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www.ekoenergy.org.
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Kom nu, fru borgmester.
 Vi har en aftale. Det er forKert 

at tøVe nu!

3



Jeg tøVer iKKe. Jeg 
siger bare, at flere 

byråDsmeDlemmer har 
Vist interesse for Det 
anDet forslag. sol-

stråles forslag. 

mener Du Det? 
fossilia har mere enD 100 

års erfaring. 
hVorDan Kan nogen tro, 

at en hånDfulD VinD-
møller Kan proDucere Den 

mængDe eleKtricitet, Vi 
har brug for? 

Jamen, mr carbonculus, Der er 
også en stigenDe beKymring om...Ja Du 

VeD…KlimaforanDringer. 

laD os springe hippiesnaKKen oVer. Du 
VeD, at Vores KraftVærK Vil Være Det 

mest effeKtiVe af slagsen. 

DeruDoVer Vil Det, på grunD
af Vores nye inVestering, bliVe 
muligt at tage et af De minDre, 
iKKe så effeKtiVe KraftVærKer 

uD af brug. Det er goDt for 
planeten, iKKe?

Det Kan Jeg følge Dig i, mr carbonculus. 
men Det er iKKe alle, Der ser Det såDan. 
meD Valget om Knap 18 måneDer har Jeg 

iKKe råD til utilfreDsheD blanDt Vælgerne.

tror Du VirKelig, Dine Vælgere 
beKymrer sig om Det? Dine Vælgere 

Vil haVe strøm. Det burDe Være 
Vores primære beKymring lige nu. 

holD nu op meD at Være så pessimistisK.
 KlimaforanDringerne har iKKe Været et problem 

inDtil ViDere. laD os iKKe tage sorgerne på 
forsKuD. KenDer Du nogle problemer, som

 ViDensKaben iKKe har løst?

hmmm… 
Kræft. fattigDom. 

hungersnøD.
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Kom nu, fru borgmester. 
hVaD går Dig på? har Du 

soVet Dårligt? 

Vi sponsorerer oVer 50 
arrangementer og 

organisationer i Den her 
by. Du Vil Vel iKKe haVe, at 
Det ænDrer sig, Vil Du?

neJ, selVfølgelig 
iKKe, men...

VinDmøller. Kan Vælgerne  
liDe Det? grimme VinDmøller 
oVer alt? husK på, at hVis Vi 
bygger Det nye KraftVærK, 
så sponsorerer Vi en masse 

anDre proJeKter for De 
penge, Det genererer. Det 

er et løfte. .

Du har måsKe ret. men Du
 bliVer nøDt til at oVerbeVise 

folK meD Din Kampagne. 

Jeg Vil iKKe haVe nogle 
problemer. 

Den beslutning Vil 
Du iKKe  fortryDe, 
fru borgmester.

Det VeD 
Jeg.
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fru borgmester, Jeg er fær-
Dig meD Dagens opgaVer. Kan 

Jeg gå?

Det har Været en hårD Dag. 

borgmester! Vi har noget Vigtigt 
at DisKutere meD Dig! Kom nu, fru 

borgmester!

iKKe nu, Jeg 
har traVlt.

heJ! Det VirKer, 
som om… Jeg VeD 

Det iKKe. noget meD 
KraftVærKet. 

heJ, sofia! hVaD 
hanDler al Den 

ballaDe om?

Ja, sofia, Du Kan 
gå. Jeg tror, at Vi 
alle tager hJem 

nu.   
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tsK! politiKere! De 
lytter alDrig!

Kom nu, marie, ViDere meD 
unDersKriftinDsamlingen. 

“uD meD fossile brænDstoffer 
- inD meD VeDVarenDe energi”

KlimaforanDringer
 er VirKelige. iKKe-
VeDVarenDe energi 

øDelægger planeten..

hVaD er Det, Vi 
sKriVer unDer på?

Vi Vil Vise politiKerne,
 at mange borgere Vil 

haVe VeDVarenDe 
energi, iKKe fossile 

brænDstoffer.

hVaD er 
alternatiVet til 

Kul?

Der er mange mu-
ligheDer. sol, VinD… 
laD os bruge VeD-

VarenDe energi!

Vi Vil iKKe haVe, at 
fossilia bygger et nyt 
KraftVærK her. Vil Du 

sKriVe unDer?

hVis fossilia iKKe 
uDbyDer grøn en-
ergi, hVem gør så?

