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VISION
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.
Udgangspunktet er en erkendelse af at grænserne for Jordens bæreevne
allerede er 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.
NOAHs aktiviteter skal både sigte mod at fremme social, økonomisk og
miljømæssig lighed og retfærdighed, og uddanne mennesker til at behandle
Jorden på en retfærdig og bæredygtig måde, af respekt for både vores
medmennesker og vores jord.

Drømme om det gode liv
Det overdrevne forbrug af Jordens ressourcer, som historisk set overvejende er foregået i
Vesten, er hovedårsag til de miljøproblemer vi ser i dag og som vi kan forvente at se i
fremtiden. Det nuværende økonomiske systems vækstideologi fordrer en fortsat rovdrift på
Jordens ressourcer, som, hvis der ikke handles, giver os grund til at forvente en forværring
af miljøets tilstand fremover. De globale uligheder er medvirkende til at flere og flere
mennesker i de rige lande slider sig selv op i et hovedløst kapløb efter materiel vækst,
samtidig med at mennesker i udviklingslande fastholdes i fattigdom.
På trods af hvad politikere og erhvervsliv bestandigt fortæller os, er et stadigt voksende
materielt forbrug og økonomisk vækst ikke vejen til et bedre liv, og vækststrategien vil ikke
automatisk sikre os velfærd i fremtiden. Tværtimod mistrives både miljø og mennesker på begge sider af fattigdomsgrænsen.
Det er på høje tid at vi på samfundsniveau genovervejer, hvilken tilværelse vi ønsker at
skabe for os selv og planeten. Denne genovervejelse ønsker NOAH at være med til at
facilitere og kvalificere.
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Miljøretfærdighed
NOAH opfatter miljøet som en del af en kompleks verdensomspændende helhed.
Miljøproblemer og -kriser skal, i vores optik, oftest forstås i sammenhæng med et større
system af sociale, økonomiske og globale problematikker, som løsningerne dermed også
må adressere. NOAH ser sjældent miljøproblemer som strengt miljømæssige fænomener,
men opfatter dem som indlejret i et komplekst spændingsfelt bestående af økonomiske og
sociale strukturer.
Et af talrige eksempler på dette er biobrændsler, der ikke blot udgør et miljøproblem i
klassisk forstand som drivhusgas-udleder, men også er knyttet til sociale og økonomiske
problematikker, da biobrændslet fremstilles ved at afskibe visse befolkningers
ernæringsgrundlag og sælge det som brændstof i andre dele af verden.
Udbytning af naturens ressourcer ses ofte i ledtog med udnyttelse af mennesker. Det
massive overforbrug der foregår i Vesten kan kun eksistere fordi tusindvis af mennesker i
det Globale Syd arbejder under slavelignende forhold med at udvinde og forarbejde
råstoffer.
I NOAH arbejder vi for en retfærdig og demokratisk verden hvor der sker en retfærdig
fordeling af Jordens ressourcer, samt en retfærdig fordeling af ansvaret for de nuværende
miljøproblemer. Miljøretfærdighed kan kun realiseres gennem en global socioøkonomisk
omfordeling. De samfundsmæssige drivkræfter og strukturer der har bidraget, og fortsat
bidrager til, at miljøets bæreevne overskrides skal gentænkes i et bæredygtigt perspektiv.

Menneske og natur
I NOAH lægger vi vægt på at Jorden ikke blot er livsgrundlag for os mennesker. Vi deler
denne jord med tusindvis af andre levende væsener, hvis ret til at leve og trives ikke står
under vores. Vi erkender at mennesket ikke er hverken over eller separat fra det øvrige liv
på Jorden, men er dybt forbundet med det. Naturen har succesfuldt skabt og opretholdt
livet i milliarder af år, og vi mennesker forstår endnu kun en meget lille del af dette store
væv. Alt dette inducerer en dyb taknemmelighed, ydmyghed og omsorg for Jorden med
alle dets liv og alle dens processer.
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MISSION
NOAH er en græsrodsbevægelse - et aktivistisk, kreativt netværk, der
analyserer årsager til miljøproblemer og kriser og fremsætter alternativer,
hvor samfundets dominerende løsningsmodeller ikke er på rette kurs.
I NOAH bygger vi på over 40 års resultater og erfaringer fra et miljøarbejde,
der gennem tiden har omfattet stort set alle væsentlige miljøspørgsmål og alt
fra lokale til globale problemer og indsatser. NOAH er engageret miljøpolitisk,
men er partipolitisk uafhængig.
NOAH har modet til at afvise falske svar og fastholde fokus på reel
bæredygtighed gennem dristige, humoristiske og fagligt velfunderede
kampagner.
NOAH er det danske medlem af Friends of the Earth International, der er
verdens største miljønetværk af græsrodsorganisationer. Det betyder, at vi i
vores arbejde har blik for de konsekvenser, det danske forbrug af ressourcer
påfører udsatte befolkningsgrupper andre steder på Jorden. Dét gør os til en
ambitiøs og unik organisation blandt de øvrige grønne NGO'er i Danmark.

