
KYNNiNG Á 
GRÆNNi oRKU

EKOSoff ía

Zaramella - Girier - Kunz - Nardò - Reinders - Szabadkai



September 2014

Þessi myndasaga er ávöxtur evrópsku sjálfboðaþjónustunnar EVS 
(European Voluntary Service).

Teikningar: Anita Zaramella
Saga: Anita Zaramella, Elea Kunz, Fabiola Nardò, Marie Girier, Tim Reinders, Vera Szabadkai. Þau voru 
sjálfboðaliðar og lærlingar hjá stjórn EKOorku sumarið 2014.  

Þýðing á íslensku eftir Katrínu Harðardóttur

Ef vilji er til þess að nota myndasöguna eða hluta hennar, vinsamlegast látið EKOorku vita hjá 
info@ekoenergy.org.
Við hvetjum til dreifingar á myndasögunni. Breytingar eru ekki leyfðar.

Hægt er að hala myndasöguna niður á yfir 20 tungumálum frá vefsíðu okkar www.ekoenergy.org.

2



Láttu ekki svona, frú borgarstjóri. 
við komumst að samkomuLagi. 

enga háLfveLgju hérna.
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ég er ekki með neina 
háLfveLgju. Það er 
bara að Þónokkrir 

borgarfuLLtrúar hafa 
Lýst yfir áhuga á 

tiLboðinu frá 
sóLskini.

ertu að grínast? 
steinruni hefur yfir 100 
ára reynsLu. hvernig er 

hægt að faLLa fyrir Því að 
nokkrir vindhverfLar 

geti framLeitt aLLt Það 
magn af raforku sem 

við Þurfum? 

já, en Þú veist, herra koLamoLi, Það 
eru að aukast áhyggjur af… hérna, Þú 

veist… LoftLagsbreytingum.

ekki Þetta hippataL. Þú veist að 
raforkuverið okkar mun verða Það 

afkastamesta sem um getur. 

auk Þess, Þökk sé Þessari 
nýju fjárfestingu, getum 

við tekið eitt af LitLu, 
afkastaminni orkuverunum 
úr notkun. Það er gott fyrir 

jörðina, er Það ekki?

vissuLega, herra koLamoLi. en ekki eru 
aLLir sammáLa um Það. Það er rétt rúmLega 

ár í kosningar og ég hef ekki efni á 
óánægju á meðaL kjósenda. 

heLdurðu virkiLega að Það sé Það sem 
kjósendur hafa áhuga á? kjósendur 

viLja raforku. núna ætti Það að vera 
okkar heLsta máLefni.

aLLavega, ekki vera svona neikvæð. 
LoftLagsbreytingar hafa ekki verið 

vandamáL hingað tiL. við pæLum í Því 
Þegar Þar að kemur. dettur Þér eitthvað 
vandamáL sem vísindin hafa ekki Leyst?

hmmm… krabbamein. 
fátækt. hungur.
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Látt´ekki svona, frú 
borgarstjóri. hvað er að? 

var nóttin erfið?

við styrkjum og 
ábyrgjumst yfir 50 

atburði og samtök í 
borginni. Þið viLjið 

ekki að Það breytist, er 
Það nokkuð?

nei, auðvitað 
ekki, en… 

vindhverfLar. er Það Það 
sem kjósendur viLja? Ljótir 

hverfLar, hvert sem Litið 
er? mundu, að ef við byggjum 
Þetta nýja orkuver, munum 
við styrkja fjöLdann aLLan 
af verkefnum með peningnum 

sem Það Leiðir af sér. 
Það er Loforð.

kannski hefurðu rétt 
fyrir Þér. en Þú sérð um að 
sannfæra aLmenning með 

augLýsingaherferð. 

ég viL ekki neitt vesen.

Þú sérð ekki eftir 
Þessari ákvörðun, 
frú borgarstjóri.

ég veit Það.
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frú borgarstjóri, ég er 
búin í dag, er Þér sama 

Þótt ég fari?

Þetta hefur verið 
heLvítLegur dagur.

borgarstjóri! okkur Langar að ræða 
við Þig! gerðu Það, frú borgarstjóri!

ekk núna, 
ég er upptekin. 

hæ! Það virðist…  
ég veit ekki, eitthvað 

í sambandi við 
orkuverið.

hæ, soffía! 
hvað er í gangi 

hérna?

já, Þú getur 
farið. ætLi við 
séum ekki öLL 

að fara. 
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iss! stjórnmáLamenn! 
Þeir hLusta aLdrei!

komdu maría, söfnum 
bara undirskriftum.