Der er mange grønne 
uDbyDere. en af Dem, 

solstråle, er interesseret i at 
bygge VinDmøller uDe 

på grønDalen. 
så Det Var Det, De 

snaKKeDe om...
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Vi læser folDerne. taK, og 
helD og lyKKe meD
 unDersKrifterne!

Jeg tager hJem. Jeg 
har iKKe lyst til at 

spille.

øh... oKay, Det 
er fint. 

Du Kan iKKe stole på fossilia, 
tro mig. soltråleaftalen Ville 
Være meget beDre for byen. 

sKat, glem iKKe, at Du 
arbeJDer for Dem. biD 

iKKe Den hånD, Der 
foDrer Dig.

Jeg arbeJDer iKKe for Dem. 
Vores firma gør. Jeg håber, 

at Jeg staDig må sige, at 
Jeg iKKe Kan liDe Dem.. 

hVorfor baD Du iKKe om 
at arbeJDe på et anDet 

proJeKt, far?

Jeg Kan iKKe Vælge og 
Vrage, sKat. 

fossilia er Vores 
største KunDe. De 

betaler goDt.
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FOR DIG FOR MILjøET FOR FREMTIDEN

Elektricitet fra vind, vand og sol til hjemmet? Klik her

Lær mere om elektricitet med EKOenergi-miljømærket

EKOenergi er et netværk af 35 europæiske miljøorganisationer fra næsten alle europæiske lande. Vi fremmer brugen af 
vedvarende energi, og vi vil give forbrugerne muligheden for at få mere ud af deres elektricitetskontrakt. 

EKOenergi er også navnet på det eneste fælleseuropæiske 
miljømærke for elektricitet. EKOenergi er vedvarende energi. 
Derudover er EKOenergi produceret på kraftværker, der
opfylder EKOenergi netværkets krav til bæredygtighed  

Læs mere om grøn elektricitet og 
klimaforandringer ->

Læs mere om vores klimafond ->

SolStråle: 

Home Om os Miljømærket Sådan køber du EKOenergi

Jeg googler Dem 
lige… se Det her...

har Du nogensinDe hørt om 
solstråle?

har Du hørt om 
eKoenergi?

neJ. tJeK Deres 
hJemmesiDe. ah, Den 

er på.. wow, 30 sprog!

“som europæisK forbruger 
Kan man frit Vælge Den 

eleKtricitetsuDbyDer og Den 
type eleKtricitet, man

 foretræKKer” 

Jeg ViDste iKKe, at Der 
Var så mange uDbyDere. 

Vi har altiD hængt på 
fossilia. 

EKOenergi Miljømærket for elektricitet
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For hver MWh der bliv-
er solgt som EKOenergi 
vandkraft, går der minimum 
10 eurocent til EKOenergis 
miljøfond. Pengene bruges 
til at finansiererestaurering 
af floder.

Læs mere -> 

...se Det her: “eKoenergy 
milJøfonD”. hVaD mon

 Det er? EKOenergis miljøfond

hVaD laVer Dem fra 
eKoenergy ellers?

Det ser uD til, at De sætter 
milJøKriterier for KraftVærKer. 

prøV at læse Det her.

De har effeKtiVitets- 
Kriterier for 

biomasseKraftVærKer. 
De uDeluKKer enDDa 

nogle typer biomasse, 
for  eKsempel Dem, 

Der Kunne Være 
brugt som maD. 

 

hVorfor sKifter Vi iKKe 
leVeranDør? så Ville Vores 
penge rent faKtisK gå til

 noget nyttigt.

KliK på “såDan Køber Du 
“eKoenergy”-Knappen, sofia.
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EKOenergis miljøfond

heJ, sofia! har Du 
Det beDre i Dag?

liDt. Jeg Vil gerne DisKutere 
noget meD Jer allesammen. 

Det er Vigtigt.

Vigtigere enD Vores træning? 
DrengeholDet spiller Kamp på 

sønDag.

helt siKKert. har i hørt om Det nye 
KraftVærK, De Vil bygge?

mener Du Det neDe på engen?

Ja, De er VeD at beslutte, 
hVilKen type KraftVærK, 

De Vil bygge.

Jeg tænKte oVer Det i går, 
og Jeg tror VirKelig, at Vi Kan 

gøre noget for at støtte 
VinDmølle-iDéen

hVorfor bringer Du Det op nu? Vi er her for at spille. 

