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Denne strategi vil tegne hovedlinjerne for, hvordan VedvarendeEnergi over de næ-
ste fire år kan etablere sig  som en folkelig bevægelse, der mobiliserer mennesker 
bredt og globalt omkring den grønne omstilling i en bæredygtig verden. Strategien 
vil være retningsanvisende og rammesættende for hele organisationen og dermed 
alle aktiviteter udført af medarbejdere og frivillige i VedvarendeEnergi, inklusive 
ungdomsafdelingen UngEnergi, rådgivningstjenesten EnergiTjenesten og de lokale 
energi- og miljøforeninger. 

Endelig kan strategien læses af potentielle samarbejdspartnere med henblik på 
at forstå, hvem VedvarendeEnergi er, samt give et udgangspunkt for at vurdere, 
hvor mulige samarbejdsrelationer kunne ligge.

En forandringsstrategi for 
hele organisationen
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VedvarendeEnergi er en politisk 
uafhængig, medlemsbaseret grøn 
organisation, der arbejder for en 
mere lige og bæredygtig verden. 
VedvarendeEnergi har mere end 40 
års erfaring med energi- miljø- og 
udviklingsprojekter både lokalt, 
nationalt og globalt, hvor vi altid 
arbejder ud fra værdierne folkeligt 
ejerskab, helhed og uafhængighed.
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VedvarendeEnergi blev etableret i 1975. Bag organisationen stod en gruppe ildsjæle, 
der havde fokus på konkrete løsninger til at omstille den danske energiforsyning 
til vedvarende energi. Den første oliekrise sad i folks bevidsthed, og samtidig viste 
de officielle fremskrivninger, at det fremtidige energibehov ville stige kraftigt. Det 
etablerede system så atomkraft som en potentiel fremtidig løsning på problemet, 
men Organisationen for Vedvarende Energi (OVE), som vi hed dengang, mente, 
at tiden krævede et grønt paradigmeskifte. Energibesparelser, involvering af lokal-
befolkningen og omstilling til vedvarende energi baseret på lokale ressourcer var 
vores vision om Danmarks fremtidige energiforsyning. Dette krævede indsatser 
på både nationalt og lokalt plan. Sammen med de lokale energi- og miljøkontorer 
var OVE en helt central aktør i den del af den danske energibevægelse, der arbej-
dede med energioplysning til borgerne. Dette førte senere til det, der i dag hedder 
EnergiTjenesten. Sideløbende har vi gennem alle år arbejdet fokuseret med den 
nationale energipolitiske dagsorden i Danmark. 

I 1998 udarbejdede vi som de første en vision for 100% vedvarende energi i Dan-
mark inden år 2030. Den er blevet opdateret flere gange og har dannet grundlag 
for kvalificerede diskussioner om Danmarks energiforsyning. 

Vedvarende energi er blevet mainstream 
Her ca. 40 år efter vores etablering er der nu bred opbakning i folketinget til, at vi 
skal have 100% vedvarende energi i Danmark, og siden 1985 har der ikke være 
politisk opbakning til atomkraft i Danmark. Markedet for vedvarende energi er i 
dag en milliardindustri, hvor teknologiske løsninger står klar til at omstille ener-
giforsyningen, og for den almindelige borger er vedvarende energi i dag noget, 
der kan købes gennem et elselskab eller i et byggemarked. I den politiske verden 
er der en tro på, at markedskræfterne vil sikre, at Danmark når målet, og vores 
organisation er i dag på en arena, hvor mange  stærke politiske og kommercielle 
interessenter gør sig gældende. Vores position er derfor ikke længere unik.

Fra frivillig til professionel
I de første mange år blev organisationen primært båret frem af frivillige kræfter 
og ildsjæle støttet af et mindre sekretariat. I takt med at der kom en øget efter-
spørgsel fra omverdenen på vores energifaglige kompetencer, blev organisationen 
professionaliseret. Arbejdet blev overtaget af et lønnet personale, og det frivillige 
arbejde blev reduceret til en kerne af få oprindelige ildsjæle. Som konsekvens af 
at markedet nu har taget over, og at der er mange aktører på banen, er behovet 
og efterspørgslen efter vores energifaglige kompetencer og viden faldet mærkbart. 
Det viser sig også i forhold til, at det er blevet sværere at rekruttere og fastholde 
medlemmer og frivillige med udgangspunkt i de klassiske energifaglige og ener-
gipolitiske områder. Det seneste år har vores arbejde med unge- og frivilligafde-
lingens forandringsagenter dog vist nye måder at involvere almindelige borgere i 
omstillingsprojekter og kampagner. 

