Klima:

Det gør vi
Hvad gør I?
- om børn og voksnes engagement
i dansk energi- og klimapolitik
NOAH’s Klimakampagne 2006

Kære Connie Hedegaard
Som optakt til din deltagelse i klimatopmødet i Nairobi er det en stor fornøjelse at kunne give dig dette fotoalbum med udvalgte billeder af børn, unge og voksne, der har afgivet personlige løfter om, hvad de selv vil
gøre for at mindske udledningen af drivhusgasser samtidig med, at de stiller krav til, hvad du og regeringen
bør gøre for at afhjælpe klimaproblemerne.
Billederne blev taget i perioden 4. september til 6. oktober, hvor NOAH var på farten med Energiens Roadshow – et samarbejde mellem Skolernes EnergiForum, Energitjenesten og ﬁlmmanden Jens Simon. Vi besøgte København, Odense, Kolding, Århus, Randers, Aalborg, Køge, Nykøbing Falster, Næstved og Hillerød,
hvor vi ﬁk besøg af ca. 300 skoleklasser med mere end 7000 elever foruden de mange voksne, der kom
forbi. Vi oplyste om klimaændringernes konsekvenser, årsager og mulige løsninger til reduktion af de menneskeskabte klimapåvirkninger.
Vi spurgte de besøgende, om de ville være med i en kampagne frem til COP12/MOP2 klimamøderne, hvor
de skulle formulere krav og forslag til dig og regeringen om, hvad I bør gøre i Danmark, i EU og ved de
forestående klimaforhandlinger, SAMTIDIG med at den enkelte skulle afgive et personligt klimaløfte. Omkring 920 personer afgav et klimaløfte og stillede på samme tid krav til dig og regeringen. Samtlige billeder
med løfter og krav kan ses på hjemmesiden: http://www.noah.dk/energi/klima2006.html
Det har været utrolig positivt at opleve den vilje og interesse til at gøre noget ved klimaproblemet, der ﬁndes
hos både unge og voksne. Når først de unge har indset problemet og sammenhængene, ønsker de handling
her og nu. De ønsker, at politikerne skal gøre det let for dem at handle miljørigtigt. De håber/forventer samtidig, at regeringen vil gøre en reel indsats og ikke lade sig styre af kortsigtede økonomiske interesser, når
der skal træffes beslutninger om fremtidens udledninger af drivhusgasser i Danmark, i EU og globalt.
Derfor er det så vigtigt, at I som regering i kommende energihandlingsplaner og i klimapolitikken går forrest
med at vedtage klare målsætninger og spilleregler, så der kan etableres et fælles projekt for et bæredygtigt
vedvarende energiforsyningssystem. Aktuelt i forbindelse med den kommende kampagne ”1 ton mindre”
mener NOAH, at regeringen bør gå forrest med klare løfter om, hvad I konkret vil gøre på energi- og klimaområdet, før I kan gøre jer forhåbning om vores og befolkningens opbakning til en sådan sparekampagne. Det giver ikke mening at bede befolkningen om at spare på f.eks. el, hvis regeringen ikke samtidig
forhindrer kraftværker og elselskaber i at sælge de besparede CO2-kvoter til øget elforbrug i andre lande.
Spareindsatserne skal derfor afspejles i tildelingen af CO2-kvoter i den nationale CO2-allokeringsplan eller
gennem andre markante tiltag – ikke mindst over for ﬂy- og biltraﬁkken.
NOAH opfordrer til, at du i Nairobi vil arbejde for en stærk Kyoto II med ambitiøse bindende reduktionsmålsætninger, der sikrer 2 graders målsætningen og et stabiliseringsniveau nærmere 400 ppmv end 450
ppmv og øget vægt på en national indsats frem for øget brug af de problematiske ﬂeksible mekanismer. Med
andre ord at modarbejde udviklingen af et globalt (ukontrollerbart) marked for CO2 åbent for omsætning af
projektkvoter. Vi må tilføje, at atomkraft ikke er svaret på CO2-udfordringen og Carbon Capture and Storage
(CCS) er et teknisk ﬁx, der ikke bør anvendes og ikke blive en del af CDM. I-landene bør reducere udledningerne med mindst 35 % inden år 2020 og med 80-90 % inden 2050. Der er brug for en stærk aftale,
der sikrer sårbare lande og samfund støtte til at imødegå klimaændringerne. Handling nu frem for senere er
langt den billigste løsning. Det er netop dokumenteret i Stern-rapporten. Du ønskes en god tur til Nairobi.
Med venlig hilsen