Jeg giDer iKKe tabe 
sønDagsKampen, forDi Du piVer!
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iDet hanDler iKKe om MIN piVen! Der 
er allereDe en masse aKtiVister, Der 

promoVerer VinDmølleparKen.

holD nu op, sofia. 
VinD… hahaha! 
Det Vil alDrig 

fungere...

Jeg er siKKer på, at i KenDer 
til global opVarmning og 

KlimaforanDringerne. grøn 
eleKtricitet Kan bremse Det, 

og Vores by Kan Være 
foregangsby.

hVorfor iKKe? i nogle 
lanDe står De allereDe 

for mere enD 20% af 
eleKtriciteten. og Det er 

Kun begynDelsen.  

Det er noget hippieVrøVl
 for at få Dig til at leVe som i

 stenalDeren, sofia.

hør, er fossilia iKKe 
Vores sponsor?

Jo. hVorfor?

hVis De tJener mere, så får Vi måsKe
 også flere penge!

hVorfor…lige 
meget.

Det hanDler om 
at Kunne Vælge... 
Jeg synes, i sKal 
tænKe oVer Det.
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Det er meget fint, sofia, men hVaD 
Kan Vi gøre VeD Det? er Det iKKe 

byråDet, Der beslutter Det?

Jeg Ville også Vælge 
grøn energi, men Jeg 

tror iKKe, at De spørger 
os, hVaD Vi Vil haVe.

Det er Derfor, Vi siger,
 at Det er Dumt at DisKutere 
Det her. laD os nu spille, Vi 
har Vigtigere ting at laVe.

men måsKe er 
Der noget, Vi 

Kan gøre...

sofia, Du arbeJDer på 
råDhuset, iKKe? har Du 
prøVet at snaKKe meD 

Dem om Det?

iKKe enDnu, Jeg Ville 
læse op på Det først.
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fru borgmester? må 
Jeg lige tale meD Dig?

....iKKe nu, Jeg 
har traVlt. Det VeD Jeg, men... Jeg 

håber VirKelig, byen 
Vælger grøn energi...

Jeg Kom til at oVerhøre Din 
DisKussion meD

 mr carbonculus.

Det angår iKKe Dig, 
sofia.

Vores by gør allereDe meget, sofia. Vi har
 lige introDuceret genbrugs-sKralDespanDe. 

Vi Kan iKKe løse hele VerDenens problemer.
grøn energi er en 

goD sag,
men Det er iKKe 

helt nemt.

hVorfor 
iKKe?

forDi Der iKKe altiD er VinD, 
sofia… og Vores by har brug 

for meget energi...

men hVis Vi iKKe 
Vælger grøn...

Du er for ung til at 
forstå Det.

grøn energi er måsKe 
fremtiDen, sofia, men Det 

er iKKe nutiDen.
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øh, Jeg troeDe, at 
Du Var ælDre.

aha! Jeg er friVillig hos eKoenergi. 
rart at møDe Dig, sofia. Du sagDe, at 

Du haVDe nogle spørgsmål?

hVis Du Vil Købe grøn eleKtricitet, spørger Du efter Det 
hos  uDbyDeren. De bruger oprinDelsesgarantier til at beVise, 

at De har proDuceret noK grøn energi til at DæKKe Dit forbrug.
.

Ja. staten giVer uDbyDerne et certifiKat, en 
oprinDelsesgaranti, for hVer mwh grøn 

eleKtricitet, De proDucerer. 
uDbyDerne Kan Derfor sælge så meget grøn 

energi, som De har oprinDelsesgarantier. 

hVis eleKtricitetsuDbyDerne Vil sælge mere grøn 
eleKtricitet, enD De proDucerer, så Kan De Købe 

anDre proDucenters oprinDelsesgarantier. men 
hVer garanti Kan Kun bruges en gang. Du Kan altiD 

Kigge på Vores hJemmesiDe, hVis Du Vil ViDe mere.

Jeg Deltager i european Voluntary serVice (eVs), et 
eu-program, hVor unge tager til uDlanDet og

 arbeJDer friVilligt i en non-profit organisation. 
eKoenergi har friVillige fra forsKellige lanDe.

nogen fortalte mig, at man iKKe Kan ViDe om Den energi, man får 
fra stiKKet, rent faKtisK er grøn energi. hVorDan fungerer Det? 

oprinDelses-
garantier?

feDt, taK!

forresten… hVaD mener Du meD, at Du er 
friVillig hos eKoenergi? Jeg er

 nysgerrig.

også Det? wow!
Jeg haVDe også nogle spørgsmål 

om KlimafonDen... 
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sofia! Vi fiK Din besKeD. 
Kom Du nogen Vegne 
meD borgmesteren?

