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Kom igen fru Borgmästare.
Vi har ett avtal. Det här är
fel tillfälle att tveka.
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Skämtar Ni?
Fossilia har mer än
100 år av erfarenhet.
Hur kan någon tro att en
handfull vindturbiner
skulle klara av att
producera all den energi
vi behöver?

Jag tvekar inte.
Jag bara informerade
dig om att flera parter
har visat intresse i
det andra förslaget.
Förslaget om
Solvinden.

Ja, men Ni vet, herr Carbunculus,
att det finns en allt växande oro för..
ja Ni vet.. klimatförändringen.

Låt oss skippa hippiesnacket. Ni vet
att vårt kraftverk kommer att vara
det mest effektiva av sitt slag.

Jag är av samma åsikt som Ni,
Mr Carbunculus. Men alla ser det inte så.
Nästa val är om ynka 18 månader och jag
har inte råd med missnöje bland väljarna.

Dessutom kommer vi
att kunna köra ner en av de
mindre effektiva kraftverken
tack vare vår investering.
Det är ju bra för miljön.

Var inte så pessimistisk för övrigt.
Klimatförändringen har inte varit något problem
hittills. Låt oss ta an det problemet sen
när det uppstår på riktigt. Kan Ni komma
på ett enda problem som vetenskapen
inte har hittat en lösning på?

Hmm.. Cancer? Fattigdom? Hungersnöd?

Tror Ni verkligen att Era väljare
bryr sig om det här? Era väljare vill
ha el. Därför borde det vara vårt
primära bekymmer.
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Kom igen fru Borgmästare.
Vad är Ert problem? Sov Ni
dåligt i natt?

Vi sponsorerar
över 50 aktiviteter och
organisationer i den
här staden. Ni vill inte
att saker och ting ska
ändras, eller hur?

Vindturbiner. Är det
vad Era väljare vill ha?
Fula turbiner vart än man
tittar? Kom ihåg att ifall
vi bygger det nya kraftverket,
kommer vi att investera
intäkterna i många nya
projekt. Jag lovar.

Nej, självklart
inte, men…

Kanske har Ni rätt.
Men Ni måste övertyga folket
med er pr-kampanj.

Jag vill inte råka ut
för något trubbel.

Ni kommer inte att
ångra detta beslut,
fru Borgmästare.

Hoppas det.
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Fru Borgmästare, jag är klar
för dagen. Är det okej
om jag går hem?

Jo Sofia, du kan
gå hem. Jag tror
att vi alla går
hem nu.

Det har varit en helvetisk dag.

Borgmästaren! Vi har viktiga saker att
diskuterar! Snälla fru Borgmästare!

Inte nu, jag har
väldigt bråttom.

Hej Sofia! Vad
handlar allt
oväsen om?

Hej! Det verkar
som att.. Jag vet
inte, nånting om
kraftverket.
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“Ut med fossila bränslen
och in med förnybara”

Äh! Politikerna! De
lyssnar aldrig!
Kom Emma, vi fortsätter
med namninsamlingen.

Växthuseffekten är
ingen bluff. Oförnybara
bränslen förstör
vår planet.

Vad går den här
namninsamlingen
till, egentligen?

Vi vill visa politikerna att en stor del av
folket vill ha förnybara, inte fossila,
bränslen.

Vi vill inte att Fossilia ska bygga ett nytt
kraftverk här. Vill ni
skriva under?

Men vad istället
för kol?

Det finns en
massa att välja
mellan. Solkraft,
vindkraft…

Vem producerar grön
energi då Fossilia
producerar bara oförnybart?

Det finns många olika
producenter. En av dem,
Solvinden, är intresserad
av att bygga vindkraft
på grönängen.

Ah! Så det var
vad de pratade
om på kontoret…
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Vi ska läsa era pamfletter.
Tack, och lycka till
med namninsamlingen!

Jag går hem.
Jag känner inte för
att spela just nu.

