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Kom nu, fru borgmester.
Vi har en aftale. Det er forkert
at tøve nu!
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Mener du det?
Fossilia har mere end 100
års erfaring.
Hvordan kan nogen tro,
at en håndfuld vindmøller kan producere den
mængde elektricitet, vi
har brug for?

Jeg tøver ikke. Jeg
siger bare, at flere
byrådsmedlemmer har
vist interesse for det
andet forslag. Solstråles forslag.

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.

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.

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?

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.

Tror du virkelig, dine vælgere
bekymrer sig om det? Dine vælgere
vil have strøm. Det burde være
vores primære bekymring lige nu.
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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?

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. .

Nej, selvfølgelig
ikke, men...

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 færdig med dagens opgaver. Kan
jeg gå?

Ja, Sofia, du kan
gå. Jeg tror, at vi
alle tager hjem
nu.

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, Sofia! Hvad
handler al den
ballade om?

Hej! Det virker,
som om… Jeg ved
det ikke. Noget med
kraftværket.
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“Ud med fossile brændstoffer
- ind med vedvarende energi”

Tsk! Politikere! De
lytter aldrig!
Kom nu, Marie, videre med
underskriftindsamlingen.

Klimaforandringer
er virkelige. Ikkevedvarende energi
ødelægger planeten..

Hvad er det, vi
skriver under på?

Vi vil vise politikerne,
at mange borgere vil
have vedvarende
energi, ikke fossile
brændstoffer.

Vi vil ikke have, at
Fossilia bygger et nyt
kraftværk her. Vil du
skrive under?

Hvad er
alternativet til
kul?

Der er mange muligheder. Sol, vind…
Lad os bruge vedvarende energi!

Hvis Fossilia ikke
udbyder grøn energi, 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...

7

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.
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Fossilia er vores
største kunde. De
betaler godt.

Har du nogensinde hørt om
Solstråle?

Jeg googler dem
lige… Se det her...

Solstråle:
for dig

for miljøet

for fremtiden

Elektricitet fra vind, vand og sol til hjemmet? Klik her
Lær mere om elektricitet med EKOenergi-miljømærket

Har du hørt om
EKOenergi?
Nej. tjek deres
hjemmeside. Ah, Den
er på.. wow, 30 sprog!

EKOenergi
Home

Om os

Miljømærket for elektricitet

Miljømærket

Sådan køber du EKOenergi

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

“Som europæisk forbruger
kan man frit vælge den
elektricitetsudbyder og den
type elektricitet, man
foretrækker”

Læs mere om grøn elektricitet og
klimaforandringer ->
Læs mere om vores klimafond ->

Jeg vidste ikke, at der
var så mange udbydere.
Vi har altid hængt på
Fossilia.
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...Se det her: “EKOenergy
miljøfond”. Hvad mon
det er?

EKOenergis miljøfond
For hver MWh der bliver solgt som EKOenergi
vandkraft, går der minimum
10 eurocent til EKOenergis
miljøfond. Pengene bruges
til at finansiererestaurering
af floder.
Læs mere ->

Hvad laver dem fra
EKOenergy ellers?

Det ser ud til, at de sætter
miljøkriterier for kraftværker.
Prøv at læse det her.
De har effektivitetskriterier 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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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.

Mener du det nede på engen?
Ja, de er ved at beslutte,
hvilken type kraftværk,
de vil bygge.

Helt sikkert. Har I hørt om det nye
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.

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.

Hold nu op, Sofia.
Vind… Hahaha!
Det vil aldrig
fungere...

Hør, er Fossilia ikke
vores sponsor?

Det er noget hippievrøvl
for at få dig til at leve som i
stenalderen, Sofia.

Hvis de tjener mere, så får vi måske
også flere penge!
Hvorfor…lige
meget.

Jo. Hvorfor?

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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Jeg kom til at overhøre din
diskussion med
Mr Carbonculus.

Fru borgmester? Må
jeg lige tale med dig?

Det angår ikke dig,
Sofia.

....Ikke nu, jeg
har travlt.

Det ved jeg, men... Jeg
håber virkelig, byen
vælger grøn energi...

Vores by gør allerede meget, Sofia. Vi har
lige introduceret genbrugs-skraldespande.
Vi kan ikke løse hele verdenens problemer.