Vi sagDe Jo, at Det Var 
fJollet.

hun Ville iKKe læse noget. 
Jeg tror, at Vi sKal prøVe en 

anDen strategi.

Du næVnte en
 unDersKriftinDsamling?

ligesom De 
Der taber-

hippier? 

tror Du, nogle 
unDersKrifter 

hJælper?

Det gør Jeg. Det er Vigtigt, at folK VeD, 
at De Kan Vælge.

Ja, men Vi er en foDbolDKlub, iKKe en “laD 
os reDDe VerDen-Klub”. står Der måsKe 

flower power på Væggen?

Vi Kan laVe flyers.
 eller plaKater. Jeg 

Kunne sætte nogle op 
på mit uniVersitet. 

Vi er iKKe bunDet til fossilia. Det må Vi fortælle så 
mange som muligt. Der er måsKe en muligheD for, at 

sKifte noget af enegiforbruget til grøn energi.

ro på. Vi er 
Venner, er Vi iKKe? 
hVorfor Kan Vi iKKe 
laVe noget anDet

 sammen?

Jeg giDer iKKe 
spilDe tiD på Jeres 
hippie-Kampagne. 
leJ et anDet steD 

til Det!

Kan Du iKKe Være ligeglaD? Vi 
bruger iKKe Klubbens penge.

Vi risiKerer at 
miste sponsorer.
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tror Du…?
selVfølgelig. og 

hVorDan får Vi så råD til
 airconDition, en VelholDt 

bane, spilletrøJer,
 trænere… ?

måsKe har Vi iKKe brug for
 så mange penge. hVem bruger 

airconDition her? og har Vi 
brug for nye spilletrøJer

 hVer sæson?

hVorfor iKKe?

som Klub blanDer Vi 
os iKKe. De tager iKKe 
sponsoratet tilbage.

Du er så naiV, sofia. hVis De 
fleste af Jer Deltager i Den 

Dumme Kampagne, VeD De Det. 
hVorfor sKulle De så bliVe meD 

at bruge penge på os?

VirKelig? og hVem Ville 
fortælle Dem Det?

DrengeholDet er næsten 
Klart til Det regionale mestersKab.

 Vi Vil iKKe gå glip af Den chance
 for Jeres sKylD.
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iDioter. helD og lyKKe. 
i Vil fortryDe Det.

men laD os alli-
geVel håbe, at Det 

iKKe sKer.

og hVis fossilia træKKer 
sponsoratet tilbage, 

finDer Vi en anDen.
Vi har iKKe brug for så 

mange penge. Vi Kan
 staDig spille.

Kan Vi starte
 træningen nu? 

slap af, marc, Vi spiller 
nu… at VinDe hanDler iKKe 

Kun om træning men også 
om holDånD.

men hVaD 
meD mester-

sKabet…? om Vi VinDer eller 
eJ afhænger af 
os, iKKe af Dem… 

Vi får se… 
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Jeg Kan goDt 
liDe layoutet til 

flyeren.

tror Du, at “sKift 
til grøn energi!” er 

goDt noK?

måsKe Kan Vi finDe 
noget feDere. Det er 

liDt for simpelt. Det sKal 
Være simpelt 

og let at 
forstå.

. 

husK, at Vi 
giVer Dem til 
begynDere.

Vi har fået loV til 
at holDe et åbent 

møDe på biblioteKet.

Der er en måneD til. har Vi tiD noK 
til at annoncere Det?

Jeg tager mig af 
annonceringen. Du burDe 
sKriVe præsentationen, 

sofia. 

... Jeg haVDe iKKe 
tænKt mig 

at tale… 

Det sKal Være Dig, sofia. 
Du har allereDe oVerbeVist os! 

Jeg er siKKer på, at Din tale 
bliVer goD.
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Vil Du sKriVe unDer
på Vores forslag om at bygge en 

VinDmølleparK i grønDalen?

Det må Være Den samme 
gruppe, Der senDte mails om 

at sKifte til grøn energi.

Ja, Dem fiK alle. Jeg læste 
solstråles forslag igen. 

Det løD beDre, enD Jeg husKeDe.

heJ maDs, 
sKal Du iKKe 
læse Det?

