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Internationalt engagement 

Klimaforandringerne og deres konsekvenser ken-
der ingen grænser – derfor er VedvarendeEnergi 
aktiv i internationalt udviklingsarbejde. Vi er til 
stede i Kenya og Mozambique, hvor vi sammen 
med flere partnere arbejder med fattigdomsbe-
kæmpelse gennem klimatilpasningstiltag af både 
praktisk og politisk karakter. Vores arbejde un-
derstøtter også et velorganiseret civilsamfunds-
miljø, så almindelige og udsatte borgere bliver 
hørt, når sparsomme ressourcer skal fordeles. 
Gennem vores arbejde når vi ud til vores primæ-
re målgruppe på omkring 55.000 småbønder og 
naturressourceforvaltere, lokale myndigheder og 
institutioner.
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Hvem er vi



 Lokalforeninger

Rundt omkring i hele landet ligger 11 lokale energi- 
og miljøforeninger, som er tilknyttet Vedvarende-
Energi. Foreningerne drives af frivillige ildsjæle, 
der bruger deres fritid på at påvirke lokalpolitiker-
ne og oplyse borgerne om vedvarende energi og 
bæredygtigt miljø – blandt andet ved at indsende 
høringssvar på kommunernes klimaplaner og ar-
rangere foredrag samt udstillinger.

 Aktive Grønne Borgergrupper

VedvarendeEnergi har været med til at opstar-
te fire grønne borgergrupper i forskellige dele af 
landet. Grupperne består primært af seniorer 60+ 
med interesse for klima, miljø, teknik og natur. 
Hver gruppe har sammen etableret grønne repa-
rationsværksteder, hvor de hjælper deres med-
borgere med at reparere alt fra printere til cykler, 
så de får et endnu længere liv. Flere af grupperne 
står også bag andre grønne aktiviteter, bla. energi-
vejledning og etablering af vandrestier og shelters 
i naturen. På den måde bidrager alle grupper til 
mere bæredygtighed og grøn omstilling i deres 
lokalsamfund. De grønne borgergrupper holder 
til i Ballen på Samsø, Hårlev på Stevns, Langå i 
Østjylland og Årslev på Midtfyn.

Ansvarlige Investeringer

I de senere år har VedvarendeEnergi fået et større fokus på at sikre at offentlige investeringer 
– både nationalt og internationalt – bliver brugt til at fremme en mere bæredygtig verden. Ofte 
opføres store infrastrukturprojekter som kulkraftværker og miner for offentlige midler rundt 
omkring i verden. Dermed bidrager offentlige investeringer til store udledninger af drivhusgasser 
og klimaforandringer globalt – og til de brud på menneskerettighederne, som ofte opstår i sam-
menhæng med infrastrukturprojekterne. Derfor arbejder teamet bag Ansvarlige Investeringer 
internationalt i skiftende lande med at undersøge pengestrømme samt med at advokere for 
gennemsigtighed og ansvarlighed i de offentlige investeringer og standarderne for dem.

 Sekretariatet 

VedvarendeEnergis sekretariat holder til i hjertet af 
Aarhus i den gamle chokoladefabrik Elvirasminde. 
Herfra hjælper og servicerer alle medarbejdere 
vores lokale foreninger og frivillige ligesom vi også 
koordinerer det internationale arbejde herfra – og 
varetager landsdækkende kampagner og projekter 
med fokus på bæredygtighed, energi, miljø og 
klima. Alt vores arbejde, uanset om det foregår 
internationalt, på sekretariatet eller ude i vores 
lokalafdelinger, handler om at skabe en mere bæ-
redygtig verden – og at få alle med i den grønne 
omstilling.

 EnergiTjenesten

EnergiTjenesten er VedvarendeEnergis selvstæn-
dige rådgivningsenhed, som tilbyder uvildig råd-
givning om ressource- og energibesparelser og 
vedvarende energi i hele landet. Deres indsats er 
især rettet mod borgere og mindre virksomheder, 
men rækker også ud til kommunerne. Alle steder 
arbejder EnergiTjenesten med både tekniske og 
adfærdsregulerende løsninger, der hjælper med 
at spare på energien.

 UngEnergi 

UngEnergi er VedvarendeEnergis ungdomsafdeling 
og fokuserer på handlingsorienterede ung-til-ung 
aktiviteter. Udover at arrangere mange aktiviteter 
på festivaler og gymnasier, udvikler afdelingen 
løbende kampagner, happenings og events, der 
på en sjov og opfindsom måde viser unge vejen 
frem mod en mere bæredygtig adfærd inden for 
alt fra julegaver til transportvaner. UngEnergi har 
lokalforeninger i Roskilde, København, Odense, 
Aarhus og Aalborg.