„út með jarðefnaeLdsneyti – 
inn með endurnýjanLega orku“ 

LoftLagsbreytingar eru 
aLvara. óendurnýjanLeg 

orka eyðiLeggur jörðina.

tiL hvers er 
undirskriftars-

öfnunin?

tiL að sýna stjórnmáLamönnum 
að fuLLt af fóLki viLL 

endurnýjanLega orku, í stað 
jarðefnaeLdsneytis.

hvað kemur 
í stað koLa? 

margt annað. 
sóLarorka, 

vindorka… veLjum 
endurnýjanLega 

orku!

við viLjum ekki að 
steinruni byggi nýtt 
orkuver hérna. viLtu 

skrifa undir?

ef steinruni 
skaffar bara 

óendurnýjanLega 
orku, hver skaffar 

Þá grænu?

Það er mikið tiL af 
grænum birgjum. einn 
af Þeim, sóLskin, hefur 

áhuga á að byggja 
vindhverfLa í engjadaL. um Það voru 

Þau að taLa…
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við Lesum bækLingana. 
takk, og gangi ykkur veL 
með undirskriftirnar!

ég ætLa heim. 
ég er ekki í skapi 

tiL að spiLa.

nú, jæja… 
aLLt í Lagi.

steinruna er ekki 
treystandi, trúðu mér. 
sóLskinssamningurinn 
væri mikLu betri kostur 

fyrir borgina.

eLskan, ekki gLeyma 
að Þú vinnur fyrir Þau. 

ekki bíta í höndina 
sem fæðir Þig. 

ég vinn ekki fyrir Þau. 
stofan okkar gerir Það. og 

ég vona að ég hafi enn rétt 
tiL Þess að segja að mér 

Líkar ekki við Þau.

af hverju baðstu ekki 
um að fá að vinna að 

öðru verkefni?

ég er ekki í stöðu tiL Þess að 
hafna og veLja, Ljósið mitt.

steinruni er okkar 
besti kúnni og Þau 

borga veL.
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FyRiR ÞiG FyRiR uMHVERFið FyRiR FRAMTíðiNA

Raforka úr vindi, vatni og sól fyrir heimilið þitt?  Smellið hér

Lærið meira um EKOorku raforkuvottun.

EKOorka er net 35 evrópskra umhverfissamtaka frá nánast öllum ríkjum Evrópu. Við stuðlum að notkun 
endurnýjanlegrar orku og viljum gefa neytendum færi á að nýta betur raforku sína.

EKOorka er jafnframt eina samevrópska vistmerkið fyrir 
raforku. EKOorka er endurnýjanleg orka. í þokkabót er 
EKOorka framleidd í orkuverum sem uppfylla viðmiðanir 
um sjálfbærni sem EKOorkunetið setur. 

Lærið meira um græna raforku og 
loftlagsbreytingar ->

Lærið meira um Loftlagssjóðinn okkar ->

SólSkin

Heim um okkur Vistmerkið Hvernig kaupa á EKOorku

ég er að gúgLa Þau… 
sjáðu Þetta…  

hefurðu heyrt um sóLskin?

hefur Þú 
einhverntímann 

heyrt um ekoorku? 

nei. tékkum á 
vefsíðunni Þeirra. vá, hún 

er á 30 tungumáLum!

„sem evrópskur neytandi 
getur Þú vaLið á miLLi 

raforkubirgja og hvernig 
raforku Þú kýst að nota“

ég vissi ekki að Það væru 
svona margir birgjar. 

við höfum aLLtaf setið 
uppi með steinruna. 

EKOorka vistmerkið fyrir raforku 
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Fyrir hvert MWh selt sem 
EKOorku vatnsorka fara 
að minnsta kosti 10 sent í 
EKOorku umhverfissjóðinn. 
Sá peningur er notaður 
til þess að fjármagna 
endurheimt vatnasviða. 

Lærðu meira  ->

  …hei, sjáið hér. „ekoorka 
umhverfissjóðurinn“ hvað 

ætLi Það sé? EKOorka umhverfissjóðurinn 

hvað annað er Þetta 
ekoorkufóLk að gera? 

Það Lítur út fyrir að Þau hafi 
sett umhverfisviðmið fyrir 

orkuver. Lestu hérna. 

Þau eru með 
nýtniviðmið fyrir 
Lífmassaorkuver, 

og Þau undanskiLja 
jafnveL suma Lífmassa, 
t.d. Þá sem nýtast sem 

fæða.

af hverju skiptum við ekki 
um samning? peningarnir 

okkar myndu fara í eitthvað 
nytsamLegt.

smeLLtu Þarna á „hvernig 
kaupa á ekoorku“, soffía.
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EKOorka umhverfissjóðurinn 

hæ soffía! Líður 
Þér betur í dag? 

eiginLega. mig Langar að 
ræða svoLítið við ykkur. 
Það er mjög mikiLvægt.

mikiLvægara en æfingarnar 
okkar? strákarnir eru með Leik 

á sunnudaginn.

öruggLega. hefurðu heyrt um nýja 
orkuverið sem á að byggja?

ertu að meina Þetta í engjadaL?

já. Það er verið að 
ákveða hvernig orkuver 

eigi að byggja Þar.

ég var að pæLa í Því í gær 
að við gætum virkiLega gert 
eitthvað tiL Þess að styðja 
við vindhverfLahugmyndina.

af hverju ertu að pæLa í Þessu núna? 
við erum að fara að spiLa. 