Ah… okej.

Fossilia är inte att lita på,
tro mig, jag vet. Solvindenavtalet skulle vara så mycket
bättre för staden.

Älskling, glöm inte
att du arbetar för dem.
Bit inte den hand som
föder dig.

Jag arbetar inte för dem.
vårt pr-bolag arbetar för dem.
Och jag hoppas att jag ändå
får säga min åsikt.

Varför bad du inte
om att få jobba me ett
annat projekt, pappa?

I min ställning kan man
inte bara välja, älskling.
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Fossilia är företagets
bästa kund och
de betalar bra.

Har du hört om Solvinden?

Jag googlar dem just...
kolla på det här…

solvinden
För Dig

För miljön

För framtiden

Sol-, vind- eller vattenenergi för Ditt hem? Klicka här
Läs mer om vår EKOenergicertifierade el

Har du någonsin
hört om EKOenergi?
Nej. Kolla deras
hemsida. Åh... den finns
på 30 olika språk!

EKOenergi
Hem

Om oss

Miljömärket för el
Miljömärket

Hur köper man EKOenergi

EKOenergi är ett nätverk bestående av 35 europeiska miljöorganisationer från nästan alla europeiska länder. Vi främjar
användande av förnybar energi och vill ge elkonsumenter en möjlighet att få ut mer av deras energikontrakt.
EKOenergi är också namnet på det enda paneuropeiska ekomärket för energi. EKOenergi är förnybar energi. Utöver det uppfyller
de kraftverk där EKOenergi produceras kriteria som EKOenergi
nätverket har fastställt.

“Europeiska konsumenter
har rätt att välja fritt
bland elproducenter och typ
av energikälla”

Läs mer om grön energi
och klimatförändringen ->
Läs mer om vår Klimatfond ->

Jag visste inte att det
fanns så många elproducenter. Vi har alltid
bara använt Fossilia.
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... hej, titta här.
“EKOenergis miljöfond”.
Vad kan det vara?

EKOenergis Miljöfond
För varje MWh vattenenergi som säljs som
EKOenergi går minst 10
cent till EKOenergis Miljöfond.
Pengarna används för att
finansiera projekt för restaurering av vattendrag.
Läs mer här ->

Vad annat håller de här
EKOenergi-typerna på med?

Det verkar som att de sätter ut
miljökriterier för kraftverk.
Hör på.
De har effektivitetskrav för biomassakraftverk, och de
tillåter inte ens all
slags biomassa. T.ex.
biomassa som skulle
kunna användas som
mat godkänns inte.

Varför byter vi inte ut
vårt elkontrakt. Så skulle
våra pengar gå till
något nyttigt istället.

Sofia, klicka på den där knappen
där det står “köp EKOenergi”.
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Hej Sofia!
Mår du bättre?

Lite. Jag skulle vilja prata
om något med er alla.
Det är väldigt viktigt.

Viktigare än vår träning?
Pojkarnas lag har en match på
söndag.

Menar du det på Grönängen?
Ja, just det. Just nu
håller de på att besluta
om typen av kraftverk som
ska byggas där.

Absolut. Har ni hört om det nya
kraftverket de vill bygga?

Jag har tänkt på det här
hela gårdagen. Jag tror
att vi kan göra nånting
för att stöda
vindturbinsförslaget.

Varför tar du upp det här nu? Vi är här för att spela.

Jag vill inte förlora
söndagens match p.g.a. ditt gnäll.
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Det handlar inte om MItt gnäll!
Det finns redan aktivister som arbetar för vindparken.

Jag vet att
ni alla är medvetna om
växthuseffekten och
klimatförändringen.
Grön elektricitet kan
hjälpa till att stoppa det,
och vår stad kunde visa
gott föredöme.

Varför inte? I vissa
länder består 20 % av all
el redan av vindenergi.
Och det här är ännu bara
början.