Systemforandring
Fælles for alle NOAHs aktiviteter gælder at de, implicit eller eksplicit, søger at bidrage til
systemforandring.
Helhedstænkningen - blikket for de skjulte sammenhænge - er central for NOAHs tilgang
til miljøspørgsmål. Vi mener at en reel og bæredygtig indsats for miljøretfærdighed
nødvendigvis må betyde et grundlæggende opgør med de systemer der skaber og
opretholder uretfærdige strukturer. Vi vil adressere problemernes rod og arbejder for
systemforandring, altså en gentænkning af hele systemet. Vi afviser falske løsninger der,
under dække af at være ”miljørigtige alternativer”, i virkeligheden blot bidrager til fortsat at
legitimere uretfærdige strukturer. Vi er overbeviste om, at der må en gennemgribende
systemisk forandring af degældende produktions-, handels- og forbrugsmønstre til. En
forandring der tilgodeser naturens og menneskers behov, og ikke blot er justeringer af de
eksisterende systemer.
Den globale økonomiske og politiske virkelighed, vi i dag lever i, er stærkt påvirket af en
neoliberal diskurs og dominans. Kendetegnet for neoliberalismen er ophævelsen af
finansielle barrierer og dermed mindsket demokratisk indflydelse på markedet samt en
øget privatisering af den offentlige sektor. Det skaber et øget fokus på økonomisk vækst
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og stimulerer til en kultur af overforbrug. Borgere bliver til ”forbrugere”, som opfordres til at
forbruge mere og mere, og vi får at vide, det er nødvendigt, at de økonomiske pumper
kører på højtryk for at afværge økonomisk krise. En krise, som dereguleringen af
finansmarkederne selv har skabt.
Blandt konsekvenserne af den neoliberalistiske dominans er rovdriften på naturens
ressourcer, som 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 true naturens balance og livsgrundlaget for de fremtidige generationer.
NOAHs modstand mod neoliberalisme er modstand mod dens fortælling om at økonomisk
vækst på markedets præmisser er den eneste farbare måde at forvalte jordens ressourcer
på.

Globalt udsyn
I NOAH er vi bevidste om at miljøproblemerne ikke holder sig inden for landets grænser.
Vi lægger vægt på at vores handlinger og løsninger også har et globalt perspektiv.
Realiseringen af global miljøretfærdighed gennem systemforandring vil betyde en
omfattende revision af de værdier og vaner som millioner af mennesker lever efter og en
gennemgribende omlægning af globale og lokale produktions-, transport-, og
forbrugsmønstre. Tilgangen må derfor være både bottom-up- og top-down- orienteret.
Opgaven er først og fremmest at skabe den nødvendige holdnings- og diskursændring
(nedefra) til at skabe den rette ramme for at påvirke miljøpolitikken (oppefra).

En positiv vision
NOAH ønsker at vække handlekraften og initiativlysten hos befolkningen og politikere, og
vise at enhver kan være med til at gøre en forskel. Skræmmefortællinger om hvor grelt det
står til virker lammende og gør folk fortvivlede, apatiske og problemfortrængende. Det er
derfor afgørende at en positiv vision sættes i centrum for strategien. Den almindelige
borgers accept af en transformativ dagsorden vil afhænge af om et trygt og godt liv synes
muligt på den 'anden side'. En vigtig opgave er derfor at udvikle en sådan positiv vision
ved at vise hvordan bæredygtig omstilling er forenelig med – hvis ikke ligefrem nødvendig
for - et godt liv. En reel diskussion om bæredygtighed kan ikke blot handle om ”hvordan vi
opretholder den eksisterende levestandard” men må stille spørgsmålet ”hvordan kunne det
gode liv se ud?”.

En ny diskurs
NOAH skal oplyse om relevante emner og inspirere nye identitetsskabende fællesskaber
der samarbejder om at skabe miljøvenlig velfærd og bæredygtig omstilling generelt. Vi skal
gøre op med de strukturer der begrænser vores begreb om livskvalitet til at være
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spørgsmål om materielt forbrug og vækst. Derfor vil NOAH arbejde for at øge
miljøbevidstheden og initiativlysten blandt borgerne og bidrage til en diskursændring, der
gør det muligt at tale og tænke om miljø, bæredygtighed og det gode liv på nye måder.
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ORGANISATION & GRUNDVÆRDIER
NOAH er en græsrodsbevægelse, båret af frivillige aktivister. Organisationen
er struktureret efter principperne i basisdemokrati og konsensusbaserede
beslutningsprocesser. Alle aktive har lige ret til at fremsætte ideer og – i fald
der findes tilstrækkelig opbakning – gøre disse gældende. Organisationens
struktur skal til enhver tid være indrettet med henblik på bedst at kunne
understøtte arbejdet med de politiske visioner og missioner med respekt for
de grundlæggende værdier om basisdemokrati.