ég ætLa ekki að tapa á sunnudag 
út af væLinu í Þér!
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Þetta er ekki mitt væL, Það eru Þegar 
fuLLt af aðgerðasinnum sem 
mæLa með vindhverfLunum.

Látt´ekki svona. 
vindur... hahaha! 
Það mun aLdrei 

ganga…

ég er viss um að Þið 
vitið aLLt um hLýnun jarðar 

og LoftLagsbreytingar. 
græn orka getur stöðvað 
Þá Þróun, og bærinn okkar 

getur gefið jákvætt 
fordæmi.

og af hverju ekki? í 
mörgum Löndum sjá 

Þeir fyrir meira en 20% 
raforkunnar. og Það er 

aðeins byrjunin.

Það er bara kajftæði frá 
hippum sem viLja gera okkur 
öLL að heLLisbúum, soffía.

….bíddu, er ekki steinruni 
styrktaraðiLi okkar?

jú, af hverju 
spyrðu? 

ef Þau græða pening, Þá fáum við 
kannski Líka meiri pening!

af hverju ætti… 
gLeymið Því.

Þetta snýst um 
að eiga vaL. ég viL 
bara að Þið pæLið 

aðeins í Því.

12



Það er aLLt í Lagi, soffía, en hvað 
getum við gert í Því? Þú veist, Það er 

borgarstjórnin sem ákveður Það.

ég myndi Líka veLja 
græna orku, en ég efast 

um að Þau spyrji okkur að 
Því hvað við viLjum.

og Þess vegna sagði ég 
að Það væri heimskt að 
ræða Þetta. við höfum 
margt mikiLvægara að 
gera núna, t.d. spiLa.

en kannski er 
eitthvað sem við 

getum gert…

soffía, Þú vinnur í 
ráðhúsinu, er Það ekki? 
hefurðu reynt að taLa 

við Þau um Þetta?

ekki enn. mig Langaði 
að skoða Þetta 

betur áður.
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frú borgarstjóri, má 
ég eiga við Þig orð? 

…ekki núna, ég 
er upptekin. 

ég veit, en… ég bara 
vona að borgin veLji 

græna orku…

ég komst ekki hjá Því að 
heyra ykkur herra koLamoLa 

ræðast við.

Þú hefur ekkert með Það 
að gera, soffía.

borgin er að gera fuLLt, soffía. við höfum nú 
Þegar komið upp tunnum fyrir endurvinnsLu. við 

getum ekki Leyst öLL vandamáL heimsins.
græn orka er 

vissuLega göfugt 
máLefni, en… Það er 

ekki svo einfaLt.

afhverju 
ekki? Því Það bLæs ekki aLLtaf 

vindur, soffía… og borgin 
okkar Þarf á mikiLLi 

orku að haLda…

en ef við 
veLjum ekki 

græna... 
Þú ert aLLtof ung 
tiL Þess að skiLja.

ef tiL viLL er græn orka 
framtíðin, soffía… en 
hún er ekki nútíðin.
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ó… ég átti von á að 
Þú værir eLdri. 

hahaha! ég er sjáLfboðaLiði hjá 
ekoorku. gaman að sjá Þig, soffía. Þú 
sagðist viLja spyrja að einhverju.

ef Þig Langar að kaupa græna orku verðurðu að spyrja birginn Þinn 
um hana. hann notar upprunaábyrgð sem sannar framLeiðsLu á 

nægiLegri grænni raforku tiL að sjá fyrir Þinni neysLu. 

já, ríkið Lætur birgjum í té vottorð um 
upprunaábyrgð fyrir hvert mWh af grænni 
raforku sem framLeidd er. raforkubirgjar 

geta seLt jafn mikið af grænni raforku og 
Þeir hafa vottorð fyrir.

ef raforkubirgjar viLja seLja græna raforku 
umfram Það sem Þeir framLeiða, geta Þeir keypt 
upprunaábyrgðir frá öðrum framLeiðendum. en 

hvernig sem er, hvert vottorð er aðeins hægt að 
nota einu sinni. Þú getur kíkt á heimasíðuna okkar 

ef Þig vantar meiri uppLýsingar.

ég er að taka Þátt í evs, evrópsku 
sjáLfboðaÞjónustunni. Það er verkefni á vegum esb 

sem gerir ungu fóLki kLeift að ferðast og bjóða 
fram vinnu sína fyrir frjáLs féLagasamtök. ekoorka 

tekur á móti sjáLfboðaLiðum frá fuLLt af Löndum.

einhver sagði mér að Það væri engin Leið að vita hvort orkan 
sem kemur úr innstungunni sé í raun græn. hvernig virkar Það?

upprunaábyrgð?

frábært, 
takk fyrir! 

eitt í viðbót… hvað áttirðu við Þegar Þú 
sagðist vera sjáLfboðaLiði hjá ekoorku? 

