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Grøn Omstilling for Alle
Den grønne omstilling er en af de største, men vigtigste udfordringer, vi står overfor. 

Med strategien ”Grøn Omstilling for Alle” vil VedvarendeEnergi arbejde for at skabe en retfærdig og inklude-
rende grøn omstilling. Det betyder at alle – også almindelige borgere – skal have mulighed for at bidrage, 
og for at få indflydelse på retningen og hastigheden i omstillingen. De muligheder vil vi være med til at 
skabe gennem handlingsanvisende, dialogskabende og borgerinddragende aktiviteter i samarbejder og 
partnerskaber både lokalt, nationalt og internationalt.

”Grøn Omstilling for Alle” er rammesættende for alle dele af organisationen VedvarendeEnergi, herunder 
vores internationale aktiviteter, ungdomsafdelingen UngEnergi, rådgivningsenheden EnergiTjenesten, Grønne 
Værksteder og de lokale energi- og miljøforeninger. Derfor går strategien ikke i detaljen, men anviser de 
overordnede linjer og mål for arbejdet. De skal danne udgangspunkt for at de enkelte dele af organisationen 
udarbejder egne strategier for, hvordan de konkret vil implementere den strategiske retning.

Strategien kan også læses af potentielle samarbejdspartnere for at forstå hvem VedvarendeEnergi er samt 
give et udgangspunkt for at vurdere, hvor mulige samarbejdsrelationer kan ligge.
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Vil du med? 

Vi leder altid efter nye frivillige, medlemmer og samarbejdspartnere. Har du lyst til at 
blive en del af VedvarendeEnergi, eller er du interesseret i at indgå i et partnerskab eller 
samarbejde med os, så send en mail til ve@ve.dk.

 Sekretariatet 

  På VedvarendeEnergis sekretariat holder vores 
ansatte til. Her varetager de koordineringen 
af kampagner, politisk arbejde og projekter – 
samt understøtter frivilliggruppernes arbejde. 
Alle aktiviteter fokuserer på at inddrage bor-
gerne i den grønne omstilling både lokalt, 
natio nalt og globalt. Læs mere om Vedvarende-
Energi på ve.dk.

 SustainableEnergy 

  SustainableEnergy er det navn vi markedsfører 
vores internationale udviklingsarbejde i Kenya, 
Tanzania og Mozambique under. I samarbejde 
med lokale partnere arbejder vi med fattig-
domsbekæmpelse og klimatilpasningstiltag af 
både praktisk og politisk karakter, så vi sik-
rer at udsatte borgere bliver hørt, når spar-
somme ressourcer skal fordeles. Læs mere om 
 SustainableEnergy på sustainableenergy.dk.

 UngEnergi 

  UngEnergi er vores ungdomsafdeling, som 
fokuserer på handlingsorienterede ung-til-ung 
aktiviteter flere steder i landet. De laver blandt 
andet aktiviteter på festivaler og gymnasier 
samt happenings og events, der på en sjov og 
opfindsom måde viser unge vejen frem mod 
en mere bæredygtig adfærd. Læs mere om 
UngEnergi på ungenergi.dk.

 EnergiTjenesten 

  EnergiTjenesten, vores selvstændige rådgivnings-
enhed, tilbyder uvildig teknisk rådgivning om res-
source- og energibesparelser samt vedvarende 
energi i hele landet. Deres indsats er især rettet 
mod borgere og mindre virksomheder, men rækker 
også ud til kommunerne. Læs mere om Energi-
Tjenesten på energitjenesten.dk.

 Lokalforeninger 

  Rundt omkring i hele landet ligger en række lokal-
foreninger, som er tilknyttet VedvarendeEnergi. 
Foreningerne drives af frivillige ildsjæle, der bruger 
deres fritid på at påvirke lokalpolitikerne og oplyse 
borgerne om vedvarende energi og bæredygtigt 
miljø. Læs mere om lokalforeningerne på ve.dk.

