
Vil du tale om 
vind og vejr…
- eller vil du gøre noget ved det?



Tørke. Hungersnød. Oversvømmelser. Ekstreme vejrforhold.  
Det er nogle af konsekvenserne af vores massive udledning  
af CO2. Hvis ikke vi handler nu, får det voldsomme følger i  
form af en endnu mere ustabil verden. 

Med en kraftig indsats kan vi nå at bremse udviklingen. 

100 procent vedvarende energi
En del af løsningen er vedvarende energi. 100 procent. Det vil 
kræve en lang række politiske beslutninger. Det vil også kræve, at 
vi ændrer vores vaner og indretter vores samfund lidt smartere.

I VedvarendeEnergi mener vi ikke, at der er noget alternativ.

Jorden kalder dig



Martin Spang Olsen, stuntman og forfatter

“De røde lamper 
blinker. Naturen er 
under pres”



til mere sol og vind
Organisationen VedvarendeEnergi arbejder for at omstille Danmark til vedvarende 

energi inden 2030. Vi siger nej tak til kul, atomkraft og CO2-lagring. Ja tak til vind,  

sol, bæredygtig transport og energibesparelser i landbrug, industri og hos den  

enkelte dansker.

Politikere og borgere skal mobiliseres, hvis vi skal have et CO2-neutralt samfund.  

I VedvarendeEnergi påvirker vi politikere i Folketinget og kommuner gennem dialog.

Lokal rådgivning og engagement

For at hjælpe borgere fra tanke til handling har vi etableret Energitjenesten, en lands-

dækkende rådgivningstjeneste, hvor energivejledere rådgiver om alt fra solceller til 

energirigtig renovering.  

Frivillige ildsjæle i vores lokale energi- og miljøforeninger arbejder for kendskabet til 

vedvarende energi i nærområderne. De er aktive medspillere i den lokale energipolitik 

og afholder kurser og netværksarrangementer om energi og miljø. 

Ja tak



Hjælp til de ramte  
af klimaforandringer

VedvarendeEnergi arbejder også for at mindske den fattigdom, 

der er forårsaget af klimaforandringerne. 

Vi hjælper befolkningen i Afrika og Asien med at tage hånd om 

deres nye situation og give dem adgang til rene, billige og bære-

dygtige energikilder.

 

Energieffektive lerkomfurer til fattige familier i Mali, gen- 

plantning af mangrove til opdæmning af oversvømmelser i Mo-

zambique og adgang til toiletter og vand i Kenyas største slum-

områder er bare en del af vores projekter.



” Folkelig opbakning  
 er vejen til en  
bæredygtig verden”

Søren Hermansen, iværksætter 



VedvarendeEnergi  
har brug for dig!

Vores arbejde kan lade sig gøre, fordi vi har vores medlemmer. 

Flere medlemmer giver vores politiske stemme mere slagkraft. 

Men det betyder også flere energieffektive komfurer i Mali og færre 

oversvømmelser i Mozambique.  

Din støtte gør en forskel



Stands klimaforandringerne nu
Når du støtter VedvarendeEnergi og en lokal energi- og 
miljøforening, er du med til at bremse klimaforandringerne.  
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For 300 kroner årligt kan du 
støtte vores arbejde for en 
bæredygtig verden 

Bliv medlem på www.ve.dk

D
esign:sandahls.net

•   Støt oplysningsarbejdet om vedvarende 

energi, energibesparelser og bæredygtig 

transport i Danmark

•  Hold dig opdateret om energi og miljø 

 gennem vores medlemsmagasin

• Få et nyhedsbrev med aktuelle historier 

 om organisationens arbejde 

•  Hjælp mennesker i den fattige del af verden, 

der lever med klimaforandringerne

•  Bliv en del af et lokalt netværk med stor viden 

om bæredygtighed og vedvarende energi

•  Få faglige input gennem arrangementer om 

miljø og energi