VedvarendeEnergi – Årsrapport 2020  3



 Årsrapport

 2020

4  VedvarendeEnergi – Årsrapport 2020

Leder

Alle skal med i  
den grønne omstilling
Det har været et usædvanligt år, hvor Covid-19 har påvirket både vores hverdag og arbejde. For 
en organisation som VedvarendeEnergi, der lægger vægt på bred mobilisering og engagement, har 
forsamlingsforbud og -begrænsninger været udfordrende. Samtidig er det positivt, at klima og den 
grønne omstilling ikke forsvandt fra folks bevidsthed. Tværtimod: Da de globale lockdowns reduce-
rede verdens drivhusgasudledninger for en stund, blev borgerne rundt omkring i verden glædeligt 
overraskede over at se delfiner i havne eller udsigter til bjerge i horisonten. 

Vores arbejde stoppede heller ikke. Vi fik mulighed for at tænke nyt. Vores projekter i Syd fortsatte 
både lokalt og online. Desuden blev nye født til, blandt andet et udvidet fokus på de kenyanske unge, 
deres klimabekymringer og muligheder for at blive hørt i lokale klimakomiteér. Andre indsatser skif-
tede som konsekvens af Covid-19 karakter fra langsigtet bæredygtig udviklingshjælp til mere akut 
og klassisk humanitær bistand. Vores team der arbejder med ansvarlige investeringer, samlede både 
journalister og borgere fra Balkan, Indonesien og det vestlige Afrika for at skabe mere opmærksomhed 
om kulmineprojekter. Samme team var med til at øge standarder og ambitioner i OECD og Danmarks 
Eksportkredit i forhold til udfasning af kul. I vores projekter i Danmark har vi især haft fokus på at 
inddrage de samfundsgrupper i den grønne dagsorden, som normalt ikke er mest fremtrædende her. 
Det har været svært at samle FGU-elever på skoler og ældre borgere i vores Aktive Grønne Borger-
grupper på grund af Covid-19-restriktioner. Men interessen for den grønne omstilling og lysten til 
fællesskabet gjorde, at vi alligevel fik mange inspireret og engageret gennem mindre workshops, 
digitale løsninger og brug af værnemidler og afstand.

VedvarendeEnergis fokus på at få alle med i omstillingen bliver ikke mindre relevant efter corona. 
Kløften mellem de ressourcesvage og de ressourcestærke er desværre kun blevet større det forgangne 
år. Samtidig er den globale opvarmning med et mere ekstremt vejr i fuld gang. Politiske tiltag bliver 
derfor mere presserende. Vi har ikke bare brug for en hurtig, men også en socialt retfærdig omstilling, 
der tager højde for uligheden i både Danmark og verdenssamfundet. Vi har et ansvar for at alle bliver 
en del af omstillingen. Fra politisk side lover man gerne handling og partnerskaber. Klimaloven var 
her et godt skridt frem. Men fokus på den enkelte borger og mere ambitiøse tiltag mangler. 

Netop derfor er vores rolle som civilsamfundsorganisation så vigtig. Vi er med til at mobilisere bredt 
nedefra og påvirker samtidig de politiske lag. Altid med fokus på den brede befolkning. Sammen kan 
vi skabe en bæredygtig og retfærdig verden – både lokalt, nationalt og globalt.

Jonathan Riis 

Formand for VedvarendeEnergi 



Laurits Winther er 20 år og frivillig i UngEnergi 
Roskilde. Det har han været i cirka fire år, hvor det 
der især har motiveret ham, har været følelsen af 
at være med til at gøre en konkret forskel sammen 
med andre, som også sætter bæredygtighed og 
klima højt. I 2020 kunne UngEnergi Roskilde dog 
ikke samles helt så meget om konkrete aktiviteter 
som de plejer – alligevel har det været et godt år 
for afdelingen.

Tiden er gået med at tage initiativ til nye projekter 
som konceptet ”Klimaklog.” Det har været under 
udvikling i et stykke tid, og blev i starten af 2020 til 
et koncept for offentlige arrangementer, hvor afde-
lingen videreformidler deres viden om et klimaemne.  

”Vi havde et arrangement om atomkraft, hvor vi 
inviterede en ekspert fra DTU og en fra NOAH til 
at fortælle om og diskutere atomkraft,” forklarer 
Laurits.

Det er tanken at konceptet på sigt måske også 
kan bruges af de andre UngEnergi lokalafdelinger. 
Udover ”Klimaklog,” har Roskilde-afdelingen også 
brugt tid på at forberede en af deres tilbageven-
dende aktiviteter: Rabalder-festival.