Það vakti forvitni mína. 
gera Þau Það? vaaá! 

og já, mig Langaði Líka tiL Þess að 
spyrja um LoftsLagssjóðinn…
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soffía! við fengum 
skiLaboðin. kom 

ekkert út úr Þessu með 
borgarstjóranum?

ég sagði ykkur að Það 
væri heimskuLegt. 

ég fékk hana ekki tiL Þess að 
Lesa neitt. Það er komin tími á 

annarskonar aðferðir.

Þú varst að taLa um 
undirskriftasöfnun. 

eins og 
Þessir 

hippaLúðar? 

haLdið Þið að 
eitthvað krot 

hjáLpi?

ég geri Það. en mikiLvægara er að ég viL 
að fóLk viti að Það hefur vaL.

já, en við erum fótboLtakLúbbur. ekki 
„björgum heiminum“ kLúbbur. sérðu skrifað 
einhverstaðar á vegginn „björgum Þeim”?

við getum gert 
bækLinga. eða pLaköt. 
ég gæti sett Þau upp í 

háskóLanum. 

við sitjum ekki uppi með steinruna tiL eiLífðar. við 
verðum að Láta eins mikið af fóLki og við möguLega 

getum vita. kannski er hægt að skipta út eitthvað af 
orkunni fyrir Þá grænu.

róLegir. erum við 
ekki vinir? af hverju 
getum við ekki gert 
eitthvað annað tiL 

tiLbreytingar?

ég hef enga 
tíma fyrir Þessa 

hippaherferð. farðu 
og Leigðu annað 
rými undir Það.

hvaða máLi skiptir Það? við erum 
ekki að nota peninga kLúbbsins 

tiL Þess að gera Þetta. 

við hættum 
á að missa 

styrktaraðiLann.
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heLdurðu Það… ?
auðvitað. og hvernig eigum 

við að hafa efni á góðum 
veLLi, græjum og Loftræstu 

féLagsheimiLi… ?

kannski Þurfum við ekki svo 
mikLa peninga. ég meina, hver 
notar Loftræstinguna? og 
af hverju Þurfum við nýjar 
græjur á hverju tímabiLi?

Why not?

sem kLúbbur erum við 
ekki að skipta okkur af 

Þeim. Þau hætta ekki 
að styrkja okkur.

ekki vera svona barnaLeg, soffía. 
ef meirihLuti okkar tekur Þátt í 
Þessari heimskuLegu herferð, fá 

Þau að vita Það. og afhverju ættu 
Þau Þá að eyða pening í okkur? 

nú, er Það? 
og hver ætLar að 
segja  Þeim Það?

strákaLiðiið er næstum komið í 
úrsLit um meistaratitiLinn. við 

Leyfum Þér ekki að eyðiLeggja Þetta 
tækifæri fyrir okkur.
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fávitar. gangi 
ykkur veL. Þið sjáið 

eftir Þessu.

aaLLavega 
skuLum við vona 

að iLLugi hafi ekki 
rétt fyrir sér

og ef steinruni hættir 
að styrkja okkur, finnum 
við bara einhverja aðra. 

við Þurfum ekki svo 
mikinn pening. við getum 

samt spiLað.

gætum við byrjað 
að æfa núna?

aLveg róLegur, iLLugi, við 
munum spiLa... sigur veLtur 

ekki bara á æfingum, heLdur 
Líka Liðsanda. 

en hvað um 
úrsLitin...

Það veLtur á 
okkur sjáLfum en 

ekki Þeim hvort við 
sigrum titiLinn…

sjáum tiL… 
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ég fíLa Þetta 
umbrot fyrir 
bækLinginn.

heLdurðu að 
„skiptu yfir í 

græna orku“ sé 
nógu gott?

kannski getum 
við fundið eitthvað 

hnyttnara, Þetta 
er einfaLt.

við viLjum hafa 
Það einfaLt og 

auðskiLjanLegt.
 

við erum að 
dreifa Þessu 
tiL byrjenda, 

manstu.

bókasafnið hefur 
samÞykkt að hýsa 

aLmenningsfundinn!

Það er eftir mánuð. höfum við tíma 
tiL Þess að augLýsa hann?

ég get séð um 
augLýsinguna. Þú 
ættir að skrifa 

kynninguna, soffía.

 ég...ég var 
ekki að pæLa í 

að taLa…

Þú ert rétta manneskjan, 
soffía. Þú ert Þegar búin að 

sannfæra okkur öLL! ég er viss 
um að ræðan verði frábær.
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„afsakið, viLtu skrifa undir áskorun 
um að byggja vindhverfLa í engjadaL?

Þetta hLýtur að vera sama hópur 
og sendi Þennan póst um að 

skipta yfir í græna orku.

já, við fengum hann öLL. ég Las 
aftur tiLLögu sóLskins. hún 

hLjómar betur en mig minnti.

hei, daði, 
ætLarðu ekki 

að skoða 
Þetta? 