 Grønne Værksteder 

  Grønne Værksteder er lokale frivilliggrupper, som i 
samarbejde med VedvarendeEnergi har etableret 
reparationsværksteder i flere dele af landet. Her 
de hjælper deres medborgere med at reparere alt 
fra printere til cykler, så de får et endnu længere 
liv. Grupperne består primært af seniorer 60+ med 
interesse for klima, miljø, teknik og natur. Læs mere 
om Grønne Værksteder på grønt-værksted.dk.
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Hvem er VedvarendeEnergi?
VedvarendeEnergi blev etableret i 1975 af en gruppe ildsjæle, der havde fokus på konkrete løsninger 
til at omstille den danske energiforsyning til vedvarende energi. Med et fortsat afsæt i energi-
spørgsmålet har vi siden udviklet os til at være en globalt orienteret organisation med en bredere 
grøn dagsorden, og med aktiviteter i en udviklingspolitisk kontekst. I dag er VedvarendeEnergi en 
miljø- og klimaorganisation med fokus på civilsamfundet både lokalt, nationalt og internationalt.

Organisationen består af flere grene, der komplimenterer hinanden med hver sit fokusområde. Nogle 
aktiviteter laver vi i VedvarendeEnergis navn, og andre aktiviteter har selvstændige brands:
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 Vi er en platform for handling
Med vores mange grene og aktiviteter er Vedvarende-
Energi en mangfoldig organisation. Det er vi fordi vi 
ønsker at der sker udvikling og handling indenfor alt, 
der vedrører grøn omstilling. Vi hylder mangfoldighe-
den ved at være en organisation, der fungerer som 
en platform for handling for både enkeltpersoner, 
foreninger og organisationer. Vi omfavner alle former 
for initiativ indenfor omstillingen både lokalt, nationalt 
og internationalt.

 Vi har faglig bredde og dybde
VedvarendeEnergi er en organisation med både faglig 
bredde og dybde indenfor det klima- og energifaglige 
samt mobilisering – og vi ser et stort potentiale i at 
udnytte denne brede faglighed. Den er en styrke, 
fordi den giver os mulighed for at indgå i de mange 
forskellige typer af projektsamarbejder og partner-
skaber, som vi er en del af – både i dansk sammen-
hæng og internationalt. Det er med til at give os en 
unik position indenfor grøn omstilling i Danmark. 

 Vi anviser handlemuligheder
Mange borgere ønsker at bidrage til den grønne omstil-
ling. Men ofte mangler de viden og vejledning, og de 
efterspørger flere handlemuligheder. VedvarendeEnergi 
kan være med til at anvise handlemuligheder med vores 
fokus på det praksisorienterede og borgernære. Ved at 
insistere på at også små handlinger har betydning, fordi 
de skaber håb og engagement omkring omstillingen, 
bidrager vi til at fremme den grønne omstilling. 

  Vi understøtter lokale 
fællesskaber

Vi ser en stor efterspørgsel og behov for vores evne 
til at understøtte nye fællesskaber, der skubber til 
den grønne omstilling – og vores evne til at bidrage 
med nye, grønne indspark i allerede eksisterende 
fællesskaber. Med et stadigt større fokus på lokalt 
engagement og fællesskab samt de fordele det giver, 
kan vi tiltrække flere frivillige, medlemmer og samar-
bejdspartnere – og på den måde bidrage til at endnu 
flere inddrages i omstillingen.  

 Vi tager globalt ansvar
VedvarendeEnergi er både til stede i Danmark og 
internationalt med vores aktiviteter og projekter. Det 
er vi fordi klimaforandringerne er et globalt problem, 
der ikke kan løses udelukkende med et lokalt og 
natio nalt fokus. Derfor prioriterer vi i særlig grad 
vores internationale indsatser, som vi kobler sammen 
med vores danske arbejde. Vi påtager os lokalt og 
globalt ansvar ved at sætte vores ressourcer i spil, 
så udsatte befolkningsgrupper bliver hørt og får ind-
flydelse. På den måde bidrager vi til retfærdige og 
nuancerede løsninger indenfor omstillingen. 