Hvorfor
ikke?

Grøn energi er en
god sag,
men det er ikke
helt nemt.

Men hvis vi ikke
vælger grøn...

Fordi der ikke altid er vind,
Sofia… Og vores by har brug
for meget energi...

Du er for ung til at
forstå det.

Grøn energi er måske
fremtiden, Sofia, men det
er ikke nutiden.

14

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?

Nogen fortalte mig, at man ikke kan vide om den energi, man får
fra stikket, rent faktisk er grøn energi. Hvordan fungerer det?

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.
.

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.

Fedt, tak!

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.

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.

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.

Ligesom de
der taberhippier?

Hun ville ikke læse noget.
Jeg tror, at vi skal prøve en
anden strategi.

Tror du, nogle
underskrifter
hjælper?
Du nævnte en
underskriftindsamling?

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.

Det gør jeg. Det er vigtigt, at folk ved,
at de kan vælge.

Vi kan lave flyers.
Eller plakater. Jeg
kunne sætte nogle op
på mit universitet.

Ja, men vi er en fodboldklub, ikke en “Lad
os redde verden-klub”. Står der måske
Flower Power på væggen?

Kan du ikke være ligeglad? Vi
bruger ikke klubbens penge.

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!
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Vi risikerer at
miste sponsorer.

Tror du…?

Selvfølgelig. Og
hvordan får vi så råd til
aircondition, en velholdt
bane, spilletrøjer,
trænere… ?

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?

Måske har vi ikke brug for
så mange penge. Hvem bruger
aircondition her? Og har vi
brug for nye spilletrøjer
hver sæson?

Hvorfor ikke?

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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Kan vi starte
træningen nu?

Slap af, Marc, vi spiller
nu… At vinde handler ikke
kun om træning men også
om holdånd.

Og hvis Fossilia trækker
sponsoratet tilbage,
finder vi en anden.
Vi har ikke brug for så
mange penge. Vi kan
stadig spille.

Men hvad
med mesterskabet…? Om vi vinder eller
ej afhænger af
os, ikke af dem…

Men lad os alligevel håbe, at det
ikke sker.

Vi får se…

Idioter. Held og lykke.
I vil fortryde det.
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Jeg kan godt
lide layoutet til
flyeren.

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.

Tror du, at “Skift
til grøn energi!” er
godt nok?

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?

Det skal være dig, Sofia.
Du har allerede overbevist os!
Jeg er sikker på, at din tale
bliver god.

Jeg tager mig af
annonceringen. Du burde
skrive præsentationen,
Sofia.

... Jeg havde ikke
tænkt mig
at tale…

19

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 hjemmeside. Det ser ud til…
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Du får dreadlocks og
sandaler hvis du
ikke passer på.

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.

Hvad så når det ikke
blæser, og solen ikke
skinner?

Bygninger og trafik dræber flere
fugle end møllerne, for ikke at
nævne klimaforandringerne.

Jeg har læst,
at møllerne ofte
dræber fugle.

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.

Lad og bare
brænde byens
skrald! Det er
vedvarende,
ikke?

Hvad hvis jeg
selv køber
solceller?
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.

En ad
gangen
folkens!
De der EKOenergi? Kan de bygge
møllerne for os?

Ja, dig til
højre.
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.

Vil luften i byen
blive bedre, hvis vi
bygger et grønt
kraftværk?
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Du talte virkelig
godt i dag, trods
din alder!

Kunne du have lyst til at tale i
radioen om det her? Vi har et
program hver fredag…

Jeg lægger dem på disken.
Jeg er sikker på, at nogle af
kunderne vil læse dem.

Ja, det ville
være super!

Til:
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Tak hr.
Larsen. Jeg var
ret nervøs, må
jeg indrømme.
.

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…

Hold da op… Vi må
også høre på folkets
ønsker også.

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.

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?

...Hvis vi skilder os
af med lederen, så
kollapser bevægelsen
måske. Langsomt men
sikkert.

Cirka 50
virksomheder er
skiftet…
For ikke at snakke
om, at borgmesteren
har vendt os ryggen!