Þetta 
ekokjaftæði? 
hef ekki tíma. 

reyndar er Þetta ekki svo 
sLæmt. tékkaðu á síðunni 

Þeirra. Það Lítur út fyrir að… Þú endar með dredda í 
sandöLum ef Þú ferð ekki 

varLega.
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hvað gerist Þegar Það er 
Logn og sóLin skín ekki?

tÞað eru tiL annarskonar 
afLgjafar endurnýjanLegrar orku, 
eins og vatnsafL og Lífmassi, sem 

eru nánast aLLtaf  tiLtæk. auk 
Þess eru möguLeikarnir á að geyma 

orku að aukast.

ég hef Lesið um að 
vindhverfLarnir 

drepi fugLa. 

byggingar og umferð drepa fLeiri 
fugLa en vindhverfLar, að ekki sé 
minnst á LoftLagsbreytingarnar

Þetta er Líka spurning 
um staðsetningu. ekoorka

 gerir ráð fyrir Því..

er vindorka ekki 
mjög dýr? munu 

reikningarnir hækka?

Það er ekki 
Lengur satt að 

endurnýjanLega 
orka sé dýrari.

ef koLaorkuver myndu borga í 
samræmi við Þá mengun sem Þau 

vaLda, væri endurnýjanLeg orka mun 
ódýrari en jarðefnaeLdsneytisorkan. 

í ofanáLag verður vindur aLLtaf 
fáanLegur, en ekki koLin.

brennum rusL 
borgarinnar! 

er Þa´ggi 
endurnýjanLegt?

en ef ég kaupi
 mér bara 

sóLarrafhLöður?

haLLó, 
ekki 

aLLir í 
einu! hvað með ekoorku? geta Þau byggt 

vindhverfLana fyrir okkur?

ekoorka er merkið sem 
tryggir að orkan sé græn. 

sóLskin myndi byggja 
hverfLana.

Þú ert ekki neydd tiL Þess að 
kaupa orku frá Þeim, Þetta er 

spurning um að hafa vaL.

já, Þú Þarna 
hægra megin.

ef við veLjum 
vindorkuna, mun 
Það bæta Loftið í 

borginni?
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Þú hafðir rétt fyrir þér. 

Við þurfum að 

hafa auga 
með þessari 

stelpu.

Kolamoli

Þrátt fyrir ungan 
aLdur héLstu veL á 

spöðunum.

takk fyrir, 
hermann. ég 

viðurkenni að ég 
var stressuð.

heLdurðu að Þú gætir komið 
og taLað í útvarpið? við erum 

með Þátt á föstudögum…

jaá, Það væi 
frábært!

ég ætLa setja Þá á 
afgreiðsLuborðið. ég er 

viss um að kúnnarnir 
mínir hafi áhuga. 

Til:
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Við skiptum yfir í 
EKOorku

o, jæja… já, við getum 
rætt Þetta aftur… en…

sjáðu öLL Þessi fyrirtæki sem 
eru að skipta yfir í græna orku! 

Þetta er gott tækifæri fyrir 
borgina og fLokkinn… 

Þetta virðist vera Það 
sem fóLkið viLL. 

Þau hafa safnað yfir 5000 
undirskriftum tiL Þess að skora 
á að samningurinn um engjadaL 

fari tiL sóLskins.

ja hérna… við, við 
verðum að taka tiLLit 

tiL viLja fóLksins. 

hvað um fund í næstu 
viku tiL Þess að ræða 
tiLboðið í orkuverið? 
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ÞESSI STELPA!
Þetta er 

aLLt vegna 
hennar!

enginn hafði jafnveL 
heyrt áður um ekoorku 
og öLLum var sama um 

sóLskin. og nú, 
vegna hennar…

hversu marga samninga 
höfum við misst 

nú Þegar? 

að ekki sé 
minnst á hvernig 

borgarstjórinn hefur 
snúist gegn okkur!

ef við Losum okkur við 
Leiðtogann, Þá mun 
kannski hreyfingin 
Lognast út af. hægt 

en öruggLega.

en hvernig? hún virðist vinsæL. 
hún fékk fótboLtakLúbbinn með 

sér, meiraðsegja komin inn á 
gafL hjá borgarstjóranum…

… pabbi hennar er að vinna 
við augLýsingaherferðina 

okkar. mamman er 
atvinnuLaus...

í aLvöru? og 
Þú minnist á 
Þetta fyrst 

núna?

um Það biL 50 
fyrirtæki hafa

 skipt yfir… 
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afsakaðu mig 
í smástund. 

fáðu Þér pásu.

...hann er 
einn af okkar 
LykiLmönnum… 

...já, en...

herra koLamoLi! hvernig 
get ég aðstoðað?

...Það er mikiLL 
peningur. 

...ég sé hvað ég 
get gert… 

...Því fyrr, Því betra. ég 
geng strax í máLið,

 herra koLamoLi.

auðveLdara en ég héLt. 
rakeL, gakktu frá Þessari 

miLLifærsLu.

