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Miljøorganisationen
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Hvad er NOAH?
NOAH er en landsdækkende miljøbevægelse, der består af grupper, der støtter hin-
anden i det fælles arbejde med at opfylde NOAH’s formålsparagraf:

At forbedre det levende miljø ved aktivt at bekæmpe miljøødelæggelsen 
og dens årsager − og anvise alternativer.

NOAH arbejder med miljøpolitik, men er uafhængig af partipolitiske interesser.

NOAH opstod i 1969 blandt deltagerne i en diskussionsgruppe på Københavns Uni-
versitet, der hedder Naturvidenskabelige Onsdags Aftener − NOA. Siden er der 
blevet lagt et “H” til. Desuden var gamle Noah den første kendte miljøaktivist.

NOAH består af grupper
Det kan enten være landsgrupper, der varetager de administrative og politiske 
opgaver for hele NOAH, eller det kan være lokalgrupper og emnegrupper, der 
selv vælger, hvad de vil arbejde med, og som kan udtale sig i eget navn. NOAH’s 
lokalgrupper er fordelt over hele landet, mens emnegrupperne hovedsagelig holder 
til i København.
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NOAH har p.t. 9 landsgrupper og 9 emnegrupper samt 19 lokale grupper/netværk. 
NOAH er repræsenteret i en række råd og nævn og deltager ofte i den offentlige 
debat. Det sker med indlæg i aviser og blade eller via radio, Tv eller internet. NOAH’s 
arbejde udføres næsten udelukkende af frivillige, der bruger en del af deres fritid 
på at arbejde i en NOAH-gruppe.

NOAH’s Forlag
− udgiver bøger om natur, miljø og samfund, skrevet af kompetente folk med se-
riøse holdninger.

NOAH’s tidsskrift Miljøsk
Miljøsk udgives af miljøbevægelsen NOAH. Tidsskriftet henvender sig til alle, der sy-
nes, at ødelæggelsen af miljøet er en alvorlig sag. Miljøsk lægger gerne spalteplads 
til kritisk debat, men uden visioner og løsningsforslag er kritik uinteressant. Med 
diskussion af alternative og bæredygtige udviklingsveje vil Miljøsk være med til at 
sætte dagsordenen for fremtidens miljødebat. Artikler i Miljøsk er ikke nødvendigvis 
udtryk for Miljøbevægelsen NOAH’s holdning.

NOAH’s interne blad
− er det fælles beslutningsorgan. Når NOAH skal tage beslutninger i spørgsmål, der 
vedrører hele organisationen, sker det gennem NOAH’s interne blad. Bladet udsendes 
hver anden uge til samtlige aktive. I det interne blad kan grupper stille forslag om 
alt lige fra økonomi til fælles miljøpolitik. Tilsvarende kan grupper afvise forslag.

To gange årligt mødes aktive fra alle grupper i landet i en weekend. Den ene af 
dagene arbejdes der med et eller flere miljøpolitiske emner. Den anden dag giver 
landsgrupperne referater, og der tages beslutninger om organisatoriske og økono-
miske spørgsmål.
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NOAH’s sekretariat
Sekretariatet har først og fremmest en administrativ funktion. Sekretariatet er ar-
bejdsplads for 2 militærnægtere og 2-4 projektmedarbejdere. Dertil kommer en del 
frivillige aktive i løbet af dagen. Sekretariatet ledes af NOAH’s sekretariatsgruppe, 
der har ansat en sekretariatsleder. Om aftenen er der ofte hektisk mødeaktivitet 
mellem de forskellige grupper.

NOAH’s økonomi
NOAH har status som en selvejende institution. NOAH’s aktiviteter finansieres ved 
hjælp af fondsmidler (bl.a. tipsmidlerne og den Grønne Fond), indtægter ved fore-
drag, salg af bøger, Miljøsk, plakater, postkort m.v. og støttekredsmedlemmer. 
Regnskabsgruppen varetager NOAH’s økonomi.

NOAH’s arbejde internationalt
NOAH er medlem af verdens største græsrodsnetværk, Friends of the Earth. Ligesom 
NOAH er Friends of the Earth (FoE) kendetegnet ved sin flade struktur, det vil sige 
at alle FoE’s beslutninger og holdninger bliver formuleret på baggrund af de 77 
medlemslandes miljøpolitiske arbejde.

13 punkter om NOAH

1. NOAH arbejder ud fra en erkendelse af, at grænserne for Jordens mil-
jømæssige bæreevne allerede er væsentligt overskredet, at denne 
bæreevne fortsat skal være pejlemærke for miljøindsatsen, og at 
fortsat vækst i ressourceforbruget derfor er uholdbar.

2. NOAH arbejder for lige ret til og en retfærdig fordeling af Jordens res-
sourcer – det betyder f.eks., at NOAH arbejder for klimaretfærdighed, 
der bygger på, at de rige industrialiserede lande, som historisk set 
har udledt flest drivhusgasser, skal foretage de største reduktioner.
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3. NOAH arbejder for en retfærdig fordeling af ansvaret for verdens 
miljøproblemer, herunder at de rige lande pålægges ansvar for at 
rette op på de miljøødelæggelser og menneskelige skader, de allerede 
har påført de fattige lande, og at standse al yderligere direkte eller 
indirekte eksport af miljøproblemer til de fattige lande.

4. NOAH arbejder samlet set for, at de samfundsmæssige drivkræfter og 
strukturer, der har bidraget og fortsat bidrager til, at miljøets bære-
evne overskrides, gentænkes i et bæredygtigt perspektiv.

5. NOAH ønsker at fremme princippet om forsigtighed ved vurderinger 
af mulige påvirkninger på miljøet, ligesom NOAH arbejder ud fra en 
helhedstænkning, der f.eks. betyder, at der er opmærksomhed på, at 
de klimaindsatser, NOAH er fortalere for, ikke har uhensigtsmæssige 
effekter andre steder i miljøet.

6. NOAH bygger sine standpunkter og indsatser på et miljøfagligt solidt 
fundament, og NOAH forsøger at give et pålideligt billede af miljøets 
tilstand og af miljøeffekterne af menneskenes aktiviteter.

7. NOAH ønsker at mobilisere den enkelte dansker til at være med til at 
arbejde for det levende miljø, til at gøre modstand mod ødelæggelsen 
af miljøet og til at være med til at forandre miljøødelæggende produk-
tions- og forbrugsmønstre.

8. NOAH arbejder miljøpolitisk, men er uafhængig af politiske partier.

9. NOAH har et internationalt udsyn, og som det danske medlem af 
Friends of the Earth (FoE) arbejdes der i et meget bredt internationalt 
netværk af miljøorganisationer.

10. NOAH formår at sætte fingeraftryk på dansk miljøpolitik og at bidrage 
til danskernes miljøbevidsthed.

11. NOAH bygger på over 40 års resultater og erfaringer fra et miljøar-
bejde, der i tidens løb har omfattet stort set alle væsentlige miljø-
spørgsmål og alt fra lokale til globale problemer og indsatser.

12. NOAH arbejder overvejende som ulønnede, frivillige aktivister.

13. NOAH er stolte over at være en organisation med en flad beslutnings-
struktur og med basisdemokrati − NOAH er de aktives organisation!

Miljøbevægelsen NOAH
Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N

Website: www.noah.dk
E-mail: noah@noah.dk
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