Det her 
øKo-VrøVl? 
spilD af tiD.

Det er iKKe så slemt. 
prøV at se Deres hJemme-

siDe. Det ser uD til… Du får DreaDlocKs og 
sanDaler hVis Du 

iKKe passer på.
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hVaD så når Det iKKe 
blæser, og solen iKKe 

sKinner?

Der er anDre KilDer til 
VeDVarenDe energi som 

VanDKraft og biomasse, som 
næsten altiD er til råDigheD. 
teKnologien til opbeVaring af 
energien bliVer også beDre.

Jeg har læst,
 at møllerne ofte 

Dræber fugle.

bygninger og trafiK Dræber flere 
fugle enD møllerne, for iKKe at 
næVne KlimaforanDringerne. 

Det hanDler også om placering. 
Det tager eKoenergy-mærKet  

høJDe fort.

er VinDenergi iKKe 
Dyrt? bliVer regningen 

større?
Det passer iKKe 

længere, at
 VeDVarenDe 

energi er Dyrere. 

hVis KulKraftVærKerne 
betalte en fair pris for Den 
forurening, De laVer, Ville 

VeDVarenDe energi Være meget
 billigere enD fossil energi.

 DeruDoVer Vil VinDen altiD Være 
gratis, og Vi VeD iKKe, hVorDan 
prisen på Kul Vil ænDre  sig. 

laD og bare 
brænDe byens 
sKralD! Det er 

VeDVarenDe, 
iKKe?

hVaD hVis Jeg 
selV Køber 
solceller?

en aD 
gangen 
folKens!

De Der eKoenergi? Kan De bygge 
møllerne for os?

eKoenergi mærKet 
garanterer, at Det er grøn 
energi. solstråle bygger 

møllerne.

i er iKKe tVunget til at Købe 
strøm fra solstråle, Det hanDler 

bare om at haVe et Valg.

Ja, Dig til 
høJre.       

Vil luften i byen
 bliVe beDre, hVis Vi 
bygger et grønt 

KraftVærK?
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Du har ret. 
Vi må holde 

øje med den pige.

carbunculus

Du talte VirKelig 
goDt i Dag, troDs 

Din alDer!

taK hr. 
larsen. Jeg Var 
ret nerVøs, må 
Jeg inDrømme.

.

Kunne Du haVe lyst til at tale i 
raDioen om Det her? Vi har et 

program hVer freDag… 

Ja, Det Ville 
Være super!

Jeg lægger Dem på DisKen. 
Jeg er siKKer på, at nogle af 

KunDerne Vil læse Dem.

Til:
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We switched to 
EKOenergy

oh.. altså, Ja, Vi Kan 
DisKutere Det igen…

men… 

flere firmaer sKifter til grønne 
uDbyDere! Det er en goD muligheD

 for byen og for partiet… 

Det ser uD til, 
at folK Vil haVe 

Det.

på to måneDer har flere
enD 5.000 sKreVet unDer på, at
grønDalsKontraKten sKal gå

 til solstråle.

holD Da op… Vi må 
også høre på folKets 

ønsKer også.

hVaD meD at Vi møDes 
i næste uge, og 
Drøfter buDene?
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PIGEN!
Det hele 

er henDes 
sKylD!

ingen haVDe hørt om 
eKoenergy før, og ingen 

tog sig af solstråles 
buD. og nu, på grunD af 

henDe…  

 hVor mange KontraKter 
har Vi mistet?

for iKKe at snaKKe 
om, at borgmesteren 
har VenDt os ryggen!

...hVis Vi sKilDer os 
af meD leDeren, så 

Kollapser beVægelsen 
måsKe. langsomt men 

siKKert.  

hVorDan? hun VirKer 
populær. hun fiK VenDt foDbolD–
Klubben og hun har fået foDen
 inDenfor hos borgmesteren… 

...henDes far arbeJDer på 
Vores reKlameKampagne. 
moDeren er arbeJDsløs… 

og Det 
siger Du 

først nu?

cirKa 50 
VirKsomheDer er 

sKiftet… 
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unDsKylD mig. 
tag en pause.

… han er en 
Vigtig spiller… .

…Ja, men…

hr. carbonculus! 
Kan Jeg hJælpe Dig?

… Det er 
mange penge.

... Jeg ser, hVaD 
Jeg Kan gøre.