NOAH’s Klimakampagne 2006 er støttet af Europa-Nævnet og Friends of the Earth Europe.
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Aalborg

Aalborg

Aalborg, C.W. Obels Plads 21 -22 September 2006

Aalborg, C.W. Obels Plads 21 -22 September 2006
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Krav: Aktiv ressourceskat, så varens pris er lig med klimapåvirkningen. Jeg lover at bruge cyklen på de kortere ture - selvom
jeg har travlt. Samt, planlægge tiden bedre, så jeg har tid til at
tænke miljørigtigt.

1.
Jeg lover at lære mine børn gode energivaner. Jeg vil gerne bede regeringen om at
være et godt eksempel for alle ved at bygge
energipassiver/energiproducerende byggeri
frem for prestigebyggeri m.m.
2.
Løfte: Sluk for standby. Sluk for lyset, hvis
du ikke opholder dig i rummet. Brug kollektive transportmidler.
Krav: Hindre at satse på atomkraft i
Europa. Støtte vedvarende energi. Det er
billigere og sikrere!
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3.
Vi lover hermed at vi vil cykle året rundt.
Regeringen skal stoppe CO2 forureningen.
4.
Jeg lover at cykle mest muligt til alt. Regeringen skal være i førertrøjen i klimapolitikken
5.
Connie: Skub til USA.
Vi lover at slukke helt for vores TV og tage
korte koldere bade: Sæt fart på klimapolitikken.
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6.
Jeg lover at tænke over hvad jeg laver og
hvad det betyder for samfundet. Jeg lover
at føre mit bedste for at spare på energien
sådan at der er mere energi til andre og for
at beskytte verden. Jeg lover at tænke over
hvad mine valg betyder for verden nu og i
fremtiden. Jeg lover at gøre mit bedste for
at verden og os der bor i den har det godt.
Og jeg ville ønske at regeringen ville love
det samme.

Kolding

Kolding

Kolding, Vestertorv 11- 12 September 2006

Kolding, Vestertorv 11- 12 September 2006
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Vi lover at bruge hovedet i stedet for PC ‘en. Vi kræver solceller på skolen.
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1.
Jeg lover at cykle mere, men så skal
regeringen også gøre mere for at nedsætte
CO2-udslippet.

3.
Jeg lover at slukke for stikkontakten når
jeg ikke bruger min PC. Regeringen skal
investere i solenergi.

2.
Vi sænker indetemperaturen mindst en
grad på Sdr. vang Skole når det er vinter!
Regeringen skal lave solenergi på skolerne.

4.
Vi vil købe lokalt dyrket mad som er
økologisk- det mindsker transporten og
landbrugets udledning af drivhusgasser.
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Krav: Støtte til mere vedvarende energi.
5.
Vi sparer på strømmen. Vi vil gerne have
solenergi til vores svømmebad.
6.
Vi lover at cykle på arbejde. Krav: Masser af
cykler i togene!

Randers

Randers

Randers, ved Randers Regnskov, 18-19 September 2006

Randers, ved Randers Regnskov, 18-19 September 2006
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Vi i familien er forpligtet på at halvere boligens samlede energiforbrug på 10 år!
Regeringen bør bedre videreudviklingen af den vedvarende energi!

1.
Sæt prisen ned på kollektiv traﬁk og prisen
op på privat bilisme. Dermed vil ﬂere bruge
kollektiv traﬁk og Co2 udslippet vil falde.
Hvis i sætter prisen ned, lover jeg at bruge
kollektiv traﬁk endnu mere.
2.
Løfte: Vi lover at slukke lyset, når vi går ud
af et rum. Krav: biler skal køre på brint og
kun en bil pr. familie samt “Bilfri” søndag.
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3.
Vi vil blive bedre til at slukke for TV, PC
osv. Krav: At forbedre cykelstierne og mulighed for at tage cyklen med i bussen.
4.
Løfte: Vi lover at cykle til aktiviteter. Krav
Støtte til vedvarende energi, som er billigere og sikrere.
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5.
Regeringen skal lave ﬂere cykelstier og
færre biler. Vi lover at TV og Cd afspiller
ikke står på standby, ikke at lade opladeren
sidde i stikket. Slukke alt der bruger strøm
om natten.
6.
Vi lover at ´gå´ på shopping og stemme på
et klimaaktivt parti hvis muligt. Regering:
lad Co2 afgifter øremærkes til vedvarende
energi.