”Det er en endagsfestival i Roskilde, hvor der er 
musik og kultur. Her har vi stået for at lave af-
faldssortering, som vi også lavede en konkurrence 
ud af. Derudover havde vi taget et CO2-meter 
med, hvor folk kunne få målt deres CO2-aftryk,” 
fortæller Laurits. 

Når Laurits og resten af afdelingen skal planlægge 
aktiviteter til f.eks. Rabalder-festival foregår det på 
de såkaldte månedsmøder, hvor alle aktive frivillige 
deltager. Selvom de i 2020 ikke altid havde kon-
krete aktiviteter at mødes om, holdt de alligevel 
fast i møderne.

”På den måde holdt vi kontakt i gruppen, og det 
tror jeg var ret vigtigt for os – også selvom det var 
online. Det gjorde at vi kunne fortsætte arbejdet, 
da der blev åbnet op igen. Og så har det jo haft 
et socialt aspekt – bare det at tale lidt sammen 
betyder meget,” fastslår Laurits.

Netop fordi UngEnergi Roskilde har været gode til 
at dyrke fællesskabet fortsætter arbejdet med at 
vise andre unge, hvordan de også kan gøre noget 
konkret for klimaet i 2021 – bla. med endnu en 
Rabalder-festival og uddeling af vilde blomsterfrø. 

Laurits fra UngEnergi Roskilde

UngEnergi Roskilde 
er en af de mest aktive 

afdelinger i organisationen. 
Her planlægger og afvikler en 
gruppe af engagerede frivillige 
hvert år mange arrangementer 

og aktiviteter. Hver frivillig bliver 
tildelt ansvar for konkrete opgaver 

– for i afdelingen i Roskilde 
er strukturen flad og der er 

ingen styregruppe.

 Årsrapport

 2020

VedvarendeEnergi – Årsrapport 2020  5

Interview



VedvarendeEnergi mobiliserer 
civilsamfundet ved at skabe 
handlemuligheder

Mobilisering af civilsamfundet har altid været – og er fortsat – et bærende element hos 
VedvarendeEnergi. Vi ønsker at skabe en sammenhæng mellem folkelig mobilisering, 
praktiske aktiviteter og politisk arbejde. Det gør vi med udgangspunkt i konkrete problem-
stillinger og i borgernes behov og interesser, men også ved at søge bæredygtige løsninger 
i fællesskaber og gennem partnerskaber. 

I de senere år har vi med udgangspunkt i vores strategi og vores fire prioriterede ver-
densmål (som står på bagsiden af rapporten) øget vores fokus på at henvende os til og 
mobilisere grupper, der ikke naturligt bliver inkluderet i den grønne omstilling. Det gælder 
både i vores danske og internationale indsatser, hvor vi arbejder for at skabe handlemulig-
heder for alle borgere, når det gælder bæredygtighed og grøn omstilling.

I Danmark inddrager vi en stor gruppe af frivillige og partnere i vores arbejde, der alle 
bidrager til den grønne omstilling gennem konkrete aktiviteter som reparationer og klima-
formidling. Internationalt styrker og inddrager vi fattige og andre udsatte befolkningsgrup-
per og hjælper dem med at sikre deres livsgrundlag, som mange steder er truet af både 
klimaforandringer og politisk ustabilitet. 

Læs mere om hvordan vi blandt andet arbejdede med mobilisering i 2020 på næste side.
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EnergiTjenesten: Bæredygtighed og 
Grønne Handlingsplaner i Stjær

I landsbyen Stjær nord for Skanderborg havde 
flere i byens borgerforening et ønske om at skabe 
en grønnere by. For at få viden om hvordan de 
kunne gøre det, kontaktede de i 2020 EnergiTje-
nesten – og det samarbejde er mundet ud i pro-
jektet ”Bæredygtighed for alle i Stjær – Grønne 
Handlingsplaner.” Med fokus på områderne ener-
giforbedring i boligen, transport, affald og ressour-
cer, forbrug og biodiversitet har borgerne i Stjær 
det seneste år i fællesskab formået at skabe et 
mere bæredygtigt lokalsamfund gennem oplys-
ningskampagner, foredrag, energitjek, elcykler, 
havevandringer – og meget mere.

Aktive Grønne Borgergrupper: 
Forankring i VE

I 2020 fortsatte vi arbejdet med vores Aktive Grøn-
ne Borgergrupper. Selvom grupperne var udfordret 
af corona lykkedes det for flere af værkstederne 
at holde åbent en stor del af året – ved hjælp 
af værnemidler, afstand og 48 timers karantæne 
for indleverede genstande. I løbet af året blev 
grupperne endnu bedre forankret i VE, hvor de er 
blevet en fast del af organisationen. Derfor var de 
også repræsenteret til årets landsmøde. I 2020 
udviklede VE et forankringsværktøj, der kan bru-
ges som retningslinje, når vi i fremtiden opstarter 
flere selvkørende Aktive Grønne Borgergrupper.
 