Kom igen Sofia.
Vind… Hahaha!
Det kommer
aldrig att
fungera…

Det där är sådant där
skitsnack som hippien hittar på för att få oss alla att
leva som grottmänniskor.

Men.. Fossilia är ju
vår sponsor?

Om de får mer pengar
kanske vi också får det!
Varför skulle…
sak samma.

Ja, hurså?

Det handlar om
att kunna välja.
Jag hoppas att ni
tänkte på det.
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Det här låter ju helt bra Sofia,
men vad kan vi göra åt saken?
Jag menar, det är stadsfullmäktiges uppgift att besluta.

Jag skulle också välja
grön energi, men jag
tror inte att de kommer
att fråga efter vår åsikt.

Och därför sade vi
att det är onödigt att tala
om det här. Kom igen, kan vi
spela nu, vi har viktigare
saker att hålla på med.

Men kanske
det finns något
som vi kan
göra…

Sofia, du jobbar ju för
staden. Har du någonsin
försökt ta upp saken?

Inte ännu. Jag ville lära mig
mer om saken först.
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Jag kunde inte rå för det,
men jag hörde Er diskussion
med herr Carbunculus.

Fru Borgmästare? Har
Ni en minut extra?

Det har inget med
dig att göra, Sofia.

..Inte just nu, jag
har bråttom.

Jag vet… men jag
önskar verkligen att
staden valde grön
energi…

Vår stad gör redan mycket, Sofia. Vi har just
infört återvinningssopkärl i hela staden. Vi
kan inte lösa alla världens problem.
Grön elektricitet är
verkligen hedersvärt,
men… det är inte så
enkelt.

Men om vi börjar
använda grön…

Varför inte?
För att det blåser inte hela
tiden Sofia… och vår stad
behöver mycket energi…

Du är för ung för
att förstå.

Grön elektricitet kanske
är framtiden Sofia…
men inte nutiden.
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Öh… jag förväntade mig att du
skulle vara äldre.

Haha! Jag jobbar som volontär på
EKOenergi. Trevligt att träffa dig
Sofia. Du sade att du haDe Fågor?

Någon sa att det är omöjligt att veta vad för slags el du
får där hemma. Hur fungerar det?

Om du vill köpa grön el måste du be om det av din elproducent. De
använder ursprungsgarantier för att bevisa att de har producerat
tillräckligt mycket grön el för att täcka din konsumtion.
.

Ursprungsgarantier?

Om producenter inte har tillräckligt med egen
grön produktion kan de också köpa
ursprungsgarantier av andra elproducenter.
Men varje ursprungsgaranti kan användas bara en
gång. För mer information kan du besöka
vår hemsida.

Toppen!
Tack!

JA. Staten ger ut ursprungsgarantier, dvs. ett
slags certifikat, för varje MWh grön el som
en elproducent producerar. Elproducenter kan
sälja en lika stor mängd grön el som de har ursprungsgarantier för.

Jag deltar i Europeisk volontärtjänstgöring (EVS)
som är ett EU-finansierat program som gör det
möjligt för unga människor att jobba som
volontärer utomlands i ideella föreningar.
EKOenergi tar emot volontärer från olika länder.

Förresten… vad menade du när du sa att
du arbetar som volontär på EKOenergi?
Jag blev nyfiken!

Wow! Just det,
jag har också några frågor
om Klimatfonden…

15

Sofia! Vi fick ditt
meddelande. Så du
sabbade det med
borgmästaren?

Vi sade ju att det var
en dum idé.

Precis som de
där ynkliga
hippiena?

Jag fick inte henne att läsa
nånting. Jag tror att det är
dags för andra slags
åtgärder.

Tror du att lite
klotter kommer
att hjälpa?
Du talade om en
namninsamling?

Vi är inte bundna vid Fossilia på livstid! Vi måste
informera så många människor som möjligt.
Kanske vi kan få åtminstone en del av vår energi
utbytt mot grön energi!