Hvor kommer vi fra  
– og hvor kan vi spille en rolle  
i fremtiden? 
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I VedvarendeEnergi ser vi det som 
vores opgave at påvirke til 
holdnings- og adfærdsændringer, 
der fører til en grøn omstilling og 
en bæredygtig verden. Vores 
styrke er, at vi fra en position 
forankret i civilsamfundet anviser 
konkrete løsninger i et 
helhedsorienteret perspektiv. Via 
projekter, kampagner, 
partnerskaber og positiv 
italesættelse fremmer vi 
processer, der fører os hen mod 
mere bæredygtige samfund.

”En bæredygtig verden”

Vi ønsker et samfund, der 
prioriterer miljømæssig balance 
og økonomisk og social lighed, 
og hvor vi alle påtager os et 
medansvar for at opnå dette. Vi 
ser global ansvarlighed som en 
forudsætning for at nå en 
bæredygtig verden.
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Fra dansk til global orienteret organisation
Midt i 90’erne begyndte vi også at arbejde internationalt, og vi koblede vores erfaringer 
fra Danmark med konkrete projektaktiviteter i Asien og Afrika. Det handlede om oplys-
ning og introduktion af grønne energiformer, samt involvering af lokale organisationer, 
borger og myndigheder. I starten af 00’erne blev vores internationale arbejde sat ind 
i en udviklingspolitisk dagsorden, med fokus på fattigdom, energi og miljø. I gennem 
de senere år arbejder flere og flere aktører i Asien og Afrika med energiteknologi, og 
markedskræfterne er også her godt på vej. 

Vi har derfor i de sidste 4-5 år ændret fokus til at arbejde indenfor en bredere klimadags-
orden ved at styrke lokale civilsamfundsorganisationers arbejde med at sikre rettigheder til 
den fattige del af befolkningen, så den bliver en del af den udvikling, der foregår. 

Denne ændring betyder, at det danske og internationale arbejde i dag har bevæget sig 
længere væk fra hinanden i forhold til aktiviteter og kompetencer. Ændringen er ikke 
reflekteret i vores profil udadtil der stadig knyttes til danske energiaktiviteter og dansk 
energipolitik. 

Hvor er der behov for og efterspørgsel efter 
VedvarendeEnergi i dag?
I takt med at marked og stat i Danmark prioriteter at omstille energisystemet, 
ser vi et stigende behov for at arbejde med den energi, der ligger indlejret i vo-
res forbrug, og om omstillingen får alle med. Der er behov for at se energi i en 
bredere sammenhæng, for at opnå en bæredygtig omstilling. Samtidig understre-
ger vedtagelsen af FN´s Verdensmål og Paris-aftalen vigtigheden af de globale 
forpligtelser og ansvar Danmark har i forhold til økonomiske, miljømæssige og 
sociale problemstillinger. De udfordringer vi står overfor, kan ikke kun løses i en 
dansk sammenhæng.

Udviklingspolitik bliver dog i stigende grad sammenkoblet med humanitære kriser 
og hjemlige politiske og økonomiske interesser.  Vi mener der er behov for NGO’er 
der holder fast i det fokuserede og langsigtede udviklingsarbejde, der både adres-
serer politiske forhold, men også bidrager til konkrete forbedringer lokalt.

