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Kom igjen Ordfører. Vi hadde
en avtale. Dette er ikke tidspunktet
for å begynne å tvile.
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Kødder du? Fossila
har mer enn 100 års
erfaring. Hvordan kan
noen tro at en håndfull
vindturbiner vil greie å
produsere all
elektrisiteten som vi
trenger?

Jeg tviler ikke.
Jeg sier bare at flere
rådgivere har vist interesse for det andre
forslaget. StatVind
sitt forslag.

Ja, men du vet Hr. Mørk, det er
en økt bekymring for … ja, du vet,
klimaendringer.

Slutt å snakk som en hippie. Du vet at
anlegget våres er og vil være det mest
effektive av i sitt slag.

Jeg er enig med deg i det Hr. Mørk, men det
er ikke alle som ser det på den måten. Siden
det er valg om mindre enn 18 måneder kan jeg
ikke risikere misnøye blant velgerne mine.

Dessuten, takket være vår nye
investering, vil vi kunne legge
ned et av de mindre anleggene
som har dårligere effekt. Det er
jo en god ting for planeten vår,
er det ikke?

Uansett, ikke vær så pessimistisk!
Klimaendringer er ikke et problem verdt å snakke
om foreløpig. La oss ta de problemene når den tid
kommer. Kan du komme på noen problemer vitenskapen ikke har greid å løse til nå?

Hmmm… kreft.
Fattigdom. Sult i
utviklingsland.

Tror du virkelig dette er noe som
bekymrer velgerne dine? Velgerne dine
vil ha elektrisitet de. Det burde være
vår primære bekymring nå.
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Kom igjen Ordfører. Hva
er det som bekymrer deg?
Har du hatt en dårlig
natts søvn?

Vi er sponsorer for over
50 arrangementer og
organisasjoner i byen.
Du vil vel ikke at disse
tingene skal endre seg,
vil du?

Vindturbiner. Er det det
velgerne liker? Stygge turbiner
som synes uansett hvilken
retning du snur deg?
Husk, hvis vi bygger et nytt
anlegg får vi kapital til å
støtte mange flere prosjekter
med inntektene fra anlegget.
Det kan jeg garantere.

Nei, selvfølgelig
ikke, men…

Kanskje du har rett, men vi
må overbevise folk med
kommunikasjonskampanjen din.

Jeg vil ikke ha noe
bråk rundt dette.

Du vil ikke angre
på denne beslutningen
Ordfører.

Jeg vet.
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Ordfører, jeg er ferdig med
oppgavene for dagen. Er det
greit at jeg tusler hjem?

Ja, selvfølgelig
Sofie. Jeg tror vi
alle sammen kan
gå hjem nå.

Det har vært en
forferdelig dag!

Ordfører! Vi har viktige ting vi må
diskutere med deg! Vær så snill,
ordfører!

Ikke nå, jeg har det
veldig travelt.

Hei Sofie!
Hvorfor er det
så mye oppstyr?

Hei! Det ser ut som…
Jeg vet ikke helt, det
er noe som foregår
forhold til det nye
anlegget.
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Fyyy!! Politikere
hører aldri etter!

Fossilt brensel ut –
fornybar energi inn!
Kom igjen Marie, la oss
fortsette med
underskriftskampanjen.

Klimaendringer
skjer! Fossil energi
ødelegger planeten vår.

Hva handler
denne underskriftskampanjen om
egentlig?

Vi vil vise
politikerne at mange
av innbyggerne ønsker
fornybar energi og
ikke fossil energi.

Vi vil ikke at Fossila
skal bygge ett nytt
anlegg her. Vil du
være med å signere?

Men om vi ikke skal
bruke kull, hva
skal vi bruke da?

Det er en rekke ulike
muligheter. Sol,
vind… La oss velge
fornybar energi!

Ok, Fossila bruker
fossilt brensel, men
hva er alternativet?

Det finnes andre leverandører.
En av dem, StatVind, er
interessert i å bygge vindturbiner rett utenfor Egersund.

Så det var det de
andre snakket om…
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Vi skal lese disse
brosjyrene. Takk,
og lykke til med
underskriftskampanjen!

Jeg tror jeg stikker
hjem. Jeg føler ikke for
å spille fotball nå.