Grøn FGU: Praktiske perspektiver  
på grøn omstilling

Teoretiske tilgange fylder ofte meget i debatten 
om grøn omstilling. Men hvis alle skal med er der 
også behov for andre perspektiver. Derfor havde 
vi fokus på praktiske vinkler på omstillingen i et 
projekt på de østjyske FGU-skoler i 2020. Her 
udarbejdede FGU-eleverne bla. korte ansøgninger, 
hvor de beskrev en idé til et projekt, der handler 
om grøn omstilling. Herefter fik de finansiering fra 
en elevstyret pulje til selv at føre idéen ud i livet. 
I 2020 indsamlede vi alle elevernes ansøgninger, 
men pga. forsamlingsforbud og nedlukninger bliver 
elevernes projekter først til virkelighed i 2021, 
hvor projektet fortsætter.

Demokrati og deltagelse:  
Grøn omstilling i børnehøjde

I 2020 indledte VE et samarbejde med Aarhus 
Filmværksted. Her fik unge 7. klasses-minori-
tetselever fra fritidsklubben i Søndervang i Viby J 
undervisning i, hvordan de kunne producere små 
filmklip, som skulle være med til at sætte spot 
på, hvordan de og deres familier tænker og lever i 
forhold til grøn omstilling. Det kom der bla. en film 
om affaldssortering ud af. Projektet gav gode erfa-
ringer med hvordan vi også fremover kan arbejde 
i et fritidsklubmiljø og være med til at engagere 
børn og unge i den grønne omstilling.

Den Europæiske Grønne Pagt: 
Borgerinddragelse og åben debat

I december 2019 fremlagde Europa–kommissio-
nen et forslag til EU’s nye klimaplan, Den euro-
pæiske grønne pagt, som indeholder ambitiøse 
grønne mål om at reducere drivhusgasser og opnå 
en klimaneutral økonomi – dog uden at vise en 
ambitiøs vej mod målene. I 2020 satte vi fokus 
på pagten og udvalgte områder inden for grøn 
omstilling gennem en række events i samarbejde 
med lokale NGO’er og bæredygtige virksomhe-
der i hele landet. Med arrangementerne lykkedes 
det at inddrage flere borgere i arbejdet med den 
grønne omstilling, og at skabe en åben og kritisk 
debat om tiltagene i den grønne pagt på tværs af 
borgere og politikere.
 

UngEnergi: 
Udvikling af organisationen og 
rekord til Fem Fede Dage

På grund af forsamlingsforbud og nedlukninger 
rykkede UngEnergi i 2020 en stor del af arbejdet 
online. Det handlede især om at udvikle organisa-
tionen, bla. med øget fokus på at understøtte de 
fem lokalafdelinger og udvikle nye projektgrupper, 
som f.eks. har lavet en ny UngEnergi-hjemmeside 
og planlagt årets Fem Fede Dage-kampagne. Her 
konkurrerer en række af de danske gymnasier 
om at udvikle og afprøve de mest bæredygtige 
idéer og koncepter, som unge kan bruge i deres 
hverdag. I 2020 var tilslutningen rekordhøj med 
30 tilmeldte gymnasier i hele landet.

Internationalt:  
Bæredygtig nødhjælp og integration 
i Kenya og Mozambique

2020 bød på flere udfordringer for vores inter-
nationale arbejde som følge af corona. Alligevel 
lykkedes vores partnere med at fortsætte flere af 
vores projekter og programmer i både Kenya og 
Mozambique. Særligt de afledte effekter af corona 
som stigende arbejdsløshed ramte lokalbefolk-
ningerne hårdt. Det førte til at vi i 2020 fik et 
større fokus på klassisk humanitærhjælp – bla. 
med uddeling af sæbe, ris og hirse i Homa Bay i 
det vestlige Kenya. På den baggrund engagerede 
vi os også i andre former for udviklingshjælp i 
samarbejde med vores partnere: I Cabo Delgabo 
i det nordlige Mozambique hjalp vi mennesker på 
flugt med at starte et nyt liv ved at give dem et 
hjem og uddele såsæd, kyllinger og landbrugs-
udstyr. Desuden har vi haft fokus på at sikre den 
sociale sammenhængskraft i det lokalområde, der 
vil blive deres nye hjem.
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Peter Person bor i landsbyen Stjær tæt ved Skan-
derborg, hvor han i mange år har været aktiv i 
byens borgerforening. Samtidigt har Peter en stor 
interesse for bæredygtighed og grøn omstilling, 
ligesom flere andre i borgerforeningen. Sammen 
besluttede de sig for at lave et grønt projekt for 
byen. Derfor kontaktede de EnergiTjenesten, som 
i 2020 har hjulpet dem med at opstarte projektet 
”Bæredygtighed for alle i Stjær – Grønne Hand-
lingsplaner.” Peter forklarer:

”Vi har haft så mange ubesvarede spørgsmål, og 
har derfor haft brug for mere viden. Her har Ener-
giTjenesten guidet os, og fortalt os hvordan vi 
får mere viden om et specifikt område, og hvem 
der kunne gøre os klogere. Det har været en stor 
hjælp for os.”