… Jo før, Jo beDre.
 Den Klarer Jeg, hr. 

carbonculus.

lettere enD forVentet. 
lene, tag Dig af Denne 

oVerførsel.

De penge er 
goDt giVet uD, hr.

 carbonculus.

Jeg sKal Deltage 
i et talKshow nu. Det

 er tiD til at reDDe
 VirKsomheDens ry. 

hVis iKKe, 
går Det uD 
oVer Dig.

tilbage til arbeJDet. 
Jeg Vil snart høre 

nogle goDe nyheDer.
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far! Vores holD VanDt
 i Dag! Vi er meD i Det

 regionale mestersKab!

Det er fint, 
sKat… 

Du ser 
træt uD...

Jeg... Jeg er bleVet 
fyret.

i... i Dag? men 
hVorfor?

De KalDer Det 
“omstruKturering”... 
De sKal “strømline 

proJeKterne”.

Det giVer ingen
 mening! Du er en

 af Deres beDste… 
hVorfor Ville De...? 

Det Var ham..

holD nu op, sofia, så 
onD er han iKKe...

“i Dag har Vi hr. carbonculus meD os! 
hVaD synes Du om Den igangVærenDe 

eKoenergi-Kampagne, hr. carbonculus?”

“Jeg synes, Den er totalt oVerVurDeret. 
elproDuKtion er Vores områDe. hVis VinDmøller 
fungereDe, haVDe Vi gJort Det for længe siDen. 

Der er DesVærre bare mange, Der falDer for 
milJøalarmer nu til Dags.”
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“fossilia er Det beDste Valg for Vores DeJlige by. 
rent, effeKtiVt og påliDeligt Kul, i steDet for…”

Det Var ham, far. 
fossilias popularitet Daler. 

borgmesteren har inDVilget i 
at holDe et nyt møDe meD 

byråDet.

solstråle får KontraKten, og
 DesuDen er folKet meD os. har Du set, 
hVor mange firmaer, forretninger og 
butiKKer, Der har sKiftet til eKoenergi

 på Det seneste?

… og så meD Dig, 
min sKat, i front. men Jeg 

forstår Dog iKKe, at De 
fyrer mig for Det.

Det er forfærDeligt. hVaD 
gør Vi nu? i burDe forlaDe 

Kampagnen, begge to. Det er 
iKKe Det VærD.

mor! hVis De bruger besKiDte 
Kneb, Kæmper Vi mere imoD! når 

De er så onDe, er Det enDnu 
Vigtigere at stå imoD!

DesuDen får Jeg iKKe 
mit Job tilbage, hVis Det 
er fossilias beslutning.
 Jeg Kan sagtens finDe 

et anDet. 

“men hVem er sofia, Der er 
repræsentant for byens 

milJøforKæmpere?

hVorfor gør hun Det 
her? tør hun møDe 
op og tale foran 

Kameraerne?”
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Jeg er inViteret 
til at tale i 

talKshowet!

De har ringet. showet
 er om en uge. Jeg er

 iKKe Klar!

Kom nu, sofia. se Det som en
eKsamen. Du er helt siKKert Klar. 
Du har Kun snaKKet om eKoenergi 

på Det seneste.

men Det her er 
anDerleDes! Der er mange, 
Der ser showet, og mange 

af Dem er pro fossilia.
 hVaD, hVis Jeg gør 

noget forKert?

hør, Det er Vores 
beDste muligheD for at 
nå uD til mange. Du er 

berømt, sofia! Det her… har 
allereDe Kostet 
min far Jobbet.

Vi hJælper Dig 
meD at forbereDe. Vi 

sKriVer argumentern 
eD, og Jeg leger

 Vært.  

sofia, er Du iKKe liDt
 for ung til at beKymre 
Dig om KraftVærKer? 

hVorfor gør Du
 Det her?
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netop forDi Jeg er ung, er Jeg 
mere uDsat oVerfor Klima-

foranDringer. Det går især uD 
oVer min fremtiD.

Ville Det iKKe
 Være Klogere at

 Koncentrere sig om 
stuDierne?

Jeg begynDer noK på 
uniVersitetet næste år,
 men Jeg tror VirKelig på 

grøn energi og på
 eKoenergi.

Jeg bliVer nøDt til at
 proriterere Det her fremfor 

mine personlige mål eller
uDsætte til efter stuDierne.