Århus

Århus

Århus, Store Torv, 14 -15 September 2006

Århus, Store Torv, 14 -15 September 2006
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Vi vil bruge tørresnor i stedet for tørretumbler. Krav: så skal regeringen sørge
for at Danmark går i spidsen med krav i klimapolitikken.
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1.
Vis omtanke. Sluk for lyset, sænk temperaturen og tag en trøje på! Krav: Regeringen
skal øge investeringerne i vedvarende
energi gennem effektive støtteordninger.

3.
Krav til regeringen: Sørge for at maden i
offentlige institutioner, sygehuse m.m. er
’øko’. Løfte: Slukke for elektriske apparater
ikke lade dem stå på standby.

2.
Vi gør alt for at tætne vore huse: Krav: De
forretningsdrivende skal ej have lov at fyre
for gråspurvene. STOP energimisbruget.

4.
Jeg vil designe en bygning som producerer
mere energi end den bruger. Regeringen
skal gøre det mere attraktivt at handle
energibevidst!
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5.
Mere støtte til kollektiv traﬁk og vedvarende energi. Jeg skal ikke have bil!

Odense

Odense

Odense, Kongens Have 7 – 8 September 2006

Odense, Kongens Have 7 – 8 September 2006
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Regeringen skal lave gratis offentlig transport. Vi skal have styr på
vores ’stand by’ forbrug.
1.
Ta’ cyklen i stedet for bilen! Cykle en tur
og nyde nature, for hvis vi lader bilen være
hjemme, så forurener vi ikke naturen og
miljøet, og så har vi naturen endnu til
mennesker og dyr, så: Regeringen må også
tænke på det zoologiske, når de forhandler
klima i FN.
2.
Vi vil have at regeringen forbedrer forhol-
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dene for cyklister – ﬂere cykelstier. Vi lover
højt og helligt at købe frugt og grønsager
fra Danmark.
3.
Vindkraft? Ja tak! Vi lover at bruge energien med omtanke.
4.
Vi lover at cykle – og næsten aldrig køre
bil. Regeringen skal gøre cykler fradragsbe-
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rettigede og premiere supercyklister!
5.
Jeg arbejder for at vi tager et fælles ansvar.
Regeringen skal fjerne afgifterne på grønne
varer.
6.
Jeg ﬂytter ind hvis regeringen bygger solenergi huse.

Nykøbing Falster

Nykøbing Falster

Nykøbing Falster, Torvet 28-29 september 2006

Nykøbing Falster, Torvet 28-29 september 2006
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Vi lover: At slukke el-apparater helt, og slukke for unødvendigt lys m.m. Gå cykle
og anvende de kollektive transportmidler. Krav: Køb brint biler og få fornuftigt
energiforbrug i den offentlige sektor. Giv støtte til udviklingen af vedvarende energi
og omlægning fra elvarme til sol- og bioenergi (fjernvarme). Gør offentlig transport
billigere, så det bliver et naturligt og fordelagtig alternativ.
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1.
Krav: Nye offentlig byggerier skal være
nulenergi eller plus- huse/bygninger. Løfte:
Undgå at købe produkter baseret på råolie,
så som mange typer plastik, plejeprodukter
og kemikalier.

3.
Jeg lover: At spare på el og vand, og at lære
mine børn gode energivaner. Til gengæld
skal regeringen sikre kraftig nedgang i udledningen af drivhusgasser i DK og Europa.

2.
Vi lover: Slukke på kontakten efter vi har
set fjernsyn. Være miljøbevidste fremover.
Krav: Flere Vindmøller, Bilfrie søndage,
ﬂere penge til offentlig transport. Nej til
CO2 udslip. Make love to the nature!!