Þessum pening er 
veL varið, herra 

koLamoLi.

nú Þarf ég að mæta 
í sjónvarpið, Það er 
kominn tími tiL að 

endurheimta orðspor 
Þessa fyrirtækis.

ef svo fer ekki, 
færð Þú að finna 

fyrir Því.

og aftur í vinnuna 
með Þig. ég viL fá að 

heyra góðar fréttir.
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pabbi! við unnum Leikinn 
í dag! við komumst í 
meistarakeppnina!

Það er frábært, 
Ljósið mitt… 

Þú virðist 
Þreyttur… 

já. ég meina. 
ég missti 

vinnuna í dag. í… í dag? en 
hvernig? 

af hverju?

Þau kaLLa Það 
endurskipuLagningu… 
Þau Þurfa að˛hagræða 

í rekstri. 

Það meikar engan 
sens! Þú ert einn af 

Þeim bestu… af hverju 
skyLdu Þau… 

Það var hann

Látt´ekki svona, 
soffía, hann er 

ekki svo vondur…

„í dag höfum við herra koLamoLa hjá 
okkur! koLamoLi, hvað finnst Þér um 

yfirstandandi herferð ekoorku?“

„ég heLd Það sé stormur í vatnsgLasi. okkar 
sérsvið er framLeiðsLa raforku, og ef 

vindhverfLar væru máLið, hefðum við byrjað 
að nota Þá fyrir Löngu. Því miður er fóLk nú að 
faLLa fyrir hrakspám umhverfisverndarsinna“. 
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„steinruni er besti kosturinn fyrir okkar 
ástkæra bæ. hrein og áreiðanLeg koL, í stað…“

Það var hann, pabbi. steinruni 
er að tapa vinsæLdum, 

borgarstjórinn gekkst við 
öðrum fundi tiL Þess að ræða 
um ákvörðunina um engjadaL 

við borgarfuLLtrúana.

sóLskin mun fá samninginn, auk Þess 
sem við erum að vinna fóLkið yfir 

tiL okkar. hefurðu séð hve mikið af 
fyrirtækjum og búðum hafa skipt yfir 

tiL ekoorku nýLega?

… og Þú, Ljósið mitt, ert 
miðpunktur aLLs. samt, 
ég trúi ekki að ég hafi 

verið rekinn vegna Þess.

Þetta er hræðiLegt. hvað 
getum við gert? Þú ættir 

að hætta í Þessu, Þið bæði. 
Þetta er ekki Þess virði.

mamma! Því Lægra sem Þau 
fara, Því meir berjumst við! 
við verðum að berjast við 
Þetta iLLa innrætta Lið!

og ég fæ ekki starfið 
aftur ef steinruni fær 

að ráða. ég finn bara 
annað. Þú sagðir Það, ég 
er einn af Þeim bestu. 

„en hver er Þessi soffía, 
Leiðtogi hreyfingarinnar 

um græna orku? hvað 
býr að baki?

mun hún taka 
áskorun um að 

taLa fyrir framan 
myndavéLarnar?“
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Það er virkiLega 
verið að bjóða mér 

í Þáttinn! 

Það var hringt í mig. 
Þátturinn er í næstu viku. 

ég er ekki tiLbúin!

Látt´ekki svona. ímyndaðu Þér 
að Þetta sé próf. Þú ert pottÞétt 

tiLbúin, hefur ekki taLað um 
annað en ekoorku að undanförnu.

ég veit, en Þetta er öðruvísi! 
fuLLt af fóLki horfir á 

Þáttinn, og mikið af Því er 
fyLgjandi steinruna. hvað 

ef ég kLúðra Því?

heyrðu, Þetta er 
Langbesta tækifærið tiL 
Þess að ná tiL Þeirrra. Þú 

ert fræg, soffía!
og Það…hefur 
orðið tiL Þess 

að pabbi missti 
vinnuna.

við hjáLpum Þér við 
undirbúninginn. 

skrifum niður 
rökin, ég skaL vera 

kynnirinn.

soffía, ertu ekki 
of ung tiL að vera 
með áhyggjur af 

orkuverum?! af hverju 
ertu að Þessu?
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sem ung manneskja hef 
ég mestu að tapa vegna 

LoftLagsbreytinganna. Þessi 
barátta snýst um framtíð mína.

væri ekki viturLegra 
að einbeita sér að 

náminu?

LíkLegast byrja ég 
í háskóLa á næsta 
ári, en ég trúi svo 

sannarLega á græna 
orku og ekoorku

og Þetta er ekki eitthvað 
sem ég get Látið Liggja 

kyrrt, eða frestað Þangað 
tiL eftir háskóLanám.

ef við viLjum bjarga jörðinni er 
mikiLvægt að skipta yfir í græna orku. 

við verðum að gera Það strax.

heLdurðu virkiLega að 
græn orka muni bjarga 

pLánetunni? er ekki hægt 
að finna aðrar Leiðir 

tiL Þess?

við Þurfum Líka að breyta 
Lífsmunstri okkar… 

eins og að borða minna 
kjöt og fara í frí nær 

heimiLi okkar.

en jú, endurnýjanLeg orka er 
ómissandi. án Þess að skipta 

yfir, getum við ekki Leyst 
LoftsLagsvandamáLið. 
fóLk Þarf að vita Það.

græn orka er 
aðeins eitt af 

úrræðunum. við 
Þurfum Líka betri 

orkunýtni.