Organisationens struktur
NOAH er opbygget af en række selvstændige emne-, lokal-, og landsgrupper, der hver
især arbejder og samarbejder autonomt, i overensstemmelse med de i fællesskab
vedtagne retningslinjer og den grundlæggende vision. NOAHs miljøpolitiske arbejde falder
under 6 programoverskrifter, hvoraf 4 har en pendant i Friends of the Earth International's
(FoEI) programmer. Emne- og lokalgrupperne hører i udgangspunktet hjemme under ét af
programmerne, selvom deres arbejde ofte berører emner der optræder under flere
programmer.
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På nuværende tidspunkt omfatter NOAH følgende emnegrupper: Jyder mod overflødige
motorveje, Trafik, Handel og miljø, Uran, EMF, Energi og klima, Ressourcer og forbrug,
Madsuverænitet, og Modvækst. De tværgående opgaver varetages af regnskabs-,
organisationsudviklings-, støttekreds-, sekretariats-, aktionskasse-, Web/IT-, blad-,
international-, forlags-, UBU (Uddannelse for Bæredygtig Udvikling)- og pressegruppen
samt bestyrelsen.
Den flade demokratiske struktur er et vigtigt kendetegn for NOAH. Strukturen har været
dybt indlejret i organisationens ånd siden oprettelsen i 1969 og den gør NOAH unik i
forhold til andre danske grønne organisationer. De aktive i NOAH er glade for den flade
struktur og beskriver den som en væsentlig årsag til at de holder af deres frivillige arbejde i
NOAH. Den sikrer gruppernes autonomi, en høj grad af rummelighed, at alle har lige
meget at skulle have sagt, og at alle føler de kan bidrage med deres ideer.

Samarbejder
NOAH indgår gerne i samarbejder med lokale og internationale aktører, enten om
enkeltsager eller om mere langsigtede strategier. Et grundprincip for samarbejder er, at de
skal bidrage positivt til sagens udbredelse, og at de ikke må kræve et urimeligt kompromis
med NOAHs holdninger.
Som det danske medlem af FoEI, forstærkes NOAHs globale udsyn mens vi yder et bidrag
til at styrke den internationale miljøkamp. NOAH ønsker at styrke båndet til FoEI, bl.a. ved
at bruge FoEI's programoverskrifter. Årsagen er dels pragmatisk (NOAH får en del
støttepenge gennem Friends of the Earth), dels strategisk (styrker den internationale
miljøbevægelse) og dels kommunikativ (giver et bedre overblik for udenforstående over
hvad NOAH laver).

Kampagneformer
NOAHs arbejde går i sin kerne ud på at kommunikere en viden med en tilhørende
holdning om en bred vifte af miljørelaterede emner. Det sker gennem en mangfoldighed af
kampagneformer, lige fra den teoretisk tunge rapport, over den opsigtvækkende aktion til
undervisningsmaterialet til folkeskolen. Heriblandt kan nævnes demonstrationer,
formidling, undervisning, research, konferencer, events, udgivelse af oplysende bøger og
kortere skrifter, høringssvar, pressemeddelelser m. fl.. Som noget nyt er NOAH også
begyndt at indgå i mere kreative samarbejder, som fx højskoleforløbet og etableringen af
en ny ungdomsgruppe – begge projekter søsat i efteråret 2015. Valg af kampagneform er
helt op til de enkelte grupper, og afhænger dermed af de aktives temperament og
vurdering af, hvad der egner sig bedst i den konkrete sag. Fælles gælder dog at vi ikke går
ind for voldelige metoder, men vi er åbne over for brugen af civil ulydighed. Vi lægger vægt
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på at vores argumenter baseres på et solidt og lødigt (miljø)fagligt grundlag, og at
kampagner med aktiv deltagelse skal være en positiv oplevelse for de deltagende.

Målgrupper
NOAHs aktiviteter sigter mod forskellige målgrupper i forskellige henseender. Blandt
målgrupperne for de politiske aktiviteter kan nævnes skolebørn som adresseres gennem
undervisningsmateriale, eller politikere der søges påvirket gennem lobbyarbejde. En
anden målgruppe er dem som udgør NOAH økonomiske fundament, nemlig
medlemmerne af støttekredsen. Ikke mindst kan NOAHs aktive ressourcer, de frivillige,
betragtes som en målgruppe i rekrutterings øjemed.
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