Ohh, ok, det
går fint.

Du kan ikke stole på Fossila,
tro meg, jeg vet. StatVind er et
mye bedre alternativ for byen.

Kjære deg, ikke glem
at du jobber for dem.
Ikke bit av deg hånden
som brødfør deg.

Jeg jobber ikke for dem. firmaet vårt
har noen konsulentkontrakter med
dem, Men jeg håper at jeg har fortsatt
rett til å si at jeg ikke liker dem.

Hvorfor spurte du ikke
om å jobbe på et annet
prosjekt pappa?
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Jeg er ikke i en posisjon
der jeg kan velge og vrake,
jenta mi..

Fossila er vår beste
kunde og de betaler
svært godt.

Har du noen gang hørt om
StatVind?

Jeg googler dem
nå… Se på dette…

StatVind
for deg

for miljøet

for fremtiden

Elektrisitet fra vind, vann og sol for ditt hjem? Klikk her.
Lær mer om EKOenergi sertifiserte elektrisitet.

Har du hørt om
EKOenergi før?
Nei. Se på nettsidene
deres. Ojj, det er
på….wow, 30 språk!

EKOenergi
Hjem

Om oss

miljømerket elektrisitet

Miljømerket

Hvordan kjøpe EKOenergi

EKOenergi er et nettverk av 35 europeiske miljøorganisasjoner fra nesten alle Europeiske land. Vi promoterer bruk av
fornybar energi, og vi vil gi konsumentene muligheten til å få mer ut av sine energikontrakter.
EKOenergi er også navnet på den eneste pan-europeiske
miljømerkingen for elektrisitet. EKOenergi er fornybar energi.
På toppen av det, EKOenergi blir produsert i anlegg som
oppfyller de bærekraftige kriteriene bestemt av EKOenergi
nettverket.

“Som europeisk konsument
kan du fritt bestemme
hvilken kraftleverandør
du ønsker og hva slags type
elektrisitet du ønsker. ”

Lær mer om grønn energi og klimaendringer ->
Lær mer om vårt klimafond->

Jeg viste ikke det
var så mange ulike
leverandører. Vi har jo
alltid brukt Fossila.
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Hei, se her… EKOenergi miljøfond. Hva kan det være?

EKOenergi miljøfond.
For hver MWh solgt fra
EKOenergi sin vannkraft vil
et minimum av 10 kr. gå til
fondet. Pengene i fondet
blir brukt til å finansiere
prosjekter som restaurerer
elver.
Lær mer->

Hva slags type ting er
det EKOenergi gjør?

Det ser ut som de setter
miljøkrav for deres
produksjonsanlegg. les dette.

Hvorfor skifter vi ikke kontrakt? Pengene våres ville
faktisk gått til noe fornuftig.

De har kriterier for
biomasse anlegg, og de
ekskluderer til og med
noen av formene for
biobrensel som kan
brukes i matproduksjon.

Klikk inn på der det står
hvordan kjøpe EKOenergi Sofie.
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Hei Sofie! Føler
du deg noe bedre i
dag?

På en måte. Jeg vil diskutere
noe med dere alle sammen.
Det er veldig viktig.

Enda viktigere enn treningen?
Guttene har en kamp nå på
søndag.

Du mener det anlegget i nærheten av Egersund?
Ja, for øyeblikket
holder de på å bestemme
hva slags type anlegge
de skal bygge der.

Definitivt. Har dere hørt om det nye
kraftanlegget som skal bli bygd?

Jeg tenkte på det i går og jeg
føler virkelig vi kan gjøre
noe for å støtte oppunder
vindpark ideen.

Hvorfor tar du opp dette nå?
Vi er her for å spille fotball.

Jeg vil ikke tape kampen på
søndag bare fordi du maser!
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Jeg er sikkert på at dere
alle sammen har hørt om
global oppvarming og
klimaendringer. Grønn
elektrisitet kan hjelpe
med å stoppe dette, og det
kunne vært positivt for
byen våres.

Det er ikke bare MIN masing, det er
allerede mange demonstranter som
promoterer vindparken.

Og hvorfor ikke? I
noen land dekker
vindkraft over 20% av
energiproduksjonen, og
det er bare en
begynnelse.