4.
Vi lover: At slukke for TV ’et når vi ikke
bruger det. At slukke for lyset når vi går. At
cykle mere. Krav: Gøre mere for at udvikle
brint-teknologien. Gøre folk mere miljøbevidste. Udnytte solen bedre.
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5.
Vi lover at spare på varmen og strømmen.
Benytte den offentlige transport. Benytte de
vedvarende ressourcer. Krav: Støtte de vedvarende ressourcer. Stoppe långivningen til
udbygningen af den fossile energi. Hindre
atomkraft i Europa.
6.
Vi lover at slukke for kontakten når den
ikke bliver brugt. Vi cykler når muligheden
er der. Krav alle huse skal have solfangere.

Hillerød

Hillerød

Hillerød, Torvet ved Slotssøen 5-6 oktober 2006

Hillerød, Torvet ved Slotssøen 5-6 oktober 2006
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Løfter: Lade være med at lade ting stå på standby; cykle i stedet for at blive kørt; husk
at slukke lyset; Huske at slukke for vandet, og bruge mindre af det; tage længere ferier
i stedet for korte; tage offentlige transportmidler i stedet for ﬂy. Krav: Flere vindmøller
og solfangere; At vi hjælper med at U-lande får vedvarende energistruktur! Offentlig
transport skal være billigere.

1.
Husk at slukke fjernsynet, husk at slukke
computeren, husk at cykle i skole i stedet
for at blive kørt. Krav: At vi får ﬂere vindmøller og ﬂere solceller.
2.
Vi lover at fortsætte med at gøre de mange
tusind tiltag for at spare på energien.
Regeringen: Støt forskning i vedvarende
energi… med tilbagevirkende kraft!
3.
Man skal: Ikke ha’ fjernsyn, computer og
stereoanlæg tændt på samme tid. Brug
cykel eller gå i stedet for at køre bil eller
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på knallert. Tænde stearinlys i stedet for
elektricitet. Lave ordentlige cykler i stedet
for våben. Regeringen skal satse på energi
fra solen.
4.
Hvorfor bruge tid, penge og benzin ved at
køre i bil på arbejde hver dag når man i
stedet for kan bruge den kollektive traﬁk og
cykler?! Ministrene burde være et eksempel og droppe deres store ministerbiler, til
fordel for en cykel.
5.
Krav: Bedre brugbar offentlig transport!
Til gengæld: Når den første måned uden
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forsinkelser og aﬂysninger er gået – sælger
vi den ene bil.
6.
Vi lover at: Spare på vandet; slukke for
unødig strøm; slukke for radiatorer ved
udluftning; bruge lavenergipærer; samkørsel; fylde (op)vaskemaskinen helt op. Krav
til regeringen: Bus og tog til tiden; ﬂere
vindmøller og solceller; at sørge for offentlige indkøb er grønne; at offentlige biler og
busser kører på brint!Og jeg ville ønske at
regeringen ville love det samme.

København

København

København, Kongens Nytorv 4-5 september 2006

København, Kongens Nytorv 4-5 september 2006
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Vi lover at støtte op om et parti der vil gøre en stor indsats mod klimaændringerne, og vi vil cykle året rundt. Til gengæld skal regeringen arbejde imod EU-støtte
til den fossile industri og A-kraft industrien. Vi glæder os til et bedre samfund.

1.
Vi lover at slukke for overﬂødigt lys. Vi
lover også at lukke for radiatorerne når
vi lufter ud. Til gengæld skal regeringen
forbedre forholdene for cyklister.
2.
Jeg lover at slukke lyset, når jeg forlader et
rum. Regeringen skal sørge for at maden i
offentlige kantiner, institutioner, sygehus
m.m. er økologisk produceret.
3.
Vi lover at købe madvarer (dagligvarer), der
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så vidt muligt er Ø-mærkede eller Svanemærkede. Slukke for overﬂødigt lys, slukke
for elektriske apparater i stedet for at lade
dem stå på stand-by. Stemme på et parti
der vil gøre en stor indsats mod klimaændringerne. Til gengæld skal regeringen
sørge for at togene kører til tiden.
4.
Vi lover at: Tage kortere bade; slukke lyset
efter brug; slukke mobilen når den oplader;
tage cyklen til skole og ikke bilen. Regeringen skal til gengæld gøre det lettere at
bruge vindenergi.
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5.
Kære Anders Fogh, vi lover at slukke for
computer og TV efter brug. Vi lover også at
slukke lyset. Du skal sørge for solceller til
hvert hus i Værløse!
6.
Jeg laver radioprogram om klima, lover jeg.
Regeringen skal satse massivt på vedvarende energi.