Vores rolle i den grønne omstilling

Vores holdninger
•  Vi mener at den grønne omstilling kun kan 

lykkes ved at inddrage civilsamfundet langt 
mere i omstillingen, end det sker i dag. Det er 
ikke alene politikere og kommercielle aktører, 
der kan og skal handle, men også borgerne.

•  Vi mener at det er afgørende at fremme en 
åben dialog om grøn omstilling, der hverken er 
dikterende eller moraliserende – i stedet skal 
den foregå på et oplyst grundlag, hvis omstil-
lingen skal lykkes.

•  Vi mener at alle, der har ressourcerne til at handle, 
har mulighed for at tage ansvar og bidrage til 
grøn omstilling og lokale fællesskaber gennem 
aktivt medborgerskab.

•  Vi mener at det er essentielt at have blik for klima-
problematikkernes og den grønne omstillings 
kompleksitet – og at der ikke findes simple løs-
ninger, men at vi alligevel kan finde alternativer.

•  Vi mener at der er behov for at vi alle tager 
globalt og lokalt ansvar i arbejdet med den 
grønne omstilling, men at ansvaret skal tilgås 
med respekt. For kun ved at løse problemer på 
tværs af landegrænser kan omstillingen lykkes.

Strategi
2022-2025 Perspektiver
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 Mission

  I VedvarendeEnergi ser vi det som vores opgave 
at påvirke til holdnings- og adfærdsændringer, 
der fører til en grøn omstilling og en bæredyg-
tig verden. Vores styrke er, at vi fra en posi-
tion 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.

Kernefortælling

VedvarendeEnergi arbejder nationalt og internationalt med grøn omstilling. Kernen i vores arbejde 
udgøres af troen på fællesskabernes potentiale, de borgernære løsninger og overbevisningen om at 
grøn og bæredygtig udvikling ikke kun kan være forbeholdt de få – alle skal med! 

VedvarendeEnergi er en miljø- og klimaorganisation, der tilbyder et fællesskab for alle, der 
ønsker at fremme en grøn og retfærdig omstilling.
 Vil du med?

Værdier

•  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, klima-
tilpasning, social retfærdighed og økonomisk 
ansvarlighed skal ses i sammenhæng, både lokalt 
og globalt.

Vision: 
”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.

Strategi
2022-2025
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Alle skal med i den grønne omstilling 
VedvarendeEnergi vil arbejde for at alle dele af civilsamfundet bliver en del af en grøn og retfærdig omstilling 
– både lokalt, nationalt og internationalt. Vi vil arbejde med borgerne der hvor de er, og med udgangspunkt 
i deres konkrete livssituation, uanset om de bor i Mozambique eller Danmark. Vores fokus vil være på at 
skabe handlemuligheder for dem, som ønsker at være mere aktive i den grønne omstilling.

Baseret på ”Leave no one behind”-princippet vil vi i både dansk og international sammenhæng rette et særligt 
fokus på de borgere, der ikke ser sig selv som en del af omstillingen eller som ikke er naturligt inkluderede 
i den. Det vil vi gøre ved at arbejde for at dem, der allerede er engageret i omstillingen, inspirerer dem, 
der ikke er det, til at blive det.

I Danmark handler grøn omstilling om at forbruge bedre og mindre, at omstille vores energiforsyning og 
sikre at alle har mulighed for at deltage demokratisk i omstillingen. I et land som Kenya, hvor befolkningen 
rammes hårdt af klimaforandringer, handler grøn omstilling om at tilpasse sig et klima i hastig forandring 
og at sikre borgerne bedre oplysning og mulighed for politisk indflydelse, når der udformes klimapolitikker.

Vi vil støtte og arbejde for initiativer, der sigter mod at mindske ulighed og splittelse i en verden i forandring 
ved at sætte fokus på deltagelse, fællesskab og medborgerskab i arbejdet med den grønne omstilling. 

For at opnå det opsætter vi to delmål, som kan læses på næste side.