Kom igjen Sofie.
Vind….hahaha!
Det vil aldri
fungere…

…vent litt, er ikke
Fossila sponsoren
våres? ?

Det der er bare vrøvl som er
funnet på av hippier for å få
deg til å leve som en
huleboer Sofie..

Om de tjener mer, får kanskje
vi også mer i utbytte.
Hvorfor vil
det…samme kan
det være

Jo. Hvorfor
spør du om det?

Det handler om
muligheten til
å velge. Jeg vil
bare at dere skal
tenke på det.
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Det er veldig fint Sofie,
men hva kan vi gjøre med dette?
Jeg mener, det er jo bystyret sin
oppgave å bestemme.

Jeg ville valgt grønn
energi jeg også, men jeg
tror ikke de kommer til
å spørre oss hva vi vil.

Og det er grunnen til at vi
sa at det er idiotisk å
diskutere dette. La oss
spille, vi har viktigere
ting å gjøre.

Men kanskje
det er noe vi
kan gjøre...

Sofie, du jobber i
rådhuset, gjør du ikke?
Har du noen gang prøvd å
snakke med dem om dette?

Nei, ikke enda. Jeg
ville lese meg opp på
temaet først.
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Ordfører? Kan jeg få
et ord med deg?

Jeg kunne ikke la være å
overhøre diskusjonen din
med Hr. Mørk.

Det er ikke din
business Sofie.

…ikke nå
jeg har det
travelt.

Jeg vet det, men.. Jeg
håper virkelig byen
velger den grønne
energien…

Byen våres gjør allerede mye Sofie. Vi har
akkurat innført et resirkuleringsprogram.
Vi kan ikke løse alle verdens problemer.

Hvorfor
ikke?

Grønn energi er en
edel sak, men …det
er ikke så enkelt.

Men hvis vi ikke
begynner å produsere
grønn energi....

Fordi det er jo ikke alltid
at det blåser Sofie, …og byen
våres trenger mye energi…

Du er for ung til å
forstå.

Grønn elektrisitet kan
være fremtiden Sofie…
men ikke per dags dato.
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Hmm…Jeg hadde
trodd du var eldre.

Jaha. Jeg jobber som frivillig i
EKOenergi. Hyggelig å møte deg
Sofie. Du sa du hadde noen
spørsmål til oss.

Noen fortalte meg at det er umulig å vite om strømmen
man får inn i stikkontakten faktisk stammer fra grønn energi.
Hvordan fungerer det?

Dersom du vil handle grønn strøm, må du spørre din
kraftleverandør om dette. De bruker opprinnelsesgarantier
for å bevise at det er blitt produsert nok grønn elektrisitet
til å dekke ditt forbruk.

Opprinnelsesgarantier?

Dersom kraftleverandøren ønsker å selge mer
grønn energi enn de klarer å produsere kan de
kjøpe opprinnelsesgarantier fra andre grønne
produsenter. Men i hvert tilfelle kan bare
sertifikatet bli brukt en gang. For mer
informasjon kan du gå inn på nettsiden våres.

Supert. Takk
skal du ha!

Ja, opprinnelsesgarantier. Myndighetene gir
kraftleverandørene et sertifikat som blir kalt
opprinnelsesgarantier for hver MWh av grønn
elektrisitet som de produserer.
Kraftleverandørene kan selge like mye grønn
elektrisitet som de har opprinnelsesgarantier.

Jeg deltar i EFS, som står for Europeisk Frivillig
Service. Det er et EU program som lar unge folk dra til
utlandet og jobbe frivillig i en ideell organisasjon.
EKOenergi tar imot frivillige fra mange ulike land.

Forresten.. Hva mente du når du sa
at du er frivillig i EKOenergi? Nå
er jeg bare nysgjerrig.

Jøss, gjør de alt det også? Wow!
…jeg hadde også noen spørsmål
om Klimafondet…
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Sofie! Vi fikk
beskjeden din. Du kom
ingen vei med å snakke
med Ordføreren?

Det var det jeg sa, en
idiotisk ting å ta opp med
henne.

Akkurat som
de tapperne av
noen hippier?

Jeg tror det er på tide
med en ny strategi.