Ja det tror jag. Fast ännu viktigare
är att berätta åt människorna att
det finns ett alternativ.

Vi kunde göra flygblad.
Eller planscher. Jag
kunde hänga upp några på
universitetet.

Ja men vi är en fotbollsförening.
Inte en “rädda världen”-förening. Ser du
Flower Power skrivet på väggarna?

Varför bryr ni er? Vi använder
inte föreningens pengar för
att finansiera aktiviteterna.

Ta det lugnt!
Vi är ju vänner.
Varför kan vi
inte göra nåt
annat
emellanåt?

Jag har inte tid
att slösa på er
hippiekampanj. Hyr ut
ett annat rum för er
fritidsverksamhet.
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Vi riskerar att förlora
sponsoreringen

Tror ni att det är
möjligt…?
Hur skulle vi annars
ha råd med en välskött
gräsmatta, uniformer,
ett luftkonditionerat
klubbutrymme...

vår förening gör
ingenting emot dem.
Inte kommer de att sluta
sponsorera oss.

Var inte så naiv, Sofia. Om största
delen av er deltar i den här dumma
grejen får de veta. Och varför
skulle de i så fall fortsätta
satsa pengar på oss?

Kanske vi inte behöver så
mycket pengar. Jag menar,
vem använder ens luftkonditioneringen? Och vi
kanske inte behöver nya
uniformer varje säsong?
Och vem kommer att
berätta det för dem?
Varför inte?

Killarnas lag är nästan på väg
att gå till de regionala mästerskapen.
Vi vill inte förlora den här möjligheten
på grund av dig.
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Kan vi äntligen
börja träna nu?

Ta det lugnt Marc.
Vi spelar väl då… att vinna
handlar inte bara
om att träna,
utan också om laganda.

Och om Fossilia slutar
sponsorera oss hittar vi
någon annan. Vi behöver
inte såå mycket pengar.
Vi kommer ändå att
fortsätta spela.

Men
mästerskapet…

Vår vinst
beror på oss,
inte på dem..

Men låt oss ändå
hoppas att Marcs
rädsla inte
förverkligas.

Vi får väl se...

Era idioter.
Lycka till.
Ni kommer att
ångra det här.
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Jag tycker om den
här layouten

Kanske vi kunde
komma på något mer
finurligt. Det här är
väldigt simpelt.

Vi vill hålla det
simpelt och
lättförståeligt.

Vi delar ut dem
till sådana som
inte vet något
om saken.

Tror du att
“Byt till grön energi!”
är tillräckligt bra?

Vi kan hålla vårt
diskussionstillfälle
på biblioteket!

Vi har en månad på oss.
Tror ni att vi har tillräckligt tid
för marknadsföring?

Du är rätt person, Sofia. Du har
redan övertygat oss alla! Jag är
säker på att din presentation
kommer att vara imponerande.

Jag kan sköta
marknadsföringen. Du
borde skriva föredraget, Sofia.

Jag… jag hade
inte tänkt tala…
jag…
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Ursäkta, skulle ni vilja skriva under
vår namninsamling för att bygga
vindkraftverk på grönängen?

Det måste vara samma personer som
skickade de där e-mailen om att
byta om till grön energi.

Ja, vi alla fick dem.
Jag läste solvindens förslag igen.
Det låter bättre än jag mindes.

Hej Harald,
tänker du inte
läsa den?

Det här ekostruntet? Har
inte tid.

Det är faktiskt inte så
farligt. Du borde ta dig en
titt på deras hemsida. Det
verkar som att…
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Snart har du väl dreadlocks och går i sandaler
om du inte aktar dej.

Vad händer när vinden
inte blåser och solen
inte skiner?

Det finns andra källor för
förnybar energi, som t.ex.
vattenkraft och biomassa…
Tekniken för att bevara energi
utvecklas också hela tiden.