Strategi
2022-2025 Målsætninger
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 Vi vil fremme aktivt med borgerskab i den grønne omstilling

  Ved at sætte civilsamfundet, borgeren og fællesskabet i centrum i både vores danske og 
internationale arbejde, ønsker vi at inspirere endnu flere til at være aktive medborgere og 
tage del i handlende fællesskaber. For at opnå det vil vi arbejde for:

 •  Et større fokus på at de små handlinger og valg, som vi alle sammen træffer, kan gøre en 
stor forskel i den grønne omstilling – uden at vi lægger ansvaret over på den enkelte

 •  Flere handlemuligheder for alle borgere, så det bliver nemmere at være aktiv medborger 
med fokus på grøn omstilling

 •  Øget fokus på grønne, praktiske fællesskaber, hvor borgere mødes om at løse konkrete 
opgaver, der lokalt har positive miljø- og klimaeffekter

 Vi vil styrke det lokale engagement i omstillingen

  Vi vil være en organisation, som borgerne kan træde ind i for at blive aktive medborgere 
gennem frivillighed og lokale fællesskaber. Hos os skal borgerne både kunne komme med 
nye idéer til frivillige fællesskaber og træde ind i eksisterende fællesskaber – også på tværs 
af generationsskel. For at opnå det vil vi arbejde for at:

 •  Det bliver nemmere at igangsætte aktiviteter, der styrker lokale, grønne fællesskaber

 •  Det er socialt attraktivt at være frivillig og en del af et grønt fællesskab

 •  Opnå en bedre forståelse for hvordan og hvorfor borgere vælger at bruge deres tid og kom-
petencer som frivillige – særligt inden for det grønne område

 •  Gøre det tydeligere for borgerne hvad de kan få ud af at være frivillige hos os, og hvad vi 
kan tilbyde dem

Strategi
2022-2025
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Målsætninger

Mere dialog, flere nuancer  
og stillingtagen i den grønne debat 
VedvarendeEnergi vil arbejde for at højne vidensniveauet, og skabe en fælles forståelse for kompleksiteten, 
ansvaret og dilemmaerne omkring klimaproblematikkerne – uden at bruge løftede pegefingre.

Vi vil facilitere en åben og oplyst dialog, der sigter mod at fremme en retfærdig grøn omstilling, hvor alle 
har mulighed for at bidrage, tage stilling og blive hørt. Denne tilgang vil vi bruge i alt vores arbejde, fra 
projekter og events til deltagelse i politiske debatter, og til alle målgrupper vi henvender os til – uanset om 
det er almindelige borgere i en frivilliggruppe eller politikere, som vi debatterer med.

Med udgangspunkt i den enkelte situation og den konkrete problemstilling, vil vi bidrage med nuanceret 
viden og løsningsforslag – altid med forståelsen for kompleksiteten og de dilemmaer, der ofte opstår i 
arbejdet med den grønne omstilling, in mente. For eksempel fører en hurtig vej til omstillingen nemt til 
højere elpriser, som er forbundet med sociale omkostninger. Netop derfor kræver den grønne omstilling 
større stillingtagen og et flerdimensionelt fokus på både social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. 

Vi vil arbejde for at facilitere en dialog, hvor vi netop opfordrer til stillingtagen og refleksion over de større 
sammenhænge, og hvor vi sætter fokus på kompleksiteten, vidensbaserede tilgange og global ansvarlighed 
i arbejdet med den grønne omstilling. 

For at opnå det opsætter vi to delmål, som kan læses på næste side.