29



soffía, Þú ákvaðst að styðja 
fyrst og fremst við Þá birgja 

sem seLja ekoorku.

við byrjuðum hér heima að berjast fyrir 
vindorku, en komumst fLjótt að Því að 

við getum virkiLega skipt sköpum með Því 
að vera hLuti af ekoorkuhreyfingunni.

hvað áttu 
við? Þegar Þú kaupir raforku frá ekoorkubirgjunum fer hLuti 

peninganna í verkefni sem snúa að verndun LoftsLagsins.

Þetta Þýðir að Þú Leggur einnig 
tiL með innkaupunum sjáLfum. 

en hvernig virkar Það?

svo fíLum við Það að ekoorka 
Leggur af mörkum tiL 

fjármögnunnar á efLingu 
endurnýjanLegrar orku.

Þau fjármagna önnur samtök 
sem reynd eru í annarskonar 

aðgerðum. 

nýLega styrktu Þau frjáLsu 
féLagasamtökin oikos tiL Þess 

að veita sveitaskóLa í tansaníu 
raforku með sóLarorku. 

30



sjáLfbærri framtíð er 
möguLeg en aðeins með 

sameignLegu átaki. Þess 
vegna Leggjum við í 

herferðinni áhersLu á 
uppLýsingar.

VIð gETum 
ÞAð.

svo virðist vera sem 
Þið hafið náð takmarki 

herferðarinnar. fréttir 
herma frá mörgum 

fundum borgarstjóra og 
borgarfuLLtrúa. framtíð 

engjadaLs er enn opin
 og óráðin. 

hefurðu Leitt hugann að 
fóLkinu sem vinnur hjá 

steinruna? hvað mun verða 
um Þau? munu Þau missa 

starfið sitt?

endurnýjanLeg orka mun 
skapa mikið af nýjum störfum. 

og Þar sem skiptin yfir í 
endurnýjanLega orku gerast 
ekki á einni nóttu, er nægur 

tími tiL undurbúnings. 

við viLjum gefa fóLki 
tækifæri á að veLja og 

taka fyrstu skrefin í átt að 
sjáLfbærri raforku.

frábær 
markmið. 

heLdurðu að Þú 
náir Þeim?

hvernig geturðu vaLið, ef Þú 
Þekkir ekki vaLmöguLeikana? græn orka er enn 

vanmetin, og við 
verðum að gefa henni 

færi á að vaxa.
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við mat á tiLLögum um 
byggingu orkuvers 

í engjadaL.

höfum við 
tvö tiLboð: að 

steinruni byggi 
koLaorkuver; og 
að sóLskin byggi 

vindbú.

kosningu er 
nú Lokið.

með 70% atkvæðamun, 
veitir borgarráðið 

sóLskini samninginn. 
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tvö ár hafa Liðið, og ó, 
hve aLLt er breytt.

ákvörðun bæjarins um 
vindhverfLa sóLskins var 
dásamLeg. meðvitund um 
LoftsLagsbreytingarnar 

hafa aukist tiL muna.

steinruni er ekki Lengur 
áhrifamesta fyrirtæki 
bæjarins. sjáið Þessar 

augLýsingar frá sóLskini? 
Þetta er nýja starfið 

hans pabba míns.

ekoorka hefur 
einnig dafnað. 

birgjum Þeirra hefur 
fjöLgað um 45.

nú er ég sjáLfboðaLiði fyrir Þau, 
ásamt mörgu öðru ungu fóLki. við 

erum að hefja fjármögnun á Þremur 
LoftsLagsverkefnum með tekjum 

frá nýjum samningum.

grænni framtíð 
hefur aLdrei 
verið nærri.
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Hvað get ég gert?

Heima

1. Skiptu yfir til EKOorku. Ekki er það einungis 
besta leiðin til þess að tryggja að raforkusamningur 
þinn leiði til jákvæðra breytinga, það eru skýr 
skilaboð til bæði framleiðenda og stjórnmálamanna 
um að þú trúir á 100% endurnýjanlega orku.

Sjáðu  www.ekoenergy.org > 
Hvernig kaupa á EKOenergy? í þínu landi getur þú 
keypt EKOorku af…

2. Notaðu endurnýjanlega orkugjafa fyrir 
hitakerfi heimilisins.

3. Mældu orkunotkun þínu og orkukostnað og 
reyndu að draga úr þeim með því að:
- athugaðu orkunýtni húsnæðis sem þú ætlar að 
kaupa eða leigja 
- einangraðu húsið þitt
- fylltu vel þvottavélina og ekki nota þurrkara 
- ekki láta vatn fara til spillis, þá alls ekki hitað vatn 
- kauptu aðeins orkunýtnustu rafmagnstækin og 
mundu að slökkva á þeim þegar þau eru ekki í 
notkun 
- sjóddu með lokið á og leyfðu mat að kólna áður en 
þú lætur hann í ískápinn eða frystinn. 