Tror du virkelig at noen
signaturer vil hjelpe?
Du snakket om en
underskriftskampanje.

Vi er ikke bundet til å bruke Fossila resten av
livet. Vi må si det til så mange som mulig.
Kanskje vi har en sjanse til å endre i hvert fall
noe av produksjonen over til grønn energi.

Ja, det tror jeg faktisk. Men det er
enda viktigere å la folk få vite
at det er et alternativ.

Vi kan lage små
brosjyrer, eller
plakater. Jeg kan henge
opp noen av dem på
universitetet.

Ja, men vi er en fotballklubb, ikke en
«la oss redde verden klubb». Ser du noe
«flower power» på denne veggen her?

Rolig nå. Vi er venner,
er vi ikke? Hvorfor kan
vi ikke gjøre noe
annerledes sammen til
en forandring?

Jeg har ikke tid til
å kaste bort på den
hippie kampanjen.
Gå og lei et annet
lokale for det.
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Hvorfor bryr du deg? Vi bruker
jo ikke klubbens penger til å
betale for aktivitetene.

Vi risikerer
jo å miste
sponsorpengene!

Tror du det..?

Selvfølgelig! Og hvordan
vil du da ha råd til å vedlikehold den fine
gressbanen, draktene og
ikke minst lufteanlegget
på klubbhuset…?

Vi kommer ikke til å
gjøre dette som en
fotballklubb, men som
privatpersoner. De
kommer ikke til å fjerne
sponsoravtalen uansett.

Ikke vær så naiv Sofie. Dersom
flesteparten av oss deltar på
denne dumme kampanjen vil de få
vite om det. Og vil de fortsette
å bruke penger på oss da?

Kanskje vi ikke trenger alle
de pengene. Jeg mener, hvem
bruker lufteanlegget uansett?
Og hvorfor trenger vi nye
drakter hvert eneste år?

Hvorfor ikke?

Virkelig? Og hvem skal
fortelle dem at vi
deltar?

Guttelaget er nesten klare for
å delta på kretsmesterskapet. Vi
ville ikke gå glipp av denne
muligheten på grunn av deg.
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Kan vi begynne å
trene nå?

Ta det rolig nå Markus, vi skal
spille… Å vinne handler ikke
bare om å trene, det handler
også om lagånd.

Og hvis Fossila tar bort
støtten, finner vi bare noen
andre. Vi trenger ikke så mye
penger. Vi kommer fortsatt
til å spille.

Men hva
med kretsOm vi vinner
mesterskamesterskapet eller
pet…
ikke avhenger av
oss, ikke dem…

Men uansett, la oss
håpe at det Markus
sier ikke skjer.

Vi får se…

Idioter. Lykke til.
Dette vil du angre på.
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Jeg liker utseendet
på denne
brosjyren.

Kanskje vi kan finne
på noe som er litt mer
spenstig. Det er litt
kjedelig.

Vi ønsker å ha
det så enkelt
som mulig slik
at det er lett å
forstå.
.

Vi gir dem til
nybegynnere
innenfor dette
temaet vet du..

Tror du «skift til
grønn energi!» er
bra nok?

Biblioteket vil være
vertskap for
arrangementet.

Det er fire uker fra nå. Vil vi ha nok
tid til å promotere eventet?

Du er den rette personen Sofie.
Du har allerede overbevist
alle oss andre. Jeg er sikker på
at din tale vil bli super.

Jeg kan ta ansvar for
promoteringen. Du burde
skrive presentasjonen
Sofie.

Jeg…jeg hadde
ikke noen planer
om å holde noen
presentasjon…
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Hei, vil du signere
underskriftskampanjen våres for
å bygge en vindpark ved egersund?

Dette må være den samme
gruppen som sendte de
emailene om å skifte til
grønn energi.

Ja, vi fikk dem alle sammen. Jeg leste
StatVind sitt forslag igjen. Det virker
bedre enn jeg husket det.

Hei David,
skal ikke du
lese det?

Dette eko-tullet?
Nei, har ikke
tid til det.

Det er faktisk ikke så ille.
Du burde ta en titt på
nettsiden deres. Det
ser ut som…
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Du kommer til å ende
opp med dreads og
hawaiiskjorte om du
ikke er forsiktig…

Hva skjer når det ikke
blåser og solen ikke
skinner?