Byggnader och trafik dödar fler
fåglar än vindturbiner, för att
inte tala om klimatförändringen.

Jag har hört
att turbiner
ofta dödar
fåglar.

Det handlar också om läge.
EKOenergi-märket tar det
i beaktande.

Är inte vindenergi
väldigt dyrt?
Kommer vår räkning att
vara större?
Det stämmer inte
längre att förnybar energi skulle
vara dyrare.

Vi skulle ju
kunna bränna
stadens avfall!
Det är ju
förnybart!

Tänk om jag
bara skulle
ta och köpa
solpaneler?

Om kolkraftverken skulle betala
ett skäligt pris för de föroreningar
de orsakar, skulle vindenergi vara
ännu billigare. Dessutom kommer
vind alltid att vara gratis. kol inte.

-En i
taget!

Kunde inte EKOenergi bygga
vindturbiner åt oss?

Ja, du där.
Tala, tack.
EKOenergi är ett märke som
garanterar att elen är grön.
Solvinden kommer att bygga
vindturbinerna.

Hursomhelst kommer ni inte
vara tvungna att köpa energi av
solvinden, det handlar bara om
att ha rätt att välja.

Om vi kommer att
bygga vindkraftverk,
kommer då stadens
luft att bli bättre?
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Du talade
väldigt bra, fast
du är ung!

Skulle du ha lust att gästa
vårt radioprogram? Vi har ett
program, på fredagar ...

Jag kan lägga upp dem på min
butiksdisk. Jag är säker på att
några av mina kunder gärna
skulle läsa dem.

Det skulle
vara toppen!
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Tack herr
Andersson.
Jag var nog
rätt nervös.

Vi gick över till
EKOenergi

Hm… jo förstås, vi kan
diskutera saken igen… men…

Alla de här företagen byter
om till gröna elavtal! Det är en
fin möjlighet för staden
och för partiet..

Herre du milde… vi..
vi måste ju tänka på
vad folket vill ha.

Folket verkar
vilja ha det.

På två månader har de fått
ihop mer än 5000
underteckningar för att ge
Grönängen till Solvinden.

Hur låter ett möte nästa
vecka för att diskutera den
offentliga upphandlingen?
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DEN DÄR FLICKAN!
Allt är
hennes
fel!

Ingen hade hört om
EKOenergi tidigare,
och ingen brydde sig
om Solvinden. Och nu,
p.g.a. henne…

Hur många kontrakt har
vi förlorat redan?

....Om vi gör oss av med
ledaren kommer kanske hela rörelsen att
falla ihop. Sakta men
säkert.

Ca 50 företag har
bytt om…
För att inte tala
om att borgmästaren
inte kommer att hålla
sitt löfte!

.... Hennes pappa jobbar på
vår marknadsföringskampanj. Mamman har inget jobb...
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Men hur? Hon verkar vara väldigt
populär. Hon vann över fotbollsklubben, hon har t.o.m. kontakter i
borgmästarens kontor.

Verkligen?
Och det här
berättar du
först nu?

Ursäkta mej
för en stund.
Vi kan hålla
en paus.

Herr Carbunculus! Hur kan
jag stå till tjänt?
...ja, men…

...han är en av våra
nyckelpersoner…

...Det är mycket
pengar.

...låt oss se vad
jag kan göra…

...ju snabbare, desto
bättre. Det är redan
gjort, herr Carbunculus.

Det var lättare än
väntat. Rachel, se till
den här transaktionen.

Om det inte är
det, kommer jag
att låta dig stå
till svars.

Välspenderade pengar, herr
Carbunculus.

Nu har jag en
talkshow att gästa,
för att rädda
företagets ära.
Och fortsätt jobba.
Jag behöver få höra lite
mer goda nyheter.
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Pappa! Vårt lag vann
dagens match! Vi kommer
att gå vidare till de
regionala mästerskapen!