Strategi
2022-2025
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 Vi vil kvalificere debatten om grøn omstilling

  Ved at fremme viden om omstillingen og en vidensbaseret tilgang til debatten, ønsker vi at 
udbrede forståelsen for klimaproblematikkernes kompleksitet – og på den måde kvalificere 
den grønne debat – uden at vi nødvendigvis har alle svar og løsninger. For at opnå det vil vi 
arbejde for:

 •  Et større fokus på menneskers rolle i omstillingen – det er først og fremmest vores adfærd, 
som vi sammen kan ændre og bruge til at bremse klimaforandringerne; dernæst teknologi

 •  Fremme den faktabaserede dialog, som tager udgangspunkt i faglig viden og ikke 
forestillinger om den grønne omstilling

 •  Større forståelse for de komplekse årsagssammenhænge, så debatten om grøn omstilling 
bliver endnu mere kvalificeret

 •  Fremme forståelsen for nuancerne i debatten, så vi sammen kan finde de gode, grønne 
løsninger

  Vi vil fremme global ansvarlighed

  Vi ønsker at inspirere til at vi alle påtager os ansvaret for at gøre det, vi hver især kan for at 
fremme den grønne omstilling, og bremse konsekvenserne af klimaforandringerne. Det vil 
vi gøre ved at skabe større forståelse og respekt for, hvordan klimaproblematikker og grøn 
omstilling hænger sammen på tværs af landegrænser. For at opnå det vil vi arbejde for:

 •  Fremme forståelsen for nødvendigheden af global ansvarlighed – for vi er alle en del af 
den samme verden

 •  Øget fokus på at klimaproblematikkerne og måden, vi vælger at løse dem på, har langsigtede 
sociale og økonomiske konsekvenser for samfundet

 •  Større forståelse for sammenhængen mellem det lokale, nationale og globale

Strategi
2022-2025
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  Partnerskaber

Vi skaber projekter i partnerskaber

Alle vores projekter tager udgangspunkt i part-
nerskaber – vi stræber efter at gå sammen med 
partnere, som kan komplementere Vedvarende-
Energi med kompetencer og netværk, som vi ikke 
har. På den måde kan vi sammen arbejde for at 
skabe grønne fællesskaber og handlemuligheder 
for endnu flere. I bestræbelserne på at få alle 
med i den grønne omstilling vil vi blandt andet:

•  Søge partnerskaber med en bred vifte af 
organisationer, institutioner, foreninger 
og andre etablerede fællesskaber – bl.a. 
fagforeninger, boligforeninger og FGU-skoler

•   Internationalt prioritere partnerskaber 
med organisationer, der operer i samme 
områder som os, og som kan være med til at 
underbygge vores udviklingspolitiske arbejde

•   Indgå i partnerskaber, hvor vi kan bidrage 
til at skabe grønne fællesskaber, som gør 
det attraktivt at være frivillig eller aktiv 
medborger i regi af fælles projekter og 
initiativer

 
Vi laver politisk arbejde gennem 
netværk og alliancer

Vi udvikler vores politiske mærkesager gennem 
alliancer og netværk, hvor vi sammen med andre 
aktører sætter fokus på global ansvarlighed og 
på behovet for flere handlemuligheder for bor-
gerne indenfor grøn omstilling. På den måde øger 
vi chancerne for at vores politiske mærkesager 
bliver taget op – og at endnu flere bliver en del af 
omstillingen. For at opnå det vil vi blandt andet:

•  Lave advocacy arbejde i partnerskaber og 
alliancer, som påvirker beslutningstagerne til 
at prioritere folkelig deltagelse og inddragelse 
af alle borgere i den grønne omstilling

•  Lave klimapolitisk arbejde, bl.a. gennem 
92-gruppen og Global Fokus, hvor vi 
fokuserer på politisk udvikling – herunder 
at både dansk indenrigs-, udenrigs- og 
bistandspolitik sikrer rimelige bidrag til 
mindre ulighed i omstillingen

•  Indgå i alliancer og netværk, der arbejder for 
ambitiøse klima- og energipolitikker, der gør 
det muligt for borgerne at foretage energi- og 
klimabevidste forbrugervalg

Vi vil nå vores målsætninger 
gennem partnerskaber, engagement 
og læring i organisationen
VedvarendeEnergi er en lille organisation, og derfor er partnerskaber helt centrale for os, da det giver os 
mulighed for at lave mere robuste og forankrede aktiviteter indenfor grøn omstilling. Partnerskaber bidrager 
også til større gennemslagskraft – på den måde kan vi sikre at endnu flere bliver en del af omstillingen. 
Partnerskaberne kan enten være af strategisk karakter eller direkte involverende i projekter.