Jeg har lest at
vindturbiner ofte
dreper fugler.

Det er andre kilder til fornybar
energi også, sånn som
vannkraft og bioenergi, som
nesten alltid er tilgjengelig.
Teknologien til å lagre
energi blir også bedre.

Bygninger og trafikken dreper flere
fugler enn vindturbiner, for ikke å
snakke om klimaendringene.
Det spørs selvfølgelig på
lokaliseringen av anlegget. Dette tar
alltid EKOenergi med inn i beregningen.

Er ikke vindenergi
veldig dyrt? Vil vi få
en dyrere strømregning da?

Det er ikke lengere
sant at fornybar
energi er dyrere.

La oss brenne
avfallet fra
byen! Det er
fornybart, er
det ikke?

Hva om jeg bare
kjøpte meg noen
solpaneler til å
ha på taket?
Dersom kullanleggene hadde betalt
en rimelig pris på forurensningen
de gjør, ville fornybar energi være
mye rimeligere enn fossil energi.
I tillegg vil jo vinden alltid være
gratis i motsetning til kull.

Ikke alle
på en gang
folkens!
Hva med EKOenergi? Kan de bygge
vindturbinene for oss?

Ja, du på
høyre siden.
Ekoenergi kan garantere at
kraften er grønn. StatVind
vil bygge turbinene.

Det betyr ikke at du må kjøpe
energi fra StatVind. Du vil ha
muligheten til å velge.

Dersom vi velger
vindenergi, vil luften i
byen vår bli bedre?
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Til tross for
alderen din, hadde
du en veldig flott
tale i dag!

Tror du at du kunne tenke deg
å snakke på radioen om dette?
Vi har et program på fredag…

Jeg putter de bare i hjørnet.
Jeg er sikker på at noen av
mine kunder vil lese dem.

Jaa, det ville
vært fantastisk!

Til:
Hr
Du . Mø
Vi hadd rk
m
øy å ho e rett
em
.
l
jen
ed de et
ta
de den
r.
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Tusen takk,
Stoltenberg. Jeg
må innrømme at
jeg var ganske så
nervøs.

Vi har skiftet til
EKOenergi

Ojj..vel, vi kan vel
diskutere det igjen…
men…

Se på alle disse bedriftene som
endrer til grønne kontrakter! Det
er en god mulighet for byen og for
partiet vårt..

Det er dette det
ser ut som folk
ønsker.

I løpet av to måneder har de samlet inn over 5000 signaturer
på at de ønsker at Egersund
kontrakten skal gis til StatVind.

Oj, vi må jo ha
folket i ryggen.

Hva med å arrangere et
møte neste uke for å
diskutere det planlagte
kraftverket?
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Den jenta!

Dette er
bare på
grunn av
henne!

Ingen hadde en gang hørt om
EKOenergi tidligere, og ingen
brydde seg om StatVind. Og
nå, på grunn av henne….

Hvor mange kontrakter
har du allerede mistet?

…dersom vi blir kvitt
lederen, kanskje
bevegelsen vil kollapse
av seg selv. Sakte, men
det vil nok skje.

Ca. 50 firmaer har
endret fra..
For ikke å snakke om
hvordan ordføreren
snur ryggen til oss!

Men hvordan? Det virker som hun har
blitt ganske så populær. Hun fikk
fotballklubben med seg, og hun har en
fot innenfor ordførerens kontor…

Virkelig? Og
dette forteller
du meg først
nå?
..faren hennes jobber på
reklamekampanjen våres.
Moren hennes har ikke
noen jobb..
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Hr. Mørk! Hvordan
kan jeg hjelpe deg?
Unnskyld meg.
Ta en pause.

…ja, men…

Han er en av
nøkkelpersonene
til prosjektet…

...det er mye
penger.

…la meg se hva
jeg kan gjøre…

…jo fortere, jo bedre. Se
på det som gjort Hr. Mørk.

Lettere enn jeg hadde
trodd. Rakel, ordner du
med overgangen.

Dersom det ikke
lykkes får du
svi for å si det
sånn.