Det er Vigtigt at sKifte oVer til
 beæreDygtig energi, hVis Vi Vil reDDe 

planeten. Vi må hanDle nu.

tror Du VirKelig, at 
bæreDygtig energi Kan 
reDDe planeten? er Der 
iKKe anDre muligheDer?

Vi sKal også ænDre 
Vores liVsstil VeD at 

spise minDre KøD eller 
holDe ferie tættere på 

Vores hJem.

men VeDVarenDe energi er Vigtig. hVis 
Vi iKKe sKifter til VeDVarenDe energi, 
Kommer Vi iKKe KlimaforanDringerne 

til liVs. Det er et Vigtigt buDsKab.

grøn energi er en 
Del af løsningen. 

energien sKal også 
Være effeKtiV.

29



sofia, Du promoVerer først 
og fremmest Dem, Der leVerer 

eKoenergi.

Det begynDte som et loKalt initiatiV, 
men Vi Kan gøre en større forsKel VeD 

at Være en Del af eKoenergi.

hVaD 
mener Du?

når man Køber el fra en af eKoenergis leVeranDører, går nogle af 
pengene til proJeKter, Der har til formål at Værne om Klimaet.

så VeD Købet støtter man en goD sag.

Vi synes også, at Det er goDt, 
at salget af eKoenergi

 biDrager til finansieringen 
af nye, bæreDygtige 

installationer.

De fungerer som en fonD for 
organisationer, Der har erfaring 

meD lignenDe aKtiViteter.

for nyligt sponsorereDe De
 ngo’en oiKos, som starteDe et 
sKoleproJeKt meD solenergi

 i tanzania.
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Vi Kan gøre fremtiDen mere 
bæreDygtig, men Det KræVer en 

fælles inDsats. Derfor 
foKuserer Vores Kampagne på 

information.

VI kaN rEalIsErE dEt.

Det laDer til, at Der er tale 
om en global Kampagne. 
i nyheDerne rapporterer 

De om flere møDer mellem 
borgmesteren og byråDet. 

grønDalens fremtiD
 DisKuteres staDig.

tænKer Du på Dem, Der arbe-
JDer på fossilia? hVaD Vil Der 

sKe meD Dem? Vil De miste Deres 
arbeJDe?

 

VeDVarenDe energi Kan
 sKabe mange nye Jobs, og 

eftersom oVergangen til VeD-
VarenDe energi iKKe sKer på en 
Dag, Vil Der Være masser af tiD 

til at oplære meDarbeJDere.
 

Vi Vil giVe folK muligheD 
for at Vælge og tage Det 

første sKriDt moD 
bæreDygtig eleKtricitet.

Det er en fin
 målsætning. Kan Du 

realisere Det?

hVorDan Kan man Vælge, hVis man 
iKKe KenDer til muligheDerne? grøn energi er staDig 

unDerVurDeret, og Vi
 må giVe Det en chance.
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angåenDe VurDeringen af
  forslagene til KraftVærKet, Der 

sKal bygges i grønDalen. 

forslag: 
fossilia og solstråle 
foreslår henholDsVis 

en Kul- og en VinD-
mølleparK.

afstemningen 
er slut.

meD 70% flertal 
oVerræKKer byråDet 

KontraKten til 
solstråle. 
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Der er gået to år, og 
meget er foranDret...

byen tog en VirKelig goD 
beslutning, Da De Valgte 
solstråles VinDmøller. 
KlimaforanDringerne er 

nu mere uDbreDte.

fossilia er iKKe længere Den 
mest inDflyDelsesrige

 VirKsomheD i byen. Kan Du se 
De reKlamer for solstråle? 

Der arbeJDer min far nu.

eKoenergi VoKser 
også. Der er Kommet 
45 leVeranDører til 

siDen siDst..

nu er Jeg friVillig for Dem
 sammen meD mange anDre unge.

 Vi finansierer KlimaproJeKter meD 
oVersKuDDet fra De grønne

 KontraKter.

Vi har alDrig Været 
tættere på en 

grønnere fremtiD. 
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Hvad kan jeg gøre?

Derhjemme 

1. Skift til EKOenergi. Så sikrer du på bedste vis, 
at din elkontrakt medfører positive forandringer, 
og det sender et klart signal til producenter og  
politikere om, at du tror på 100% vedvarende 
energi.

Se www.ekoenergy.org/da  > Sådan køber du 
EKOenergi 

2. Brug vedvarende energikilder til opvarmning og 
kølesystemer i hjemmet, såsom biogas eller 
varmepumper, der bruger vedvarende elektricitet.