I Danmark oplever vi en stærkt stigende interesse for klima- og miljøspørgsmål 
i både en dansk og global sammenhæng. Vores frivillige og medlemmer er som 
andre borgere optagede af en bredere bæredygtighedsdagsorden, der handler om 
ansvarligt forbrug, social retfærdighed og konsekvenser af klimaforandringer. Der 
er mange, der beskæftiger sig med ovenstående dagsorden, men der er få, der 
rækker ud over velmenende kampagnebudskaber. Der er behov for og efterspørg-
sel efter flere aktører, der forholder sig kritisk, som oplyser og engagerer folk og 
anviser konkrete løsninger og handlemuligheder.
Som konsekvens af den generelle tillid til markedskræfterne er der mange, der ikke 
bliver inddraget i den grønne omstilling. Politikere og myndigheder overser alt for 
ofte den problemstilling. Omstillingsindsatserne skal ikke kun være for dem, der 
ejer hus og bil i forvejen. Også dem, der ikke har råd til de store investeringer, bor 
til leje og har brug for en god kollektiv transport, skal have mulighed for at være 
med. Der er behov for, at flere påtager sig ansvaret for at sikre, at omstillingen 
sker af både miljømæssig, sociale og økonomiske grunde. Kommuner og fonde 
har allerede set dette behov og efterspørger i stigende grad konkrete bæredyg-
tighedsaktiviteter med en stærk social profil.

Der er derfor et stort potentiale i at fortsætte og videreudvikle borgerrettede om-
stillingsaktiviteter, som både kan styrke organisationens brede folkelige appel og 
være relevante for eksisterende og nye samarbejdspartnere.



Folkeligt ejerskab: 
Alle beslutningsprocesser skal tage 
udgangspunkt i nærdemokratiske 
principper, hvor alle har mulighed for at 
bidrage og tage et aktivt ansvar.

Uafhængighed: 
Den enkeltes valg er baseret på fri adgang 
til saglig og uvildig information, der er 
uafhængig af kommercielle og 
partipolitiske interesser.

Helhed: 
CO2-reduktion, miljøhensyn, 
klimatilpasning, social retfærdighed og 
økonomisk ansvarlighed skal ses i 
sammenhæng, både lokalt og globalt.
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Med denne strategi markerer VedvarendeEnergi et fagligt 
skifte, der i virkeligheden har været undervejs de seneste 
4-5 år, hvor vi ser energispørgsmålet i en bredere sam-
menhæng med bæredygtighed.  

Vedtagelsen af FN’s Verdensmål og Paris-aftalen i 2015 
markerer en ramme for det politiske arbejde med Danmarks 
forpligtelser og ansvar i forhold til økonomiske, miljømæs-
sige og sociale problemstillinger. Verdensmålene understre-
ger, hvordan vejen mod en bæredygtig verden kun opnås 
med en holistisk tilgang og gennem partnerskaber og med 
deltagelse af alle sektorer i samfund verden over. Målene  
gælder for alle lande, og de skaber sammenhænge mellem 
f.eks. vores forbrugsmønstre i Danmark og klimaudfor-
dringer andre steder på kloden. FN’s Verdensmål er derfor 
oplagte at have som pejlemærker for VedvarendeEnergi. 
Udover at bidrage til at holde regeringen ansvarlig på sin 
del, vil vi bidrage ved at arbejde konkret med de af målene, 
hvor vi mener, vi kan gøre en forskel.

Vi har valgt at synliggøre vores nye faglige profil gennem 
fire af de 17 Verdensmål, som fremover bedst dækker or-
ganisationens virke. Disse mål er: 7 (Bæredygtig Energi), 
10 (Mindre ulighed) 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) 
og 13 (Klimaindsats).

Alle dele af organisationen skal forholde sig til de fire ver-
densmål. Ikke alle fire mål skal dog nødvendigvis være 
dækket i de enkelte indsatser og ikke lige højt, men sam-
menhænge og forbindelser kan identificeres. Tilsammen 
vil de danne rammen om vores nationale og internationale 
arbejde, der udgør vores bidrag til en grøn omstilling i en 
bæredygtig verden.
 
Klimaindsats  
og mindre ulighed
Kernefortællingen i vores fremtidige arbejde vil tage ud-
gangspunkt i det globale ansvar vi har i koblingen mellem 
klima (mål 13) og ulighed (mål 10). En bæredygtig verden 
er uforenelig med en ulig fordeling af ressourcer og mulig-
heder. Som noget nyt vil vi italesætte vores arbejde med 
ulighed. Verdensmålene bygger på ”leave no one behind”, 
hvor alle skal have lige muligheder for at deltage i den 
globale udvikling.