EnergiTjenesten anbefalede dem bla. at tage kon-
takt til biologen Morten D.D. – og det lykkedes 
at få ham til Stjær, hvor han holdt foredrag om 
biodiversitet. Udover foredrag, har byens borgere 
sammen stablet adskillige andre grønne initiativer, 
aktiviteter og arrangementer på benene. Peter, 
som arbejder i en cykelbutik, har bla. stået for at 
låne elcykler ud til de borgere i Stjær, som havde 
lyst til at afprøve, om det skulle være deres nye 
transportmiddel i dagligdagen.

”Det var en kæmpesucces, og det har afstedkom-
met at der er rigtig mange mennesker i byen, der 
har elcykel i dag. Min påstand er, at vi er den by 
i Danmark, der har flest elcykler pr. indbygger,” 
fortæller han. 

De mange initiativer i Stjær har ikke kun handlet 
om biodiversitet og transport. I projektet er der i 
alt fokus på fem områder, som også tæller energi-
forbedringer i boligen, forbrug og ressourcer. Det 
har bla. omfattet at mange af byens borgere har 
fået foretaget et 360 graders-energitjek af deres 
bolig af en konsulent fra EnergiTjenesten. Netop 
bredden i projektet mener Peter er en væsentlig 
grund til, at der lokalt har været stor opbakning. 
Men der er også en anden årsag:

”I Stjær er vi lidt ligesom en sort sol: Vi er en 
masse fugle her i byen, som flyver rundt, men 
vi flyver i nogenlunde samme retning og vil det 
samme. Der er mange ildsjæle i byen, og jeg tror 
det hænger sammen med strukturen i vores bor-
gerforening. Vi er en paraplyorganisation, hvor alle 
kan komme med et projekt og få støtte – på den 
måde starter tingene nedefra og op. Så sker der 
pludselig mange ting,” forklarer Peter.

Peter fra Stjær

Projektet 
”Bæredygtighed 
for alle i Stjær – 

Grønne Handlingsplaner” 
har fokus på fem områder: 
Energiforbedring i boligen, 

transport, affald og ressourcer, 
forbrug og biodiversitet. Det 

adskiller sig fra EnergiTjenestens 
øvrige landsbyprojekter ved ikke 
alene at have fokus på enkelte 
husstande, men på at en hel 
by i fællesskab udvikler sig 

i en mere bæredygtig 
retning.
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International programaftale, CISU

Politisk arbejde på Balkan, European Climate Foundation

Danmarksindsamlingen 2019 og 2020

Aktive Grønne Borgergrupper, Velux

Medlems- og støttebidrag

Nødhjælpsprojekt, Mozambique, DERF

Monitorering af Kinas nye Silkevejsprojekt, NED

Grønnere pensionsselskaber, KR Foundation

Ensomme ældre, Grønne fællesskaber, Sundhedsstyrelsen

Vores verden – vores fremtid, Oplysning, CISU

Grøn FGU, Tuborgfondet

Grøn omstilling på FGU-Østjylland, Region Midt

Landsdækkende debatarrangementer, Europa-Nævnet

Min Grønne Familie, Aarhus Kommune

Øvrige småprojekter
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VedvarendeEnergi skaber politisk 
indflydelse med afsæt i konkrete 
projekter og aktiviteter 

Vores arbejde for at få politisk indflydelse tager afsæt i vores konkrete projekter og aktivi-
teter. På den måde sikrer vi en klar sammenhæng mellem det, vi arbejder for politisk, og 
de aktiviteter og projekter, som vi laver – uanset om arbejdet foregår lokalt, nationalt eller 
globalt. 

I Danmark prioriterer vi desuden at lave politiske indsatser, som ligger inden for vores fire 
prioriterede verdensmål, som står på bagsiden af rapporten her. 

I vores internationale aktiviteter er det at søge politisk indflydelse en integreret del af 
vores arbejde. I Syd arbejder vi for at sikre bedre klimatilpasning og bedre muligheder 
for udsatte grupper ved at hjælpe dem til at få politisk indflydelse. I vores arbejde med 
Ansvarlige Investeringer er advocacy arbejde og dialog med både regeringer og internatio-
nale organisationer vigtigt for at opnå resultater og bremse investeringer i fossilindustrien 
internationalt. 