3. Mål dit energiforbrug og dine udgifter til energi, 
og prøv at minimere dem ved at: 
- Vurdere energieffektivitet i huset inden køb eller 
leje. 
- Isolerere dit hus. 
- Fylde vaskemaskinen med tøj inden vask og 
lufttørre tøjet. 
- Undgå vandspild, især opvarmet vand. 
- Købe de mest energieffektive, elektriske 
apparater og slukke dem, når de ikke er i brug.
- Tilberede mad med låg på og lade maden køle 
af, inden du sætter den i køleskabet eller fryseren.

Klimaforandringer er menneskehedens største udfordring. Rapporter om større udledning af 
drivhusgasser og de   forventede konsekvenser er mere end alarmerende. Den eneste gode nyhed 
er, at vi ved, hvordan man kan forebygge store klimaforandringer. Teknisk og økonomisk set er det 
muligt at leve inden for en planets begrænsninger. 

Desværre tager alt for få beslutningstagere problemet alvorligt. De holder sig til løsninger med en 
slutdato på eller foreslår kortsigtede løsninger. Heldigvis er der flere og flere mennesker som Sofia: 
Mennesker, der handler i stedet for at vente på ambitiøse internationale klimaaftaler.

Individuelle handlinger er ikke nytteløse. Det er en metode for en voksende gruppe af mennesk-
er, der har den overbevisning, at disse handlinger er vejen frem. Denne gruppe vil ikke forblive 
ubemærket af politikere, der ønsker at vinde valget i de kommende år. Heller ikke af virksomheder, 
der vil sælge deres produkter i 2020erne og 2030erne. De individuelle handlinger kan forbedre 
vores hverdag på mange måder: Man sparer en masse penge, og det giver et bedre helbred, når 
man bliver mere klimavenlig.
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På farten

4. Drop bilen. Cykling og gang er ofte gode og sunde alternativer. 
Hvis den offentlige transport ikke er en mulighed, så prøv samkørsel. Det er en god måde at spare 
penge på, forurene mindre og lære nye mennesker at kende.

5. Man behøver ikke at tage langt væk for at holde ferie. Undgå så vidt muligt at flyve. Lufttrafikken 
udleder en stor, stigende mængde drivhusgasser.

Spis med omtanke

6. Produktionen og transporten af fødevarer udleder en masse af drivhusgasser. Du kan nedsætte 
dit CO2-aftryk ved at: 
- Nedsætte dit forbrug af kød og mejeriprodukter. 
- Købe lokalt fremskaffede, sæsonbetonede fødevarer. 
- Købe økologiske produkter. 
- Undgå at købe mere, end du spiser. Til at begynde med kan du holde styr på, hvor meget mad 
du smider væk.

Støt andre, der værner om dine værdier 

10. Stem på politikere, der tager klima-
forandringerne alvorligt. Og støt organisationer, 
der arbejder med klimaforandringer, menneske-
rettigheder, familieplanlægning med mere. 

Find mere inspiration

ved at læse: http://ec.europa.eu/clima/citizens/
tips/index_da.htm

reducer og genbrug

7. Pas på dine ting. jo længere tid du bruger de 
samme ting, jo mindre affald producerer du, og 
jo mindre energi skal der bruges til fremstilling af 
nye produkter. 

8. Køb genbrug, kvalitetsprodukter og produkter, 
der ikke bruger unødig emballage.

9. Giv bæredygtige gaver. Millioner af gaver 
ender i skraldespanden uden nogensinde at have 
været brugt. Giv i stedet et gavekort til teatret, en 
massage eller skrev din ven op til en grund i en 
kolonihave.
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Den magtfulde energivirksomhed Fossilia vil bygge et nyt kulkraftværk i Grøndalen. 
Men der er fl ere, der er interesserede i dalen. Solstråle vil bygge en vindmøllepark i 
stedet. Solstråles forslag får hjælp fra uventet hold, da Sofi a og hendes venner starter 
en kampagne for at fremme 
vedvarende energi. 

Sofi a opdager hurtigt, at det ikke kun er et problem for politikerne. Det går også op 
for hende, at forbrugerne selv kan vælge, hvilket selskab, der leverer deres elektric-
itet på et frit energimarked. Hun starter derfor kampagnen “Skift til EKOenergi”.

“Det handler om det frie valg. 
jeg vil bare gerne have dig til at tænke over det.”


