte kan vi finde 
opbakning i netværket og muligvis også finansiel støtte fra FoEE. 

 
Karakterbøger til Verdens ledere 

Young Friends of the Earth Europe 
har ved et møde i Bonn uddelt 
karakterbøger til Verdens ledere. 
Og især de industrialiserede lande 
har problemer i matematik, 
navnlig procentregning, når det 
angår at sætte effektive mål for at 
nedbringe udledningen af 
drivhusgasser. 

Karakterbøgerne blev overrakt til 
politikere, der deltog i klima-
forhandlinger ved et møde i Bonn. 
Nogle slipper ikke for at gå en 
klasse om. 
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NOAHs 40 års jubilæum 
Stemningsbilleder fra festen 

NOAH rundede i 2009 – 40 år – 4 årtiers 
miljøkamp på godt og ondt.  40 år er jo 
en dejlig mulighed for at gøre status – 
evaluere, mindes - og ikke mindst at 
holde en fest.   

Miljøsk udsendte et jubilæumsnummer, 
og NOAHs Forlag genudgav ”Noget om 
den jord vi sammen lever på”. 

Men 40 år skulle ikke bare være fornuft 
og debat –vi holdt også en fest. En fest 

for de nye NOAH-folk, for de gamle 
og for dem, der næsten havde 
glemt, at de en gang var med i 
bevægelsen. 

Festen blev holdt på Nørrebro – tæt 
på NOAHs Sekretariat. Indgangs-
partiet dannede ”Memory Lane”, 
hvor deltagerne hængte plakater og 
billeder op, der fortalte historien om 
40 års aktivisme. Fra oplysende 
plakater til stationerne, over blå 
pølser og store bier med pink pollen. 
Der var minder fra ø-lejre og aktioner. 

 

 

Under festen var der taler, sange og 
gamle venner, der var vin og øl og 
ikke mindst musik, dans og jeg lover 
dig … NOAH bliver aldrig den første, 
der går hjem. 

 
 

 

 

 

 

 

Fin stemning, taler og sange 

 

David Heller fra FoEE ønsker NOAH tillykke 

 

Safania Eriksen fortæller om, hvorfor hun i dag 
er aktiv i NOAH 
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Landbrug og fødevarer 
Ny folder om svin og soja 

NOAHs Landsbrugs- og Fødevaregruppe 
har igennem flere år været optaget af 
energibalancen i landbrugets 
produktionssystemer. Med denne folder 
om produktionen af soja i Argentina, der 
senere bliver til svinefoder i Danmark, 
sættes fokus på de uheldige miljøeffekter 
af et helt konkret stofkredsløb. 

Folderen, der er blevet til som en del af 
projektet ”Feeding and Fuelling Europe”, 
kan downloades som pdf-fil fra NOAHs 
hjemmeside1. 

 

 

 

 

 

Reelle problemer og falske løsninger 

NOAH’s Landbrugs- og Fødevaregruppe er 
medforfatter til en rapport, der sætter fokus på 
forslag i klimaforhandlingerne om at gøre jorden 
og landbruget til objekt for CDM2 og afladskøb 
(offsetting). 

Rapporten advarer mod falske løsninger som 
biochar (trækul skabt ved pyrolyse af biomasse) 
og GMO-afgrøder, og anbefaler at friholde 
landbrugsområdet fra CO2-markedsmekanis-
merne. 

Rapporten kan downloades fra NOAHs 
hjemmeside3. 

                                                           
1 http://noah.dk/wp-content/uploads/2009/12/Soya-and-Pigs_folder.pdf/ 
2 Clean Development Mechanism (CDM) er en ordning under Kyoto-protokollen, der tillader de 
industrialiserede lande med en drivhusgas-reduktionsforpligtelse at investere i selskaber, der redu-
cerer emissionerne i udviklingslandene, som et alternativ til dyrere emissionsreduktioner i deres 
eget land. 