Hvordan? Hun virker
populær. Hun fik vendt fodbold–
klubben og hun har fået foden
indenfor hos borgmesteren…

Og det
siger du
først nu?
...Hendes far arbejder på
vores reklamekampagne.
Moderen er arbejdsløs…
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Hr. Carbonculus!
Kan jeg hjælpe dig?
Undskyld mig.
Tag en pause.

…ja, men…

… Han er en
vigtig spiller… .

… 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.

Hvis ikke,
går det ud
over dig.

De penge er
godt givet ud, hr.
Carbonculus.

Jeg skal deltage
i et talkshow nu. Det
er tid til at redde
virksomhedens ry.
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?

Det var ham..

“I dag har vi hr. Carbonculus med os!
Hvad synes du om den igangværende
EKOenergi-kampagne, hr. Carbonculus?”
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De kalder det
“omstrukturering”...
De skal “strømline
projekterne”.

Det giver ingen
mening! Du er en
af deres bedste…
Hvorfor ville de...?

“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.”

Hold nu op, Sofia, så
ond er han ikke...

“Fossilia er det bedste valg for vores dejlige by.
Rent, effektivt og pålideligt kul, i stedet for…”

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?

Det var ham, far.
Fossilias popularitet daler.
Borgmesteren har indvilget i
at holde et nyt møde med
byrådet.

Det er forfærdeligt. Hvad
gør vi nu? I burde forlade
kampagnen, begge to. Det er
ikke det værd.

“Men hvem er Sofia, der er
repræsentant for byens
miljøforkæmpere?

… Og så med dig,
min skat, i front. Men jeg
forstår dog ikke, at de
fyrer mig for det.

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.

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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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.

Netop fordi jeg er ung, er jeg
mere udsat overfor klimaforandringer. Det går især ud
over min fremtid.

Jeg bliver nødt til at
proriterere det her fremfor
mine personlige mål eller
udsætte til efter studierne.

Tror du virkelig, at
bæredygtig energi kan
redde planeten? Er der
ikke andre muligheder?

Det er vigtigt at skifte over til
beæredygtig energi, hvis vi vil redde
planeten. Vi må handle nu.

Vi skal også ændre
vores livsstil ved at
spise mindre kød eller
holde ferie tættere på
vores hjem.

Grøn energi er en
del af løsningen.
Energien skal også
være effektiv.

Men vedvarende energi er vigtig. Hvis
vi ikke skifter til vedvarende energi,
kommer vi ikke klimaforandringerne
til livs. Det er et vigtigt budskab.
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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?

Vi synes også, at det er godt,
at salget af EKOenergi
bidrager til finansieringen
af nye, bæredygtige
installationer.

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.

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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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 arbejder på Fossilia? Hvad vil der
ske med dem? Vil de miste deres
arbejde?

Vi vil give folk mulighed
for at vælge og tage det
første skridt mod
bæredygtig elektricitet.
Vedvarende energi kan
skabe mange nye jobs, og
eftersom overgangen til vedvarende energi ikke sker på en
dag, vil der være masser af tid
til at oplære medarbejdere.

Det er en fin
målsætning. Kan du
realisere det?

Vi kan realisere det.
Vi kan gøre fremtiden mere
bæredygtig, men det kræver en
fælles indsats. Derfor
fokuserer vores kampagne på
information.

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 vindmøllepark.

Afstemningen
er slut.
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Med 70% flertal
overrækker byrådet
kontrakten til
Solstråle.

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?
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 mennesker, 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.

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
EKOenergi

> Sådan køber du

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.
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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.

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.

Støt andre, der værner om dine værdier
10. Stem på politikere, der tager klimaforandringerne alvorligt. Og støt organisationer,
der arbejder med klimaforandringer, menneskerettigheder, familieplanlægning med mere.

Find mere inspiration
ved at læse: http://ec.europa.eu/clima/citizens/
tips/index_da.htm
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Den magtfulde energivirksomhed Fossilia vil bygge et nyt kulkraftværk i Grøndalen.
Men der er flere, der er interesserede i dalen. Solstråle vil bygge en vindmøllepark i
stedet. Solstråles forslag får hjælp fra uventet hold, da Sofia og hendes venner starter
en kampagne for at fremme
vedvarende energi.
Sofia 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 elektricitet 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.”