Det är
fantastiskt,
älskling…

Du ser
trött ut…

Det är jag.
Jag menar… jag fick
sparken idag.

I.. idag? Men
hur? Varför?

Det var han.

Idag har vi herr Carbunculus med oss
här i studion! Herr Carbunculus, vad anser
Ni om den pågående EKOenergi-kampanjen?
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De säger att det är
omstrukturering…
de måste “skala av
verksamheten”.

Det här är ju helt
ologiskt! Du är en av
deras bästa… varför
skulle de…

“den är överskattad. Vi är experter på att
producera energi. Om det skulle vara möjligt
att producera el från vind på ett vettigt sätt,
skulle vi ha gjort det för länge sen.
Tyvärr är det många som faller för sådan
här miljöalarmism nuförtiden.”

Kom igen Sofia.. inte är
han väl så… elak…

“Fossilia är det bästa valet för vår älskade stad.
Ren, effektiv och pålitlig kol, istället för…”

Solvinden kommer att få kontraktet,
och dessutom vinner vi folkets
förtroende. Har du sett hur många
företag och butiker som har bytt till
EKOenergi på sista tiden?

Det var han, pappa. Fossilia
förlorar i popularitet. Borgmästaren gick med på att hålla
ett nytt möte för att diskutera
ämnet med rådgivarna.

Det här är hemskt.
Vad gör vi nu? Ni borde lämna kampanjen, båda två. Det
är inte värt allt det här.

“Men vem är denna Sofia,
ledaren för stadens
gröna energirörelse? Vad
är hennes motiv?

Och du, min älskling, är
galjonsfigur för hela rörelsen.
Jag kan ändå inte tro att de skulle
ge mig sparken p.g.a. det.

Mamma! Ju fulare spel
de spelar, desto hårdare
kämpar vi!

Dessutom kommer jag
ju inte att få tillbaks
mitt jobb ifall Fossilia
får bestämma. Jag hittar
ett nytt jobb. Jag är
en av de bästa.

Kommer hon att ta
an utmaningen och
tala ut inför
kameror?”
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Jag blev inbjuden
att gästa
talkshowen!

De ringde. Programmet
spelas in nästa vecka. jag
är inte färdig för det här

Kom igen Sofia! Tänk på det som
en tentamen. Du är garanterat färdig.
Du har ju inte talat om just något
annat än EKOenergi och grön energi
på sista tiden.

Jag vet, men det här är
annorlunda! Programmet har
massor med tittare,
och många av dem kommer
att vara för Fossilia. Tänk om
jag sabbar det?

Lyssna här, det här är
vår bästa chans
att nå dem alla.
Du är en kändis Sofia!

Och det här
kostade redan
min pappa
hans jobb.

Vi kan preppa dej!
Vi skriver ner några
argument, jag kan
låtsas vara
programledare.

Fröken Sofia, är du
inte lite för ung för att
bry dig om kraftverk?
Varför håller du på
med det här?
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Jag kommer antagligen
att börja vid universitet
nästa år, men jag tror
verkligen på grön energi
och EKOenergi.

Skulle det inte
vara smartare att
fokusera på
dina studier?

Som en ung människa,
har Ja mycket att förlora på
grund av klimatförändringen.
Det handlar om min framtid.

Och det här är inte något
som jag kan prioritera lägre
än mina personliga målsättningar, eller senarelägga
till efter universitetet.

Tror du verkligen att grön el
kommer att rädda planeten?
Finns det inte andra
alternativ att överväga?

Om vi vill att vår planet ska klara sig,
är det bråttom att byta om till
förnybar energi. Vi måste agera nu.

Vi måste också ändra om
vår livsstil… T.ex. genom att
äta mindre kött och spendera
våra semestrar
närmare våra hem.

Grön energi är
en del av
lösningen.
Vi behöver också
energieffektivitet.