3 http://noah.dk/index.php/landbrug/store-problemer-forkerte-loesninger/ 
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Klimaforum09 
Der er brug for systemforandring, ikke klimaforandring 

Klimaforum09 var det alternative klimaforum i forbindelse med FN’s klimatopmøde 
COP15 i december 2009. Klimaforum09, der fandt sted i centrum af København, 
blev arrangeret af en bred vifte af danske og internationale græsrodsbevægelser 
og civilsamfundsorganisationer, deriblandt NOAH.  

Omkring 50.000 mennesker besøgte Klimaforum09 fra d. 7.-18. december. I løbet af 
de 12 dage kunne man opleve 202 debatter, 70 udstillinger, 43 film, 16 koncerter 
og 11 teaterstykker fra hele verden. Klimaforum09’s døre var åbne hver dag fra kl. 
10.00 til midnat, 
og der var gratis 
adgang for alle. 

Der blev udar-
bejdet en Folkets 
Deklaration med 
titlen ”System-
forandring – ikke 
klimaforandring”. Indtil videre har 500 organisationer underskrevet Deklarationen.   

Læs mere på www.klimaforum09.org. 

 

Kritisk hjemmeside om CO2-lagring  
CCS Info – ny hjemmeside på dansk og engelsk. 

CCS Info præsenterer og diskuterer problemer, der knytter sig til teknologien 
Carbon Capture and Storage, bl.a. vedrørende klima, miljø og økonomi. 

CCS er i dag kun på demonstrationsstadiet. På trods heraf er CCS en central del af 
EU´s klimapolitik. Der er mange udestående spørgsmål f.eks. om lageransvar og 
sikkerhed. Men der er til gengæld ingen tvivl om, at en satsning på CCS vil betyde, 
at alle de miljøproblemer, der følger med anvendelsen af kul, vil fortsætte og 
forstærkes. 

CCS falder igennem, fordi energiregnskabet er elendigt. CCS er oven i købet 
rasende dyrt. Og der slipper alt for meget CO2 udenom ’nettet’. Der har ikke 
været en offentlig debat om CCS. Men alligevel bliver der brugt store offentlige 
midler på sagen. NOAH vil med denne hjemmeside forsøge at belyse disse og 
mange andre spørgsmål om CCS. Den danske hjemmeside blev udarbejdet med 
støtte fra Europa-Nævnet. Læs mere på http://www.ccs-info.dk/. 
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På gaden for klimaretfærdighed 

Første ”teaser-aktion” inden den store aktion 

Lørdag den 21. november 2009 gennemførte NOAH en aktion for klimaretfærdig-
hed. Det foregik ved Storkespringvandet på Amager Torv i København. Målet var 
at skabe opmærksomhed om den store Friends of the Earth demonstration den 
12. december. 

Vi ønskede at gøre opmærksom på det nuværende uretfærdige forbrug af fossile 
brændsler, hvor forbruget i USA og EU er langt større end I Indien og Kina (se 
tabel). 

 USA Danmark EU gnst. Kina Indien 

Ton CO2 pr indbygger 19 9,6 8,8 4,6 1,3 

 

I de internationale klimaforhandlinger siger amerikanerne, at de kun vil reducere 
deres udledninger, såfremt Indien og Kina også vil forpligte sig til reduktioner. 
Omvendt siger de fattige lande, at de først vil forpligte sig, når de kan se, at de 

rige, der bærer 
ansvaret for 
langt største-
delen af atmo-
sfærens CO2-
forurening, for 
alvor gør noget 
på hjemme-
banen. De 
fattige lande 
siger, med rette, 
at de har krav 
på økonomisk 
udvikling. Hvis 
det sker ved 
brug af fossile 
brændsler og 
en CO2-udled-

ning, lig den vi i de rige lande har forårsaget, vil klimaet ganske enkelt bryde 
sammen, med dramatiske konsekvenser for alle til følge. Derfor er der brug for 
klimaretfærdighed nu. 