Læs mere om hvordan vi blandt andet fik indflydelse på politiske tiltag i 2020 på næste side.
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Ansvarlige Investeringer: 
Højere miljøstandarder for 
kulprojekter

I 2020 har vi i Ansvarlige Investeringer haft fokus 
på internationalt advocacy arbejde. Her har vi rakt 
ud til regeringer og internationale institutioner over 
hele verden i samarbejde med andre internationale 
NGO’er – med henblik på at sikre højere standarder 
for miljø og sociale forhold, når investeringsban-
ker og eksportkreditagenturer investerer i fossile 
brændsler. Det arbejde er mundet ud i dialoger 
med Europakommissionen og en række europæi-
ske regeringer omkring hvad der konkret kan gøres 
for at udfase den offentlige støtte til kul. Gennem 
dialogen med EU er det lykkedes at sikre højere 
standarder for projekter i OECD-landene – og der-
med begrænse den offentlige eksportfinansiering 
til kulkraftværker endnu mere.

Ansvarlige Investeringer: Færre 
investeringer i fossil energi og 
sikring af rettigheder

De nye og højere standarder for kulprojekter, som 
vi har medvirket til at sikre, har ført til at vi i 
Ansvarlige Investeringer i 2020 har været med til 
at bremse flere investeringer i fossile brændsler 
gennem dialog med de berørte lokalsamfund – 
blandt andet i Indonesien, Balkanlandene og det 
vestlige Afrika. Derudover har vi haft to andre 
store gennembrud: I 2020 indledte vi et samarbej-
de med eksperter fra FN’s Menneskerettighedsråd 
efter at have opdaget overtrædelser af menne-
skerettigheder i forbindelse med anlæggelsen af 
nye kulkraftværker i Indonesien og på Balkan. I 
dansk sammenhæng fik vi i efteråret Danmarks 
Eksportkreditagentur til at forpligte sig til ikke læn-
gere at støtte kulkraftværksprojekter og tilhørende 
faciliteter som minedrift og transport. 

Grøn og Retfærdig Genstart:  
Forslag til en grønnere genopretning

Kort tid efter at Danmark lukker ned i marts 2020 
begynder debatten om hjælpe- og stimuluspakker. 
Her slår VedvarendeEnergi fast, at en økonomisk 
genopretning skal tilgodese klimaet og bane vejen 
for en grøn og retfærdig omstilling. Det gør vi 
med syv konkrete forslag, som bliver en del af 
et samlet udspil, Grøn og Retfærdig Genstart, 
fra 92-gruppen. Udspillet indeholder 30 konkrete 
grønne forslag til økonomisk genopretning. Flere 
af dem bliver vedtaget i Folketinget – nogle i en 
ændret form – blandt andet forslaget om at støt-
te initiativer, der understøtter at vi holder ferie i 
Danmark samt forslaget om økonomisk støtte til 
udfasning af olie- og gasfyr.

Internationalt:  
Unge arbejder for mere indflydelse 
på klimatilpasning i Kenya

I Kenya er unge under 35 år den største væl-
gergruppe. Alligevel har de svært ved at blive 
hørt i deres lokalsamfund – især omkring deres 
bekymringer over de igangværende klimaforan-
dringer. I samarbejde med vores partnere har vi 
i 2020 arbejdet med den problemstilling. Her har 
vi mobiliseret organisationer for unge omkring 
klimatilpasningsproblematikker gennem et unge-
netværk med særligt fokus på udvikling af små 
grønne forretninger, som opstartes af unge. Det 
har bla. ført til at de unge er sikret en plads i alle 
Community Dialogue Forums, hvor forslag om 
nye politiske initiativer forhandles med de kom-
munale myndigheder. Samtidigt er vores partne-
re blevet anerkendt som vigtige aktører af den 
kommunale administration, og har flere gange 
deltaget i udformningen af ungepolitikken i tre 
større kommuner.

Borgerforslag og politisk pres:  
Stop for oliejagt i Nordsøen

I foråret 2020 lancerer VedvarendeEnergi og 11 
andre organisationer et borgerforslag, der skal for-
byde ny olie- og gasjagt i Nordsøen. Med forslaget 
sætter vi fokus på problemstillingen og lægger et 
fælles pres på regeringen og resten af Folketinget, 
for at få dem til at tilkendegive at en udvidelse af 
olie- og gasproduktionen ikke er foreneligt med 
Parisaftalen. Borgerforslaget får ikke nok under-
skrifter til at blive taget op i Folketinget – alligevel 
fører det positive resultater med sig: I december 
2020 indgår regeringen og et bredt udsnit af Fol-
ketinget en aftale om, at Danmark siger nej til 
nye olietilladelser og i 2050 lukker helt for olie- og 
gasjagten i Nordsøen.