Køge

Køge

Køge, Torvet 25-26 september 2006

Køge, Torvet 25-26 september 2006
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Vi lover at: Bruge for- og eftervarmen, når vi bager. Gå/cykle i stedet for at
blive kørt. Tage brusebade i stedet for karbade. Vi kræver at: Man giver mere
i støtte til miljø-rigtige byggerier. Man giver meget mere i støtte til øko-produkter, så folk gider købe det. Husk det nu – Pas på miljøet.
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1.
Vi lover at cykle i stedet for at blive kørt og
vi lover at undgå lange brusebade. Krav lys
i byen skal slukke kl.2400 og i weekenden
skal lyset slukkes kl. 2.00

At slukke for de elektriske apparater når
de ikke benyttes. Regeringen bør gøre det
attraktivt: At benytte offentlig transport;
at købe økologisk; at udskifte apparater til
miljørigtige.

2.
Vi lover at lære skoleelever om energi. Vi
kræver at få ﬂere timer i folkeskolen til
miljøarbejde.

4.
Jeg lover at cykle noget mere og at slukke
lyset på badeværelset. Krav: Lav ﬂere cykler
end biler.

3.
Jeg lover: At benytte miljøvenlig energi i
mit hjem; solceller; regnvand til toiletskyld.

5.
Vi lover at slukke på stikkontakten; hænge
tøjet på tørresnoren. Regeringen skal sørge
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for solceller til hvert hus. Billigere offentlig
transport. Give støtte til fattige lande. Held
og lykke med en go’ klimaaftale.
6.
Vi lover at købe frugt og grønt fra Danmark. Når vi vasker tøj bruger vi tørresnor
i stedet for tørretumbler. Krav; sætte solceller på offentligt ejede bygninger (skole,
sygehuse, kontorhuse.)

Næstved

Næstved

Næstved, Axeltorv 2-3 oktober 2006

Næstved, Axeltorv 2-3 oktober 2006
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Løfte: Sluk fjernsyn og standby knap. Tag cyklen på korte afstande. Krav:
Gratis cykler, ingen Benzin. Meget mere solenergi.

1.
Vi lover: At vi cykler i skole i stedet for at
blive kørt! Vi slukker på kontakten efter
brug! At spare på det varme vand. Krav:
Flere vindmøller. Solceller skal være billigere.
2.
Løfte: Spare på benzin, cykel i stedet for,
det er også sundere. Sluk helt for el og andre apparater. Det bruger for meget el når
det står på standby. Krav: Flere vindmøller.
3.
Vi lover: At vi slukker for overﬂødigt lys
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når vi forlader værelset; vælge lavenergipærer; tage brusebad i stedet for karbad. Krav:
Sørg for at maden i offentlige kantiner,
institutioner og sygehuse mm. er økologisk
og lokalt produceret; giv støtte til udvikling af vedvarende energi; støt udvikling af
biogasanlæg.

5.
Vi lover at: Vi vil huske at slukke lyset,
PC og PS2. Vi vil ikke tage et så langt bad.
Krav: Solfangere på alle tage. Brug elbil,
cykler eller gå på job. Støt nye opﬁndelser.
På sygehuse skal der være mange solfangere.

4.
Vi lover: At slukke for TV ’et når vi ikke
bruger det. At slukke for lyset når vi går. At
cykle mere. Krav: Gøre mere for at udvikle
brint-teknologien. Gøre folk mere miljøbevidste. Udnytte solen bedre.

6.
Vi lover at cykle til skole, lukke for kontakterne når vi er færdige og spare på det
varme vand. Krav: Flere vindmøller, mere
solenergi. Offentlig transport skal være billigere. Afskaf atomkraftværker.
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