Også borgernes engagement i den grønne omstilling er afgørende – al handling bidrager til omstillingen, og 
signalerer opbakning blandt befolkningen overfor politikere og andre beslutningstagere. I VedvarendeEnergi 
vil vi bidrage til at forstærke borgernes engagement, og få flere til at deltage i omstillingen ved at styrke 
rammerne for hvordan man kan handle som frivillig og aktiv medborger indenfor organisationen.

Vi vil være en lærende organisation, og styrke sammenhængen i organisationens arbejde – både mellem 
de organisatoriske grene, men også mellem vores politiske arbejde, projekterne og det frivillige arbejde. 
Samtidigt vil vi styrke sammenhængen mellem det lokale, nationale og globale arbejde. Det skal hjælpe 
os til at blive en mere robust organisation i konkurrencen mod andre organisationer om midler, frivillighed 
og engagement – og sikre at vi bidrager til en bedre grøn omstilling for alle.

Strategi
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 Organisatorisk

Vi styrker den organisatoriske  
sammenhæng i VedvarendeEnergi

Vi vil skabe større sammenhæng mellem det politiske 
arbejde, vores projekter og det frivillige arbejde. Det 
skal ske ved at vi har blik for hvilke politiske sager, der 
kan udspringe af vores projekter og frivillige arbejde 
– og hvilke projektidéer, der kan udspringe af det 
politiske arbejde. For at opnå det vil vi blandt andet:

•  Styrke koordineringen i organisationen, og 
skabe rum for fælles diskussioner og idéud-
vikling – både blandt ansatte og frivillige – 
 gennem styrkede digitale platforme og flere 
fysiske møder på tværs af organisationen

•   Udvælge 1-2 prioriterede emner hvert år, som 
udgør hovedparten af den samlede politiske 
indsats samt vores mærkesager i kampagner 
– med henblik på at understøtte strategien og 
sammenhængen i organisationens arbejde

•   Understøtte bedre vidensdeling og kommunikation 
i organisationen – både viden om medarbejderes 
og frivilliges arbejde samt faktuel viden om klima 
mm., bl.a. ved at afholde flere faste temamøder

 
Vi er en lærende organisation

Som en lærende organisation vil vi særligt fokusere 
på at finde frem til hvor vi bedst kan gøre en forskel 
– både i forhold til at styrke borgernes engagement, 
og til at facilitere en åben og oplyst dialog om grøn 
omstilling. For at opnå det vil vi blandt andet:

•   Blive bedre til at vidensudveksle og reflektere 
over, hvad der virker og ikke virker i vores 
arbejde – bl.a. ved at opprioritere rum for erfa-
ringsopsamling og indarbejde evalueringsværk-
tøjer og procedurer, som kan bruges på tværs 
af organisationen

•  Opnå en bedre forståelse for, hvordan vi bedst 
gearer vores organisation til at få flere borgere 
til aktivt at engagere sig og dermed få alle med 
i omstillingen – bl.a. gennem vidensopsamling i 
eksisterende projekter og frivilliggrupper

•   Lave mere læringsopsamling og kompetence-
udvikling blandt medarbejderne – bl.a. gennem 
sidemandsoplæring og videreuddannelse

 Engagement

Vi skaber muligheder for lokalt engage-
ment i omstillingen

Vi vil styrke rammerne i VedvarendeEnergi for frivil-
lige og aktive – det bidrager til at der lokalt skabes 
flere grønne fællesskaber, hvor frivillige og aktive 
medborgere fungerer som rollemodeller, der skaber 
engagement. For at få flere med i omstillingen og 
styrke handlemulighederne – også i det små – vil 
vi blandt andet:

•  Styrke både eksisterende og kommende lokale 
frivilliggrupper med et øget fokus på frivillig-
ledelse samt udvikling af redskaber og procedu-
rer, der understøtter at grupperne er selvledende 
samt at frivillige tiltrækkes og fastholdes