Men jo, förnybar energi är väsentlig. Om
vi inte byter om till förnybar energi,
kommer vi inte att lösa klimatproblemet.
Vi behöver öka medvetenheten om det.
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Sofia, du valde att främja
främst producenter som
säljer EKOenergi.

Vad menar
du?

Vi startade det här som en lokal
kampanj för vindkraft, men vi upptäckte
att vi kan ha en större inverkan genom
att vara en del av EKOenergirörelsen.

Försäljningen av EKOenergi bidrar också till att
finansiera nya förnybara
installationer.

När man köper el från en EKOenergi-producent går en
del av pengarna till klimatskyddsprojekt.

Det betyder att man också kan göra
något gott med sitt köp.
Men hur fungerar det i praktiken?

De sponsorerar andra
organisationer med erfarenhet
av liknande aktiviteter.

De sponsorerade nyligen
organisationen Oikos för ett projekt
i Tanzania för att förse en skola
på landsbygden med solenergi.
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Din kampanj verkar börja
nå sina mål. De sade på
nyheterna att borgmästaren
har hållit flera möten med
sina rådgivare.
Grönängen har inte ännu
fått sitt kraftverk.

Har du nånsin tänkt på dem
som jobbar på Fossilia?
Vad kommer att hända dem?
Kommer de att förlora
sina jobb?

Vi vill ge folket en möjlighet att välja, och ta ett
första steg mot en mer hållbar energianvändning.
Förnybar energi kommer
att skapa många nya jobb. Och
som övergången till förnybar
energi inte kommer att ske över
en natt, finns det tid att
omskola arbetstagarna.

Det är väldigt beundransvärda målsättningar. Tror du
att ni klarar av det?

Vi klarar det
En mer hållbar framtid är
möjlig, men alla måste dra sitt
strå till stacken. Därför
fokuserar vår kampanj
på information.

Hur kan man välja om man inte
känner till sina möjligheter?

Grön elektricitet är
fortfarande
underskattad, och vi
måste ge den
en chans att växa.
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Anbudsförfarande ifråga
om ett kraftverk på
Grönängen

Vi har två förslag:
Fossilia att bygga
ett kolkraftverk;
och Solvinden att
bygga en
vindkraftpark.

Omröstningen
är nu avklarad.
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Med en majoritet på
70 % går kontraktet
till Solvinden.

Två år senare.
Saker och ting har
förändrats en del…

Solvindens vindturbiner
har visat sig vara
fantastiska.
Medvetenheten om
klimatförändringen ökar
ständigt.

Fossilia är inte stadens
mest inflytelserika företag längre. Ser ni de där nya
Solvinden-reklamen? De är
min pappas nya jobb.

Också EKOenergi har
vuxit. Nu har de mer än
45 elproducenter
på sin sida.

Jag och många andra fungerar
som volontär för dem.
Vi kommer att sponsorera tre nya
klimatprojekt med intäkterna
från ombytta kontrakt.

En grönare framtid
har aldrig varit
så nära.
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Hur kan jag bidra?
Just nu är klimatförändringen mänsklighetens största utmaning. Rapporter om ökade utsläpp av
växthusgaser samt följderna av utsläppen är mer än oroväckande. Det finns dock goda nyheter: en
lösning på problemet finns tillhanda. Det är både tekniskt och ekonomiskt möjligt att få vår planets
resurser att räcka till för alla.
Det är dessvärre allt för få beslutstagare som tar problemet på allvar. De håller sig till föråldrade
lösningar eller kommer på kortsiktiga svar på frågan. Som tur finns det dock allt fler människor som
Sofia. Personer som skrider till verket istället för att vänta på ambitiösa internationella klimatkonventioner.
Åtgärder på individnivå är långt från meningslösa. De kännetecknar en växande grupp personer som
tror på att det här är det enda sättet att gå framåt. Och denna grupp kommer inte att gå obemärkt av
de politiker som vill vinna val inom de kommande åren. Inte heller kommer den att gå obemärkt av
företag som vill sälja sina produkter under 2020- och 2030-talen. Dessa åtgärder har också andra
positiva effekter: det är otroligt hur mycket pengar man kan spara och hur hälsosamt man kan leva
genom att välja mer miljövänliga alternativ.