Divest/Invest: Flere 
pensionsselskaber investerer grønt

I 2020 afsluttede vi projektet Divest/Invest, hvor 
vi i samarbejde med internationale partnere gen-
nem fem år har fulgt både danske og internationa-
le pensionsselskaber og deres investeringspolitik 
tæt. Det er mundet ud i konkrete anbefalinger til 
en grøn investeringspolitik, der gør det nemmere 
for selskaberne at investere bæredygtigt. Det har 
bidraget til at flere pensionsselskaber har solgt 
deres aktiver i fossil energi som kul og tjæresand 
– bla. det store danske selskab AkademikerPension 
– i stedet foretager de nye investeringer med ud-
gangspunkt i en grøn investeringsstrategi. Selvom 
projektet er afsluttet, fortsætter arbejdet – bla. i 
form af kampagner for afinvestering i naturgas.
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Bjarne Nielsen er 64 år og frivillig i reparations-
værkstedet PolRep, som ligger i Årslev på Fyn. For 
snart tre år siden gik han på efterløn – og her var 
han med til at starte værkstedet op. Alligevel er 
det ikke reparationer, som Bjarne bruger sin tid 
på i værkstedet.

”Mine hænder er jo EDB-hænder,” forklarer han 
med et smil.

Bjarne er derfor kasserer i PolRep, hvor han står 
for de forskellige administrative opgaver. Han har 
også udviklet det system, som gruppen bruger til 
at holde styr på de mange genstande, der bliver 
indleveret til reparation.

Før Bjarne gik på efterløn og blev en del af PolRep, 
arbejdede han i et par år som vært på Polyme-
ren – en slags centrum for kultur- og fritidslivet i 
Årslev – hvor PolRep også holder til. Tidligere har 
Bjarne også været ansat hos Odense Renovation. 
Her vejledte han i ti år borgerne omkring hvilket 
affald, der skal smides i hvilken container på gen-
brugspladserne. Og det blev en øjenåbner for ham:

”Jeg har set de tonsvis af ting, der har ligget ude 
på pladsen dengang. Det er fuldstændig forrykt. 90 

procent af de ting, der ligger på genbrugspladsen, 
fejler ingenting. Nogle gange har det aldrig været 
pakket ud – tingene lå stadig i original-emballagen, 
bare smidt ud. Det er helt grotesk. Og verden kan 
jo ikke holde til at vi smider alle de ting ud. Der 
er vi et par verdener bagud,” fortæller Bjarne.

Alligevel var det først, da han blev en del af PolRep, 
at Bjarnes interesse for genbrug og bæredygtighed 
for alvor opstod. Som tilflytter til Årslev var Bjarnes 
motivation for at blive en del af værkstedet i første 
omgang dog udsigten til det sociale – og at møde 
nogle flere mennesker. Derfor har Bjarne fundet sin 
helt rigtige hylde i PolRep. For selvom værkstedets 
mission er at lave reparationer og redde ting fra at 
ende på genbrugspladsen, er det meget mere end 
et reparationsværksted. PolRep er et samlingspunkt 
for gruppen af frivillige – et sted, hvor man kommer 
hinanden ved og er en del af et fællesskab. 

Det understreger Bjarne også, når han skal pege 
på det bedste ved værkstedet:

”Det bedste er, at vi kan få tingene lavet, og at 
vi kan hjælpe hinanden. Og så er det det sociale 
samvær,” slutter han af.

Bjarne fra PolRep

Reparationsværkstedet 
PolRep i Årslev er en ud af 
fire grønne borgergrupper – 

mest for mænd på 60+ – som 
bidrager til grøn omstilling og mere 
bæredygtighed i deres lokalsamfund 
rundt omkring i landet. Hos PolRep 
kan både private og virksomheder 

få hjælp til at reparere det 
meste – fra hækkeklippere til 

cykler.
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Elijah Odundo er koordinator for projektprogram-
met DaCCA, ”Devolution and Climate Change 
Adaptation,” som VedvarendeEnergi har været 
med til at opstarte i det vestlige Kenya. Formå-
let med projektet er at styrke lokalsamfundene i 
landet, så de bliver bedre i stand til at påtage sig 
deres rettigheder i forbindelse med høringspro-
cesserne for de kommunale budgetter.