•   Sikre større sammenhæng på tværs af frivillig-
grupperne – bl.a. ved at opfordre til holdnings- 
og vidensudveksling, inddragelse, åben dialog 
og møder mellem frivilliggrupperne

•  Sætte mere fokus på det sociale aspekt af livet 
som frivillig ved at afholde og opfordre til flere 
sociale arrangementer, deltagelse i events, 
workshops mv. i frivilliggrupperne

 
Vi gør det let at engagere sig i 
Vedvarende Energi og grøn omstilling

Vi vil understøtte at det bliver let at engagere sig 
hos os – det skal et øget fokus på kommunika-
tion af hvem vi er som organisation sikre. Gennem 
bedre kommunikation vil vi gøre det nemmere for 
dem, der ikke kender os i forvejen, at få kendskab 
til VedvarendeEnergi og hvordan de kan deltage i 
omstillingen. I bestræbelserne på at få flere aktive 
og frivillige vil vi blandt andet:

•  Skabe og kommunikere et bredt udbud af akti-
viteter og muligheder for at være engageret i 
VedvarendeEnergi – i alt fra frivilliggrupper til 
energifællesskaber – med særlig vægt på hand-
lingsorienterede og praktiske fællesskaber, der 
skaber forandring lokalt

•  Tydeliggøre gennem vores kommunikation at alle 
er velkomne i VedvarendeEnergi, uanset alder og 
livssituation – vi ønsker en bred gruppe af frivillige 
med forskellige kompetencer og erfaringer

•  Skabe en klarere kommunikation om 
Vedvarende Energi som platform for handling og 
medlemsorganisation – herunder hvad vi laver, 
hvad vi tilbyder, og hvordan man kan være med

 
 

Strategi
2022-2025
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Vision: 
”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.

Strategi  
2022-25  

”Grøn Omstilling 
for Alle”

Mere dialog, flere nuancer og 
stillingtagen i den grønne debat

VedvarendeEnergi vil arbejde for at højne videns-
niveauet – og for at skabe en fælles forståelse 
for kompleksiteten, ansvaret og dilemmaerne 
omkring klima problematikkerne – gennem en 
åben og oplyst dialog.

Vi vil kvalificere debatten om  
grøn omstilling – gennem

•  Større fokus på at grøn omstilling kræver 
adfærdsændringer

•  Fremme den faktabaserede dialog med 
udgangspunkt i faglig viden om omstillingen

•  Større forståelse for nuancer og komplekse 
årsagssammenhænge i den grønne debat

Vi vil fremme global ansvarlighed – ved at

•  Fremme forståelsen for nødvendigheden af 
global ansvarlighed i omstillingen

•  Øge fokus på at måden vi løser 
klimaproblematikkerne på, har langsigtede 
konsekvenser på tværs af landegrænser

•  Større forståelse for sammenhængen mellem 
det lokale, nationale og globale

Mission
 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.

Målsætninger

Alle skal med i  
den grønne omstilling

VedvarendeEnergi vil arbejde for at alle dele af 
civilsamfundet – både lokalt, nationalt og inter-
nationalt – bliver en del af en grøn og retfærdig 
omstilling ved at arbejde med borgerne der, hvor 
de er.

Vi vil fremme grønt aktivt medborgerskab 
– gennem

•  Større fokus på de små handlingers betydning 
for den grønne omstilling

•  Flere handlemuligheder, der gør det lettere at 
deltage i omstillingen

•   Flere praktiske, grønne fællesskaber, der 
skaber en lokal klimaeffekt

Vi vil styrke det lokale, grønne 
engagement – ved at

•   Gøre det nemmere at igangsætte lokale, 
grønne aktiviteter

•  Gøre det attraktivt at være frivillig i grønne, 
lokale fællesskaber

•  Gøre det tydeligere hvad borgerne får ud af at 
være frivillige i VedvarendeEnergi

http://ve.dk
mailto:ve@ve.dk