Dette er penger
godt brukt
Hr. Mørk.

Nå må jeg gå, skal på
et tv program for å
gjenopprette ryktet
til denne bedriften.
Tilbake til arbeid! Jeg
gleder meg til å høre
noen gode nyheter.
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Far! Laget vårt vant
kampen i dag! Vi er klare
til å være med i
kretsmesterskapet!

Så flott, søte…

Du ser så
sliten ut…

Jeg er sliten.
Jeg mener..jeg har
mistet jobben.

Det var ham.

I dag er Hr. Mørk med oss. Hr. Mørk,
hva tenker du om den pågående
EKoenergi kampanjen?
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Hva? I dag?
Men hvorfor
det?

De kaller det
restrukturering.
De sier de må
effektivisere
driften.

Det gir ingen mening!
Du er en av deres
beste…hvorfor ville
de..

Jeg tror dette er overdrevent. Å produsere
elektrisitet er spesialkompetansen til
Fossila, og hvis det ville fungert med
vindturbiner ville vi gjort det for lenge
siden. Uheldigvis faller mange for
miljøaktivistenes budskap i disse dager.

Åå, kom igjen Sofie,
han er ikke så…slem…

Fossila er det beste valget for våres kjære by.
Rent, effektivt og pålitelig kull, istedenfor…

StatVind kommer til å få kontrakten,
og på toppen av det, vi får folkets
anerkjennelse. Har du sett hvor mange
firmaer og butikker som har skiftet
til EKOenergi?

Det var han Pappa. Fossila
har blitt mindre populære,
ordføreren har blitt enig om
et nytt møte for å diskutere
Egersund beslutningen
med bystyret.

Det er forferdelig. Hva skal
vi gjøre nå? Du må slutte
med den kampanjen, begge
dere to. Det er ikke verdt det!

Men hvem er Sofie, leder
for den grønne
bevegelsen i byen? Hva er
hennes grunner til det?

…og deg kjære, er i
sentrum av alt.
Fortsatt, jeg kan ikke tro
at de ville gi meg sparken
på grunn av det.

Mamma! Jo mer skittent
spill de spiller, jo hardere vil
motstanden bli. Vi må jo kjempe
mot disse enda mer ettersom de
er så forferdelige.

Pluss, jeg vil ikke få tilbake
jobben min dersom Fossila
bestemmer. Jeg finner en ny
jobb. Som du sa, jeg var
den beste.

Vil hun benytte
anledningen til å
snakke foran
kameraene?
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Er jeg virkelig
invitert til
talkshowet?!

Nå fikk jeg akkurat en telefon
fra talkshowet. Det er allerede
neste uke. Jeg er ikke helt klar
for dette!

Kom igjen Sofie, tenk på det som
en eksamen. Det er klart du er
klar. Det eneste du har snakket
om i det siste er EKOenergi og
fornybar energi.

Jeg vet, men dette er
annerledes! Det er masse
mennesker som ser på det
showet. Og mange av dem kommer
til å være positive til Fossila.
Tenk hvis jeg roter det til da?

Hør her. Dette er den
beste muligheten vi
har for å nå ut med
informasjonen til
alle sammen. Du er
berømt Sofie!

Og det har
allerede kostet
min far jobben.

Vi kan hjelpe deg med
forberedelsene. La oss
skrive ned noen av
argumentene. Jeg kan
være TV verten.

Sofie, er ikke du litt
for ung til å bekymre
deg for et kraftanlegg?!
Hvorfor gjør du dette?
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Jeg kommer mest
sannsynlig til å starte på
universitetet neste år, men
jeg tror virkelig på grønn
energi og EKOenergi.

Ville det ikke vært
klokere å fokusere på
studiene dine?

Som en ung person har jeg
mest å tape forhold til
endringer i klima. Dette handler
om min fremtid.

Det å skifte til fornybar energi er
et viktig skritt dersom vi ønsker å
redde denne planeten. Vi må handle nå.
Og dette er ikke noe jeg kan
utsette til etter studiet.

Tror du virkelig at fornybar
energi kan redde verden? Er det
ikke noen andre alternativer
du mener man bør vurdere?