Loftslagsbreytingar eru stærsta áskorunin sem mannkynið stendur frammi fyrir. Skýrslur um aukna 
losun gróðurhúsalofttegunda og niðurstöður þeirra vekja óhug. Einu góðu fréttirnar eru að við vitum 
hvernig koma megi í veg fyrir áhrifamiklar loftslagsbreytingar. Tæknilegur og efnahagslegur möguleiki 
á því að búa á jörðinni er fyrir hendi. Því miður taka þau sem taka ákvarðanirnar ekki vandamálið 
alltaf alvarlega. Þau halda sig við úrsérgengin úrræði eða skammtímalausnir. 

Til allrar hamingju eru sífellt fleiri eins og Soffía, manneskjur sem ganga beint til verks í stað þess að 
bíða metnaðarfullra, alþjóðlegra samkomulaga.

Aðgerðum einstaklinga er ekki beitt til einskis. Þær eru vörumerki stækkandi hóps fólks sem trúir á 
að þetta sé leiðin til framtíðar. Og þessi hópur mun ekki fara fram hjá stjórnmálamönnum sem vilja 
hljóta kosningu á komandi árum. Né heldur fyrirtækja sem vilja selja afurðir sínar á öðrum eða þriðja 
áratug 21. aldarinnar. Þessar aðgerðir eru einnig fullkomlega rökréttar fyrir hversdagslegt líf okkar, 
við spörum pening um leið og við hlúum að heilsu okkar með loftslagsvænu líferni.
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Á vegum úti

4. Reyndu að komast hjá því að nota bílinn. Hjólreiðar og göngur eru góðir og heilsusamlegir 
valkostir.
Ef almenningssamgöngur eru ekki fyrir hendi, prófaðu að fara samferða öðrum í bíl, það er frábær 
leið til þess að spara pening, menga minna og eignast nýja vini. 

5. Fríin þurfa ekki að vera langt í burtu til þess að vera góð. Reyndu að komast hjá því að fljúga, 
flugumferð á ríkan þátt í aukinni losun gróðurhúsalofttegunda.

Borðaðu vel

6. Framleiðsla og flutningur matvæla veldur mikilli losun gróðurhúsalofttegunda. Til þess að 
lækka kolefnissporin þín getur þú:
- dregið úr neyslu kjötmetis og mjólkurafurða
- keypt svæðis- og árstíðabundin matvæli
- keypt lífrænt vottaðar afurðir 
- reyndu að kaupa ekki meira en þú getur virkilega borðað. Til að byrja með geturðu fylgst með því 
hve miklum at þú hendir.

Styddu við aðra til þess að verja 
þín gildi

10. Kjóstu stjórnmálamenn sem taka 
loftslagsbreytingarnar alvarlega. Styddu við 
samtök sem vinna að verndun loftslagsins, 
mannréttindum, kvenréttindum…

lestu meira

Fyrir ensku útgáfuna gæti þetta verið vefsíðan: 
Eu Climate Action website http://ec.europa.eu/
clima/citizens/tips/index_en.htm

Endurnotaðu, endurnýttu

7. Farðu varlega með hlutina. Því lengur sem 
þú notar þá, því minna fer til spillis og því minni 
orku þarf að nota til þess að framleiða nýja hluti.

8. Kauptu notaðar vörur, gæðavörur og vörur 
sem eru ekki búið að setja í óþarfa umbúðir.  

9. Gefðu sjálfbærar gjafir. Mýmargar gjafir 
enda í ruslakörfunni án þess að vera notaðar. í stað 
þess geturðu boðið í leikhús, gefið nuddtíma eða 
leigt jafnvel ræktunarreit fyrir vin í borgargarðinum 
í Seljagarði.
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Hinn almáttugi Steinruni hefur í hyggju að reisa kolaorkuver í Engjadal. En fl eiri hafa 
sýnt áhuga á svæðinu því SólSkin vill heldur reisa þar vindorkuver. Tillaga SólSkins 
fær óvæntan meðbyr þegar Soffía og vinir hennar leggja í herferð til þess að kynna 
endurnýjanlega orkugjafa. 

Soffía kemst fl jótt að því að þetta kemur ekki aðeins stjórnmálamönnum við. Á hinum 
opna markaði geta neytendur valið á milli fyrirtækja og valið um hverskonar raforku 
þeir kaupa. um leið og hún áttar sig á þessu, er ekki langt að líða þangað til hún byrjar 
á herferðinni „Skiptið yfi r í EKOorku“.

„ Þetta snýst um að eiga val. 
Ég vil bara að þið pælið aðeins í því“.