Klimaretfærdighed betyder, at de rige lande påtager sig en dobbelt forpligtelse. 
For det første skal vi i EU samlet set reducere vores egne udledninger med mindst 
40 % inden år 2020. For det andet skal vi finansiere mindst lige så store reduktioner i 
udviklingslandene samt hjælpe med at landene kan tilpasse sig de klimaforand-
ringer, der ikke kan undgås. Kun på den måde kan den globale temperatur-
stigning holdes under 2 grader Celsius.
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Sammen med andre gode kræfter 

Organisationen 350.org arbejder for, at CO2-koncentrationen i atmosfæren igen 
skal ned under 350 ppm (parts per million). Målet er at inspirere verden til at tage 
udfordringen op ift. klimakrisen, at skabe en ny følelse af at det haster, og af de 
muligheder det også giver for vores planet. 

Lørdag d. 24. 
oktober 
samledes akti-
vister over hele 
verden for 
danne tallet 350, 
sådan som det 
også skete på 
Rådhuspladsen i 
København (se 
billedet). For 
NOAH var det 
en lejlighed til at 
lufte nogle af de 
blå ponchos, 
der skulle bruges 
til den store 
aktion den 12. 
december. 

Linda her på billedet var udstationeret hos NOAH i 2009. Læs mere om projektet 
”Aktion for en tilstrækkelig og retfærdig klimaaftale” på side 13. 



 

10 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Den store demonstration for klimaretfærdighed 
NOAH på gaden sammen med tusindvis af aktivister fra hele verden 

Det var noget af en mundfuld for lille NOAH at skulle stå for en del af logistikken 
omkring verdens indtil nu største folkelige 
manifestation for klimaet. Ikke mindre end 
2.000 aktivister fra Friends of the Earth 
havde meldt deres ankomst til Køben-
havn. Men gennem utrætteligt arbejde 
lykkedes det at finde overnatningspladser 
til alle, polititilladelser m.v. til demonstra-
tionen blev fremskaffet, en enorm 
mængde lyseblå ponchos blev indkøbt, 
bannere blev fremstillet ...  

Selve demonstrationen forløb rigtig godt. 
Mellem  5.000 og 8.000 mennesker startede ved Øksnehallen og bevægede sig i 
bølger, løb og gang i en festlig og farverig demonstration mod Christiansborg 
Slotsplads. 

Vi demonstrerede for klimaretfærdighed og imod offsetting. Offsetting betyder 
”modregning” og går ud på, at rige lande kan købe sig til en højere udledning af 
drivhusgasser ved at finansiere projekter hos mindre udviklede lande. CO2-
besparelsen i projekterne kan så modregnes – offsettes – de rige landes hjemlige 
reduktionsforpligtigelser. Vi vil have politikerne til at stoppe offsetting og i stedet 
sætte fokus på rigtige reduktioner af CO2-udledningen i deres egne lande. 

Samtidig handler det om at vi i de rige lande skal tage ansvar for den historiske 
klimagæld, som de rige lande har til u-landene. Vesten skal være med til at 
finansiere en bæredygtig udvikling i de fattige lande – men uden offsetting. Det er 
helt afgørende, hvis vi skal forhindre de mest ødelæggende følger af global 
opvarmning på jorden. Der skal mere fokus på energibesparelser og vedvarende 
energi, og skovrydningen skal standses. 

The Flood sluttede med musik, dans og et gadeteater på Christiansborg Slotsplads, 
hvor NOAH havde bygget et stort World Offsetting Centre som demonstranterne 
indtog med bannere om klimaretfærdighed. NOAHs demonstration sluttede sig 
derpå til den store demonstration, der først på eftermiddagen bevægede sig mod 
Bella Center med 100.000 deltagere. 
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Styrkelse og fornyelse af 
NOAH på de indre linjer 
NOAH i gang med organisationsudvikling 

2009 blev året, hvor NOAH endelig tog 
Internettet til sig fuldt og helt i den 
forstand, at vi besluttede at lade store 
dele af vores store, historiske miljøbibliotek 
gå til de store papirgenbrugsmarker.   