Projektet har været igang siden 2015 og gik i 
2020 ind i ny fase. Her vil det videre arbejde bla. 
læne sig op ad den såkaldte Climate Change Act, 
som skal sikre at der bliver etableret en fond med 
midler til klimatilpasningstiltag. Det er et område, 
som ellers ofte er blevet negligeret af de lokale 
myndigheder. Derfor vil en del af DaCCA-program-
met fremover have fokus på at advokere for hvor-
dan de afsatte midler fra de lokale myndigheder 
bruges. Elijah uddyber:

”DaCCA-programmet er designet til at skabe 
plads til samarbejde mellem ansvarshavere og 
rettighedsindehavere ved at teste og facilitere an-
svarshavernes villighed til at føre intentionerne fra 
Climate Change Act ud i virkeligheden. Det sikrer 
at de lokale myndigheder støtter de klimatilpas-

ningstiltag, som lokalsamfundene efterspørger, og 
som der er brug for at der bliver taget højde for i 
myndighedernes planer og budgetter.”

En stor del af arbejdet i projektet handler netop 
derfor om at få civilsamfundet og lokale myndig-
heder til at arbejde sammen. For når det gælder 
klimaproblematikker er det de lokale og nationale 
myndigheder, der har ansvar for at handle, mens 
borgerne har ret til at kræve handling. I den proces 
bliver borgerne repræsenteret af civilsamfunds-
organisationerne og andre organiserede, lokale 
grupper. Derfor er det ekstremt vigtigt at etablere 
et godt samarbejde mellem myndighederne og 
organisationerne. Det samarbejde, der allerede 
er etableret via DaCCA-programmet, har indtil nu 
mundet ud i en række aktiviteter:

”Vi har faciliteret flere sessioner, hvor civilsamfun-
det og de lokale myndigheder arbejder sammen. Vi 
har blandt andet fået dem til sammen at arbejde 
på fælles miljø- og klima-indgribende aktiviteter 
som træbeplantning, deltagelse i offentlige politi-
ske diskussioner og deltagelse af repræsentanter 
fra lokalsamfundet i de kommunale myndigheders 
kommitéer,” fortæller Elijah.

Elijah fra Kenya

En 
stor del af 

VedvarendeEnergis 
internationale 

arbejde foregår gennem 
partnerskaber, hvor vi via 

vores projektprogrammer som 
DaCCA understøtter en stærkere 

organisering og samarbejde mellem 
lokale civilsamfundsorganisationer. 

Det sikrer at også almindelige 
mennesker får en stemme i 
deres lokalsamfund, og kan 

påvirke de politiske 
beslutninger. 
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En projektbåret forening  
med en robust økonomi

Den grønne dagsorden er i dag en integreret del af mange foreninger og Vedvarende-
Energis position som grøn civilsamfundsorganisation er dermed ikke længere unik. Der 
er mange aktører og stadigt flere kommer til. Alligevel har VedvarendeEnergi formået at 
positionere sig med et mobiliserende fokus og en sund og robust økonomi. Med et års-
resultat på 0,14 mio. har vi konsolideret os med en egenkapital på 2,13 mio. Det sikrer, at 
vi har likvide midler til at håndtere store, fluktuerende projekter.

VedvarendeEnergi er langt overvejende en projektbåret forening. 97 procent af midlerne 
kommer fra danske og internationale donorer og fonde til konkrete projektaktiviteter, 
der er med til at omstille samfundet i en mere bæredygtig retning. Vi har en overvægt af 
internationale projekter – særligt i Syd – mens en mindre andel af vores aktiviteter foregår 
i Danmark, både på lokalt og nationalt plan.

Det hænger sammen med at klimaforandringerne ikke har nogen nationale grænser – de 
skaber derimod globale udfordringer, som kræver fælles løsninger til gavn for alle og en 
retfærdig fordeling af ressourcer i hele verdenssamfundet.

Derfor prioriterer VedvarendeEnergi i særlig grad vores internationale indsatser, hvor vi 
handler globalt for at løse de udfordringer, som vi i Danmark er med til at skabe. Samtidigt 
har vi fokus på at vores arbejde og aktiviteter skal spænde bredt: Fra lokale miljøgrupper, 
der arbejder med klimaformidling i Danmark til samarbejde med lokale organisationer om 
klimatilpasningstiltag i Kenya.

Alle aktiviteterne i foreningen varetages af et stort korps af frivillige og ansatte på sekre-
tariatet og på EnergiTjenestens fire lokale kontorer samt vores internationale partnere.
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69%Danida, CISU

77%Internationalt engagement

13%Danske fonde

11%Mobilisering i Danmark

10%Internationale donorer

7%Administration

5%Danske offentlige myndigheder

3%Politisk arbejde

3%Medlems- og støttebidrag

3%Information og kampagne

Her kommer pengene fra

Det bruger vi pengene til

Resultatopgørelse 2020

Indtægter 13,42 mio.

Udgifter 13,28 mio.

Årets resultat 0,14 mio.

Egenkapital 2,13 mio.
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