I det internationale udviklingsarbejde arbejder vi med 
bæredygtig klimatilpasning og en retfærdig udnyttelse 
og fordeling af ressourcerne. Vi vil videreudvikle det in-
ternationale programarbejde i en klimarelevant retning, 
der både inkluderer borgernære indsatser, styrkelse af 
civilsamfund gennem koalitioner og et politisk arbejde 
rettet mod strukturelle forhold.

I en national kontekst henviser disse to mål til den større 
forståelsesramme for vores virke, – den globale ansvar-
lighed – og vil derfor også være omdrejningspunkt i vores 
politiske og værdibårne kommunikation. I den rige del 
af verden, som Danmark tilhører, retter den grønne om-
stilling sig i for høj grad til ressourcestærke og allerede 
”omvendte” medborgere. Dette vil vi imødegå ved i højere 
grad at inkludere aktiviteter, der retter sig mod mindre 
ressourcestærke borgere. 

At arbejde med ulighedsaspektet i en dansk sammenhæng 
kræver et fokus på nye kompetencer og partnerskaber. Vi 
vil søge at indarbejde erfaringerne fra det internationale 
arbejde i det danske arbejde. Løbende vil vi både i det 
danske og undersøge ny partnerskaber, der kan under-
støtte os i ulighedsaspektet.

Bæredygtig energi og an svarlig  
forbrug og produktion
I relation til bæredygtig energi (mål 7) vil vi i en dansk sam-
menhæng stadig benytte vores energifaglige kompetencer 
fra EnergiTjenesten og det politiske arbejde til at give akti-
viteter og omstillingsprojekter faglig tyngde. Og selvom det 
ikke er centralt placeret, vil der stadig være aktiviteter med 
bæredygtig energi i  det internationale arbejde. 

I relation til ansvarligt forbrug og produktion (mål 12) vil vi 
som noget nyt sætte fokus på det energiforbrug, der ligger 
indlejret i vores dagligdag og vores forbrugsmønstre. Det er 
dermed energi, der ligger uden for den traditionelle energipo-
litiske dagsorden, men relaterer sig til, hvordan almindelige 
mennesker kan ændre adfærd i retning af mere bæredyg-
tige forbrugsvalg. Arbejdet vil søge at bygge bro mellem 
foreningens traditionelle energirelaterede aktiviteter og de 
mere forbrugsorienterede aktivister i UngEnergi. Mål 12 er 
primært relevant i en dansk kontekst.

Strategiske målsætninger
Strategiens forandringsscenarie har to overordnede strategiske 
målsætninger for organisationen: ”Grøn omstilling i en bæredygtig verden” 
og ”Mobilisering af civilsamfundet”

Grøn omstilling i en bæredygtig verden



Sikre at alle har adgang til pålidelig, 
bæredygtig og moderne energi til en 
overkommelig pris

Delmål der leveres på:
7.1 Inden 2030 skal der sikres universel adgang til pålidelig og 
moderne energiforsyning til en overkommelig pris.
7.2 Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale 
energimix øges væsentligt. 
7.3 Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af 
energieffektiviteten fordobles. 

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer 

Delmål der leveres på:
12.2 Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og 
effektiv udnyttelse af naturressourcer.
12.8 Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder har den 
relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i 
harmoni med naturen.

Reducer ulighed i og mellem lande

Delmål der leveres på:
10.2 Inden 2030 skal enhver, uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, 
oprindelse, religion eller økonomisk eller anden status, i højere grad 
inddrages i sociale, økonomiske og politiske beslutninger.

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer 
og deres konsekvenser

Delmål der leveres på:
13.2 Integrere tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker, 
strategier og planlægning.
13.3 Undervisning, oplysning og den menneskelige og institutionelle 
kapacitet skal forbedres ift. modvirkning, tilpasning, 
skadesbegrænsning og tidlig varsling af klimaændringer. 