Biblioteksaktionen udgjorde en af de første 
faser i en gennemgribende renovering af 
NOAHs sekretariat på Nørrebrogade. Uden 
de mange, lettere støvede bøger og vha. 
en venlig indendørsarkitekt, en militær-
nægter med møbelsnedker-baggrund og 
mange hårdtarbejdende aktivister 
lykkedes det at lave en gennemgribende 
nyindretning af lokalerne i løbet af foråret.  

I 2009 har vi i det hele tage haft en del 
fokus på, hvordan vi kan udvikle NOAH, så 
vi bliver (endnu) bedre til at lave græs-
rodsarbejde. Vi vil gerne være mere velfungerende på de indre linjer og mere 
slagkraftig udadtil, vel at mærke uden at vi giver køb på vores særkende og 
værdigrundlag. 

Via vores deltagelse i Friends of the 
Earth Europe’s såkaldte kapacitets-
opbygnings-projekt har NOAH 
sammen med tre andre miljøgrupper 
fra Polen, Sverige og Finland arbejdet 
med en lang række organisatoriske 
spørgsmål, som fx kommunikation, 
strategier, fundraising og rekruttering 
af aktivister. I forbindelse med 
projektet har vi været tilknyttet vores 
søsterorganisation Friends of the Earth 
England, Wales and Northern Ireland. 

Nogle af de mest konkrete resultater, 
vi har kunnet glæde os over i det 
seneste år, er relanceringen af vores 
hjemmeside, at vi har fået lavet et 

bedre system for, hvordan vi indsluser nye aktive, vi er igen begyndt at lave 
introduktionsmøder for nye mulige aktivister, og støttekredsen har fået et nyt 
’boost’. Vi har også kigget på arbejdsgangene på vores sekretariat og på nogle 
af de demokratiske beslutningsprocesser i NOAH. 

 

Et par snedker-håndfulde af aktivister i 
gang med renovering af Sekretariatet 

Deltagerne i FoEE-projektet om kapacitets-
opbygning blandt baltiske miljøgrupper 
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NOAHs økonomi i 2009 

(tallene for 2009 er foreløbige) 

Projektmidler udgør hovedparten af NOAHs økonomi. I 2009 havde vi 5 projekter 
kørende. Læs mere om projekterne på næste side. 

 

På udgiftssiden udgør vores kapacitetsopbygningsprojekt en væsentlig post i år. 
Heri indgår udgifter til renovering af sekretariatet samt projektløn. 

 

Kopi af revideret regnskab kan downloades fra NOAHs hjemmeside4, når det 
foreligger. 

                                                           
4 http://noah.dk/index.php/om-noah/organisation/bestyrelse/aarsberetning-og-regnskab/ 
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Projekter i gang i 2009 

Bæredygtig skovdrift i Ghana 

I samarbejde med FoE Ghana arbejder NOAH for at engagere vigtige aktører og støtte 
nabolandsbyer til produktionsskovområder i at arbejde mod en bæredygtig 
skovforvaltning i Ghana. Der er bevilget penge i 2008, men arbejdet er først gået i gang i 
2009. 

En af vores aktive har været i Ghana et par gange for at sikre, at projektet kører som 
planlagt, og for at give sparring til vores afrikanske kolleger. 

Klima SOS 

NOAH deltager i FoE Europe’s kampagne ”Big Ask”, som handler om at skabe et folkeligt 
pres for at få politikerne til at vedtage en klimalov. Projektet afsluttes i 2011. NOAH har i 
starten af 2010 afleveret endnu et stort antal underskrevne postkort til medlemmer af 
Folketinget. Læs mere på www.klima-sos.dk. 

Projektet har modtaget økonomisk støtte fra Europa-Nævnet, OAK Foundation og 
European Climate Foundation. 

Europapolitisk debat 

Europa-Nævnet har støttet 3 oplysningsinitiativer: Dansk hjemmeside om CCS (omtalt 
tidligere), EU´s klimapolitik på årets Roskilde Festival (Klima SOS) samt Oplyningshæfte om 
EU´s klimapolitik og COP15. Projekterne sigter på at skabe folkelig debat om EU og miljøet, 
især med henblik på EU´s klimapolitik. Der har i tilknytning til oplysningsaktiviteterne været 
afholdt flere debatarrangementer om klima, kulstoflagring m.v. 

