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Miljøorganisationen

Greenpeace

Grundlæggende værdier

Parat til handling:
Handling siger mere end ord. Politikere og forretningsledere taler alt for ofte om 
miljøet, men de handler alt for sjældent. Greenpeace derimod går fra ord til handling.

Ikke-vold:
Greenpeace bekender sig til de fire principper, der indgår i civil ulydighed, som de 
formuleredes af Mahatma Gandhi og Martin Luther King: Ingen vold, intet hærværk, 
åbenhed og at tage ansvar for sine handlinger.

Uafhængig:
Greenpeace er politisk og økonomisk uafhængig. Greenpeace tager ikke imod bidrag 
fra hverken erhvervsliv, stater eller mellemstatslige organer som f.eks. EU eller FN.
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Kendetegn

International organisation:
Greenpeace arbejder internationalt, da de store miljøproblemer rammer internationalt.

Konfrontation:
Greenpeace tager afstand fra miljødestruktion og de kræfter i samfundet, der ikke 
tager ansvar for miljøet.

Kompromisløse:
Greenpeace går ikke på kompromis med, hvad der er rigtigt og forkert. Greenpeace 
eksisterer ikke for at forvalte jordens miljøproblemer, men for at eliminere dem.

Resultatorienteret:
Greenpeaces kampagnearbejde arbejder frem mod klare og konkrete mål. Gennem 
en målrettet indsats og fokusering på konkrete mål opnås de bedste resultater.

Udholdende:
Greenpeace giver ikke op. Og der er mange kampagner, der kan tage meget lang 
tid at vinde.

Dristige:
Greenpeaces ansatte og frivillige holdes oppe af en stærk indre overbevisning. Den-
ne overbevisning motiverer til dristige tiltag i kampagnearbejdet.

Fremtidstro:
Greenpeace har en stærk fremtidstro. Med fremsynethed og en klog anvendelse af 
ny teknologi kan miljøet reddes for kommende generationer.
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Om Greenpeace

Greenpeace International, med hovedkontor i Amsterdam, koordinerer kampagne-
arbejde globalt, og holder et vågent øje med udviklingen i de 30 nationale og regio-
nale kontorer rundt om i verdenen.

De nationale/regionale kontorer (Greenpeace Norden er et af dem) sender en 
repræsentant til Greenpeace Internationals årsmøde. På årsmødet vælges den 
internationale bestyrelse, der tages stilling til organiseringen af det globale miljø-
arbejde, og det forløbne års resultat evalueres.

Globalt støttes Greenpeace af cirka tre millioner privatpersoner, der bidrager med 
cirka en milliard kroner hvert år til organisationens arbejde.

Greenpeace i Norden

Greenpeace Norden blev oprettet i 1999 gennem en sammenslutning af de nationale 
Greenpeace kontorer i Danmark, Sverige, Finland og Norge. Sammenslutningen 
skete for at øge slagkraft og effektivitet gennem et bedre nordisk samarbejde.

Greenpeace Norden støttes af godt 150.000 personer, som bidrager med cirka 100 
millioner kroner om året. På hovedkontoret i Stockholm og de nationale kontorer i 
København, Oslo og Helsingfors arbejder der i alt godt 80 ansatte.

Foruden de ansatte, arbejder mange frivilligt for Greenpeace med alt fra kontorar-
bejde til aktioner. Greenpeace Norden ledes af en bestyrelse, som ansætter en 
administrerende direktør til at lede det daglige arbejde.

Bestyrelsen vælges på et årligt møde, hvor beslutninger træffes af 20 stemmebe-
rettigede medlemmer. Greenpeace er altså ikke en græsrodsbevægelse i traditionel 
nordisk forstand.
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Organisationsformen, som stort set er den samme i alle kontorer, udspringer af 
foreningstraditionen i den engelsksprogede kulturkreds, hvor Greenpeace opstod.

For at blive stemmeberettiget kræver det, at man bliver nomineret til årsmødet, 
hvor de eksisterende stemmeberettigede medlemmer vælger de nye ind.

Organisationsformen gør det let hurtigt og ubureaukratisk at træffe vigtige 
beslutninger. Ligesom andre indsamlingsorganisationer i Norden fremlægger 
Greenpeace helt åbent sit regnskab, der kontrolleres af en autoriseret revisor hvert 
år.

Kendte aktioner

Greenpeace er kendt for sine dristige og dramatiske aktioner. Bl.a. via disse aktioner 
har Greenpeace spillet en betydelig rolle i international natur- og miljøpolitik, siden 
organisationen blev stiftet 1971 i Vancouver, Canada − først og fremmest i protest 
mod USA’s atombombeprøvesprængninger i Amchitka, Alaska. Senere aktioner har 
været rettet mod bl.a. dumpning af kemisk og radioaktivt affald og afbrænding af 
kemikalier og olie på havet, mod kommerciel hvalfangst og drab på sælunger.

Under aktionerne bringer Greenpeace-medlemmer sig ofte i farlige situationer, 
f.eks. ved i gummibåde at sejle tæt på skibe, der kaster tønder med miljøfarligt 
affald over bord.

Aktionerne mod Frankrigs atombombeprøvesprængninger i Stillehavet nåede i 1985 
et dramatisk højdepunkt, da franske agenter sænkede Greenpeace-skibet Rainbow 
Warrior i havnen i Auckland, New Zealand, og et Greenpeace-medlem omkom.

Greenpeaces aktioner har været udsat for kritik, bl.a. i forbindelse med kampagnen 
mod sælfangst, der havde uheldige følger for de grønlandske fangersamfund − en 
kritik, som Greenpeace senere har fundet berettiget. Desuden har aktionerne mod 
Shells dumpning af olielagertanken Brent Spar (1995) og det danske tobisfiskeri 
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i Nordsøen (1996) været kritiseret, fordi aktionerne blev iværksat på grundlag af 
mangelfulde oplysninger om de miljømæssige virkninger af disse aktiviteter.

Greenpeaces aktiviteter finansieres ved bidrag fra støttemedlemmer, donationer 
samt salg af bl.a. bøger, pjecer, papirvarer og tøj.

Kontakt:

Greenpeace
Bredgade 20, baghuset 4. sal

1260 København K
Tel: +45 33 93 53 44

e-Mail: info.nordic@greenpeace.org
Website: www.greenpeace.org/denmark/da/

Website: www.greenpeace.org
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