Bæredygtig Energi

Mindre ulighed

Ansvarligt forbrug og produktion

Klimaindsats
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En grundlæggende metode i VedvarendeEnergi’s arbejde 
har altid være at skabe en sammenhæng mellem folkelig 
mobilisering, praktiske aktiviteter, og politisk arbejde. Vi 
tager udgangspunkt i den givne problemstilling og søger bæ-
redygtige løsninger i fællesskaber og gennem partnerskaber.

Vi vil fremover arbejde endnu tydeligere med udgangspunkt 
i borgernes behov og interesser. Vi vil arbejde for social 
bæredygtighed og skabe muligheder for at bidrage til den 
grønne omstilling på tværs af samfundsskel. For at kunne 
dette skal vores politiske indsats fremover være bredere, 
både hvad angår tema og redskaber. Og vi skal have de 
frivillige og generelt en bredere del af organisationen med i 
det politiske arbejde, med udgangspunkt i mobilisering og 
handlen i det, vi kender som civilsamfundet.

Vores bestyrelse og sekretariat skal sikre, at der er et fol-
keligt mobiliseringselement i de aktuelle emner, demon-
strationsprojekter og politiske sager, der tages op. Vi vil 
desuden søge at arbejde politisk med emner, som rela-
terer til igangsatte danske og internationale projekter og 
kampagner, hvorved der skabes større sammenhæng og 
potentielt gennemslagskraft. 

For at kunne mobilisere bredt er det vigtigt, at organi-
sationen har en profil, hvor sammenhængen mellem det 
danske og det internationale arbejde er klar for målgrupper 
og samarbejdspartnere. 

Her vil fokus på de globale sammenhænge bidrage til at 
skærpe vores profil for eksempel illustreret ved synlige 
klimaforandringer i afrikanske lande forårsaget af global 
opvarmning. 

Et andet forhold er, at de metoder der anvendes i det inter-
nationale arbejde, på mange måder ligner dem der anvendes 
i danske mobiliseringsaktiviteter. 

Kompetenceopbygning og 
partnerskaber
For at understøtte det nye fokus på mobilisering vil vi 
arbejde for, at den nuværende frivillighedsplatform bre-
des ud geografisk og aldersmæssigt. I de seneste år har 
vores arbejde med unge- og frivilligafdelingens foran-
dringsagenter inkluderet nye måder at involvere almin-
delige borgere på i omstillingsprojekter og kampagner 
forskellige steder i landet. Her har vi gjort brug af vores 
fagligheder og mangeårige erfaringer med oplysning og 
demonstrationsprojekter, der engagerer folk og anviser 
løsninger og handlemuligheder – disse gode erfaringer 
vil vi bygge videre på. 

For at skabe folkeligt engagement i grønne omstillingsproces-
ser kræver det, at vi styrker vores metoder til at mobilisere 
og engagere borgere i fællesskaber. Dette vil foregå gennem 
kompetenceopbygning blandt frivillige og ansatte, samt ved 
at indgå værdiskabende partnerskaber og alliancer og pleje 
relationer til vores eksisterende partnere både i Danmark 
og internationalt.

Grøn  

omstilling i en 

 bæredygtig 

verden

Global ansvarlighed

Mobilisering af civilsamfundet
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International 
strategi

Fundraising 
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Kommunikations-
strategi

Strategi

2018-2021

Strategien vil danne grundlaget for selvstændige og mere handlingsanvisende 
strategier i VedvarendeEnergi.

Det er sekretariatslederens ansvar at sikre, at de enkelte dele af organisationen 
i deres arbejde med strategier og handlingsplaner indarbejder de retningsanvis-
ninger, der gives i strategien.

Bestyrelsen for VedvarendeEnergi holder på et overordnet niveau øje med, at der 
arbejdes på baggrund af strategien. Dette vil ske via løbende drøftelser, der baserer 
sig på de to strategiske målsætninger.

Drøftelserne i bestyrelsen vil desuden have som mål at definere et eller flere 
tværgående temaer, der indstilles til vedtagelse på de årlige generalforsamlinger.

 Implementering og  
opfølgning på de  
strategiske målsætninger



VedvarendeEnergi
Klosterport 4F, 1.sal, 8000 Aarhus C
CVR nr.: 8320 9313
Tlf: 86 76 04 44
Mail: ve@ve.dk