I november holdt NOAH Energi og Klima et debatmøde omkring gruppens forslag til en 
dansk klimalov, hvis mål er at sikre et fossilfrit Danmark i år 2030 og et Danmark der ikke 
udleder drivhusgasser i 2050. Bortset fra Venstre deltog alle de politiske partiers 
klimaordførere.  

NOAH Energi og Klima har også deltaget i en europæisk arbejdsgruppe om, hvordan EU-
27 kan reducere drivhusgasudledningerne med 40 % i år 2020. Stockholm Environment 
Institute udarbejdede studiet for FoEE - det kan findes på NOAHs hjemmeside. 

Feeding and Fuelling Europe 

Projektets mål er at skabe politisk opbakning til et moratorium (midlertidigt stop) for 
udvikling af agrofuels, samt at påvise de negative virkninger af dansk landbrugsproduktion 
og af anvendelsen af GMO (genmodificerede organismer). Projektet udføres i sam-
arbejde med FoE Europe. 

Aktion for en tilstrækkelig og retfærdig klimaaftale 

Under COP15 var adskilige unge mennesker involveret i 
forskellige aktioner, hvilket har skabt bedre kontakt 
mellem netværket og unge mennesker. Dette projekt 
finansierer en ung tysk aktivists ophold i Danmark. 

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. 

Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. 
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Miljøsk 
Herunder kan du se årets udgivelser af NOAHs tidsskrift ”Miljøsk” samt læse uddrag 
fra ledere eller artikler i bladene. 

 

Miljøsk nr. 51: Den politiske investor 

”Vi er ikke rige, fordi vi er flittigere eller dygtigere. Vi er rige, 
fordi vi som vampyrer har suget blod fra denne verdens 
tavse, sultende og plagede masser.”  

Måske har vi brug for nye helte og nye idealer. Måske skal 
samfundet stoppe med at hylde folk som Dyne Larsen for 
hans evne til at samle penge i Bentley’en. Vi har jo selv set 
på DR, at pengene er tjent på dyner fulde af kemikalier 
produceret under kummerlige kår i de varme lande.  

Men hvor skal paradigmeskiftet komme fra, hvordan har 
samfund før vores, på vej ud over kanten, fundet en bedre 

og renere vej frem? 

 
 

Miljøsk nr. 52: Dansk miljøpolitik i frit fald – 8 år med VKO 

Enhver frø, fugl og fisk har fået det ringere. 

VKO har, selv i de første barske år, fastholdt at den førte 
politik ikke var udtryk for en nedprioritering af hensynet til 
natur og miljø. Det har i mange og lange perioder fremstået 
åbenlyst forkert og udtryk for usmageligt spin. Men da det er 
ikke for alvor er blevet udfordret af pressen, har regeringen 
bare fortsat og fortsat med deres tiltagende absurde 
fordrejninger. Pressens og oppositionens manglende evne til 
at rejse vælgerne mod VKO er både tankevækkende og 
skræmmende. 

NOAHs frivillige aktivister arbejder målrettet for at forbedre det levende miljø, men 
kan ikke løfte opgaven alene. Derfor efterlyser vi nu en kritisk presse til at udfordre 
løgn og spin og en skarp politisk opposition til at anvise og forfølge et bæredygtigt 
alternativ. Da mere af den førte miljøpolitik siden 2001 alvorligt truer vores fælles 
klode. 
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Miljøsk nr. 53: 40 års miljøkamp 

Kravet om fortsat økonomisk vækst er blevet rygrad i 
samfundsudviklingen, i konkurrence med krav til miljømæssig 
bæredygtighed og social ansvarlighed. Når finanssystemet 
så bryder sammen, betyder det desværre ikke, at bære-
dygtighed og social ansvarlighed tager over, tværtimod. 
Selv den politiske venstrefløj, hvor NOAH som regel finder 
størst opbakning til sine synspunkter, råber på mere forbrug 
som løsning på krisen. Der er i sandhed brug for alternativ 
tænkning og utraditionelle løsninger. 