Vi må også endre på
livsstilen vi har… Sånn
som å spise mindre kjøtt,
og ha ferier nærmere
sitt eget hjem.

Fornybar energi er
bare en del av løsningen. Vi trenger
energieffektivisering i tillegg.

Men jeg mener å skifte til fornybar
energi er nøkkelen til suksess. Uten å
skifte til fornybar energi vil vi ikke
greie å løse klimaproblematikken. Vi
trenger flere personer som vet mer om
dette.
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Sofie, du har bestemt deg for å
støtte kraftleverandører som
selger EKoenergi.

Vi startet dette som en lokal aksjon
for vindkraft, men vi fant ut at vi
kan gjøre en enda større forskjell
ved å ta del i EKOenergi bevegelsen.

Vi liker også at salget av
EKOenergy fører til at det
blir økt finansiering for
installasjon av ny
fornybar energi.

Når man handler elektrisitet fra en av EKOenergy sine
kraftleverandører, vil en del av pengene gå til prosjekter
med fokus på klimatiltak.

Hva mener
du?

Så dette betyr at man kan gjøre en god
gjerning ved kjøp av elektrisitet. Men
hvordan fungerer det i praksis?

De finansierer andre foreninger
som engasjerer seg i slike
aktiviteter.

For ikke så lenge siden sponset
de en organisasjon kalt Oikos
slik at en skole i Tanzania fikk
solceller på taket.
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Det ser ut som din kampanje
har nådd sitt mål. Nyhetene
har rapportert en rekke
møter mellom ordføreren
og bystyret, så fremtiden
til Egersund er fortsatt
ikke bestemt virker det som.

Har du noen gang tenkt på
folkene som jobber i Fossila?
Hva vil skje med dem? Vil de
miste jobbene sine?

Vi vil gi folk muligheten til
å velge og å ta det første
skrittet mot en
bærekraftig fremtid.

Fornybar energi vil skape mange
ny arbeidsplasser. Og det å
skifte til fornybar energi vil
ikke skje over natten. Det vil
være tid for å omskolere
arbeiderne.

Herlige mål. Tror du
du vil nå dem?

VI kan nå dem.
En mer bærekraftig fremtid, men
det kreves en felles innsats.
Det er grunnen til at kampanjen
våres fokuserer på å informere.

Hvordan kan man velge Sofie, hvis
man ikke vet om sine valgmuligheter?

Fornybar energi er
fortsatt undervurdert, og
vi må gi denne industrien
muligheter for vekst.
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Angående vurderingen av
forslagene til kraftverket som
skal bygges på Eigerøya.

Ved evalueringen av forslaget
for kraftanlegget som skal
bli bygd utenfor Egersund
har vi to ulike alternativer.
Fossila som ønsker å bygge et
kullkraftanlegg, og StatVind
ønsker å bygget en vindpark.

Mulighetene for
stemmegiving er
nå stengt.
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Med 70% flertall gir
bystyret kontrakten
til StatVind.

To år har gått og ting
har blitt forandret.

StatVind sine vindturbiner
var et fantastisk valg for
byen. Klimabevisstheten
blant befolkningen har økt.

Fossila er ikke lenger
det selskapet med mest
innflytelse i byen. Se på de
StatVind plakatene? Der har
faren min fått seg ny jobb.

Ekoenergi har også
vokst. Nå har de mer enn
45 kraftleverandører
med seg på laget.

Jeg jobber nå frivillig for dem,
med mange andre unge mennesker.
Vi har startet med å finansiere tre
klimaprosjekter med inntektene
fra de nye kontraktene.

En grønn fremtid har
aldri vært så nær.
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Hva kan jeg gjøre?
Klimaendringer er den største utfordringen mennesker står ovenfor. Rapporter om økte utslipp av
drivhusgasser i atmosfæren, og de antatte resultatene av disse er skremmende. Den eneste gode
nyheten er at vi vet hvordan vi kan unngå disse dramatiske klimaendringene. Det er teknisk og
økonomisk mulig å leve innenfor begrensingene til planeten.
Uheldigvis tar alt for få statsledere problemet seriøst nok. De fremmer utdaterte og kortsiktige løsninger. Heldigvis er det flere og flere mennesker som Sofie, folk som handler, istedenfor å vente på
enighet i de internasjonale klimaavtalene.
Individuelle handling er ikke nytteløst. Det er varemerket for en økende andel av befolkningen som
tror at dette er veien fremover. Og slike grupper vil ikke gå ubemerket hen hos politikkere som vil
vinne det neste valget. Heller ikke av selskaper som ønsker å selge produkter videre inn på 2020 og
2030-tallet. Disse handlingene er også fornuftige forhold til hvert enkelt liv: man kan spare penger
og få bedre helse ved å bli mer klimabevisst.