Hemma
1.
Byt till EKOenergi. Det är inte bara det bästa sättet att försäkra att ditt val av elavtal kommer
att ge upphov till positiva förändringar. Det sänder
också en klar signal till producenter och politiker att
du tror på en 100 % förnybar energiproduktion.
För mer information, se: www.ekonergy.org/se >
Köp EKOenergi
2.
Använd förnybara energikällor för att värma
upp och kyla ner ditt hem. Exempel är biogas eller
värmepumpar som fungerar med hjälp av förnybar
energi.
3.
Mät din energikonsumtion och dina energikostnader. Försök reducera dem genom att:
- se till att ditt hem är energieffektivt innan du köper
eller hyr en lägenhet;
- värmeisolera ditt hus;
- se till att fylla din tvättmaskin full varje gång du
tvättar kläder, samt låta dina kläder torka av sig
själv;
- inte slösa vatten, speciellt varmvatten;
- köpa de mest energieffektiva elektriska apparaterna samt stänga av dem då du inte använder
dem;
- använda lock då du kokar och låta maten svalna
innan du lägger den i frysen eller kylen.
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I trafiken
4.
Undvik att använda bil. Att cykla och gå är ofta bra och hälsosamma alternativ. Ifall offentliga
transportmedel inte är ett fungerande alternativ kan du försöka samåkning; det är ett bra sätt att
spara pengar, förorena mindre samt få nya vänner.
5.
Spendera din semester närmare hemmet - det kan vara precis lika trevligt. Undivk att flyga.
Lufttrafik är en allt växande källa för utsläpp av växthusgaser.

Smarta matvanor
6.
Matproduktion
samt –transport förlitar sig på fossila bränslen. För att minska utsläpp av
växthusgaser kan du:
- minska din konsumtion av kött- och mjölkprodukter;
- köpa närproducerade säsongprodukter
- köpa ekologiskt
- se till att inte köpa mer än du behöver. För att komma igång kan du göra en lista på allt du slänger
bort för att hålla koll på hur stora mängder mat du kastar bort.

skär ner, återanvänd, återvinn
7.
Tal väl vara om dina tillhörigheter. Ju
längre vi använder en och samma pryl, desto mindre avfall genererar vi, och desto mindre energi
behövs för produktion av nya saker.
8.
Köp begagnat, kvalitetsprodukter
produkter utan onödiga förpackningar.

och

9.
Ge hållbara gåvor. Miljontals presenter hamnar på soptippen utan att någonsin ha
blivit använda. Ge istället ett presentkort för ett
teaterbesök eller massage eller skaffa din vän en
plätt odlingsjord i en kollektivträdgård.

Stöd andra
10.
Rösta på politiker som tar klimatförändringen på allvar. Stöd också föreningar som
jobbar med miljö, mänskliga rättigheter, familjeplanering...

För mer information om ämnet
se: http://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/index_sv.htm
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Det allsmäktige Fossilia planerar att bygga ett nytt kolkraftverk på Grönängen.
Fossilia är emellertid inte den enda aktören som är intresserad av platsen: Solvinden
skulle hellre vilja bygga en vindpark på marken. Solvindens förslag får oväntad hjälp
då Sofia och hennes vänner sätter igång en kampanj för att främja användandet av
förnybar energi.
Sofia upptäcker snabbt att det inte endast är politiker som berörs av ärendet. På
den öppna marknaden kan konsumenter välja vilket företag de vill understöda och
vilken el de vill köpa. När Sofia inser detta sätter hon snabbt igång en kampanj med
slagordet ”Byt till EKOenergi”.

“Det handlar om att kunna välja.
Jag hoppas att ni tänkte på det.”