NOAH har i alle sine fyrre år talt for, at vi må gribe om 
nældens rod. At tekniske fix, der f.eks. mindsker udledningen 
af miljøskadelige stoffer per kørt kilometer, ikke er tilstrækkeligt, når antal kørte 
kilometer samtidig stiger. At vi må fokusere på naturens bæreevne og indrette 
vores samfund efter denne. Og at vi skal være parate til væsentlige omstillinger i 
vores livsstil og forbrugsmønstre. 

NOAH ønsker ikke at varsle dommedag, men tværtimod pege på løsninger, der 
kan sikre os alle et godt liv i mange generationer fremover, forudsat at vi er parat 
til at gøre op med vanetænkning og bekvemmelighed. 

 

Miljøsk nr. 54: Efter COP15 

Regeringens manglende handlekraft er desværre ikke et 
enkeltstående fænomen. Faktisk lader det til, at vi i stor stil 
vælger at lytte til klimaskeptikerne, frem for at følge den 
’ubekvemme sandhed’, der udstikkes af bl.a. forskerne i 
IPCC. 

Vores viden om klima- og miljøproblemer er der sådan set 
ikke noget at sætte en finger på. Men når det kommer til 
handling, er der stadig meget at hente. Vores transport-
vaner, rejsemønstre, indkøbs- og forbrugsvaner ligger så dybt 
indgroet i os, at der skal mere end klimaforskeres dystre 
fremtidsudsigter til, for at vi ændrer kurs. 

I stedet for at sammensætte et temanummer med en lang ønskeliste til klima-
topmødet, går vi skridtet videre og lader en række temaforfattere give deres bud 
på, hvordan vi løfter arbejdet efter COP15. 
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NOAHs Forlag 

Nogle oplysninger om den jord, vi sammen lever på  

Bogen blev et kæmpehit, da den udkom i 1970. Den 
syner ikke af meget ud fra omslaget med den 
diskrete titel og den røde tekst, men inden i er den 
sprængfyldt med oplysninger, der kalder på indig-
nation og aha-oplevelser. 

Forfatteren Tage Voss gav denne modtagelse ved et 
tidligere genoptryk: 

“Den berømmelige NOAH-gruppe af unge 
studerende, der med djævelsk energi og kundskab 
forløste hele forureningsdebatten i Danmark, har 
genudsendt sin klassiker. Spændende billedbog og 
rystende dokumentation, masser af oplysninger, 
dygtigt skåret til, let at læse og med et altned-
tromlende engagement. Læs den – strø den rundt som gave: de værdige 
behøver den – de uværdige trænger til den. Hvis vores verden skal gå videre…”.  

Vi har fundet, at bogen var relevant at genoptrykke i forbindelse med vores 40 års 
jubilæum, for at minde om det engagement NOAH opstod ud fra, og at langt fra 
alle problemer er blevet løst. Bogen kan købes for kr. 150,- via NOAHs Sekretariat. 

 

Andre nyere udgivelser 

Et undervisningsforløb for 3. til 6. klasse om affald i 
Danmark, Brasilien og Mozambique. 

Varens livscyklus kan ændres, og selv små elever kan 
gøre en indsats derhjemme og på skolen. Hvis flere 
sodavandsdåser bliver genbrugt, kan det betyde, at 
der skal produceres mindre nyt aluminium, og at der 
bliver produceret mindre affald. Det samme gælder, 
hvis mobiltelefonen får lov at leve lidt længere, før den 
bliver smidt ud. Eller hvis den bliver genbrugt i stedet for 
at blive sendt til et affaldsforbrændingsanlæg. 

“Affald overalt – blandt rige og fattige” sætter fokus på 
samspillet mellem kritisk tilgang, kommunikation, kreativ 
tænkning og samarbejde. Det sker gennem tekster 
med baggrundsviden til læreren og eleverne, 32 

illustrative billedkort og tre videosekvenser samt mere end 40 forslag til øvelser. 

 