Hjemme
1. Skift til EKOenergi. Ikke bare er det den beste
måten å forsikre seg på at elektrisitetskontrakten
fører til positive endringer. Det er også et klart signal til produsenter og politikkere at man tror på 100
% fornybar energi.
Se på www.ekoenergy.org for hvordan kjøpe
EKOenergi
2. Bruk fornybar energi for varme og kjølesystemer
i hjemmet ditt, sånn som biogass eller varmepumper som bruker fornybar energi.
3. Mål ditt energikonsum og din energikostnad, og
prøv og reduser disse ved:
-Se på energieffektiviteten til huset før du kjøper
det
-Isoler huset ditt
-Fyll alltid vaskemaskinen med klær før du skrur
den på, og lufttørk klærne dine
-Ikke sløs med vannet, spesielt ikke det som er
varmt
-Kjøp de mest energieffektive elektriske apparatene, og skru dem av når de ikke er i bruk
-Bruk lokket til kjelen når du lager mat, og la maten
få kjøle seg godt ned før den blir satt i kjøleskapet
eller fryseren
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På veien
4. Prøv å unngå å bruk bilen. Sykling og gåing er gode og helsefremmende aktiviteter.
Dersom kollektivtransport ikke er et alternativ, prøv og finn andre personer du kan kjøre sammen
med. Det er en flott måte å spare penger, forurense mindre og få nye venner på.
5. Ferier må ikke være så langt unna for å være bra. Unngå å fly. Flytrafikken er en økende kilde til
drivhusgassutslipp.

Spis lurt
6. Produksjon og transport av mat forårsaker store utslipp av drivhusgasser. For å redusere ditt
karbonfotavtrykk kan du:
-Redusere konsumet ditt av kjøtt og melkeprodukter
-Kjøp lokal, sesongbasert mat
-Kjøp organiske produkter
-Prøv og ikke kjøp mer mat enn du greier å spise. Du kan jo begynne med å legge merke til hvor
mye mat du kaster hver uke.

Reduser, gjenbruk og gjenvinn
7. Ta vare på tingene dine. Jo lengere du bruker
de samme tingene, jo mindre avfall skaper man
og mindre energi må bli brukt for å produsere nye
ting.
8. Kjøp fra secondhand butikker, kjøp kvalitetsprodukter og produkter som ikke har unødvendig
emballasje.
9. Gi bærekraftige gaver. Millioner av gaver ender
opp i søpla uten å ha blitt brukt. I stedet for å kjøpe
ting, kjøp heller opplevelser som for
eksempel en billett til teateret, en massasje eller
en liten flekk i en kolonihage.

Støtt andre til å forsvare dine verdier
10. Stem på politikere som tar klimaendringer seriøst. Og støtt organisasjoner som jobber med klimaendringer, menneskerettigheter og
familieplanlegging..
..

Les mer på:
http://ec.europa.eu/clima/citizens/tips
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Det mektige selskapet Fossila planlegger å bygge et nytt kullkraftanlegg utenfor Egersund. Men selskapet er ikke alene om å være interessert i et nytt kraftverk. StatVind
vil bygge en vindpark der istedenfor. Selskapet StatVind får uventet hjelp fra Sofie og
hennes venner som starter en kampanje for å promotere fornybar energi.
Sofie oppdager fort at dette ikke kun er et tema for politikerne. På det åpne markedet
kan konsumenter velge hvilket selskap de ønsker å støtte og hva slags elektrisitet
de ønsker å kjøpe. Når hun forstår dette tar det ikke lang tid før hun starter «Skift til
EKOenergi kampanjen».

«Det handler om å ha muligheten til å velge.
Jeg vil bare at du skal tenke på det».

