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Snille? 

• Fra nei til ja. Det er vi som er de snille, gode og 

kreative folka med de framtidsretta og solidariske 

løsningene. Hvordan synliggjør vi det vi er FOR, slik at 

flere vil høre på oss?  

 

Ved Johanne Houge og Aino Bogetvedt  



Hvorfor er du personlig engasjert?  

• Brecht: «Activism is well-understood 

egoism» 

• Personlige historier engasjerer 

• Notér ned nå hvorfor du er personlig 

engasjert i saken du jobber med nå 



Fra NEI til JA 

• Når man sier «nei» til 

noe, sier man også ja til 

noe.  

• Din sak - hva sier man 

«ja» til? 

 

 

 





Norges største miljøorganisasjon 

«– Vil Ap også samarbeide med miljøorganisasjoner  som 

Naturvernforbundet og andre aktører om klimapolitikken? 

– For det første vil jeg anerkjenne den jobben disse 

organisasjonene gjør. De er veldig viktige aktører i det norske 

demokratiet. Jeg mener vi alle i politikk, næringsliv og industri 

gjør klokt i å lytte til dem, men samtidig være fornuftig kritiske 

til alle som har meninger. Jeg har merket meg at organisasjonen 

Zero sier de er mer opptatt av hva de er for enn de er imot. Det 

er et spennende perspektiv.» 

Jonas Gahr Støre, nyvalgt Ap-leder til LO Media 06.11.14 



Historiefortellinger 



Balanse mellom harde kamper og feiringer 

 

 



Hvilke kamper tar man i media og hvilke 

kamper tar man på bakrommet? 

- Poenget med friluftsliv i marka er å 

komme seg bort fra byens stress og 

mas. Hvis man møter folk i full fart 

på sykkel når man går i egne tanker 

får man ikke stillhet og ro, sier 

Gjermund Andersen som er 

styreleder i Naturvernforbundet i 

Oslo og Akershus. 



Historiefortellinger 



Overordnet kampanje vs. enkelt sak 

 



Begrunnelsen for stille natur 

1. DNT sier nei til fornøyelseskjøring med snøskuter fordi økt snøskutertrafikk 

vil gå på bekostning av det tradisjonelle, aktive friluftslivet. 

2. DNT mener det er et nasjonalt ansvar å bevare muligheten til å oppleve den 

stille naturen. Derfor bør det være nasjonale begrensninger, framfor å 

overlate spørsmålet til hver enkelt kommune, slik regjeringen foreslår. 

3. Interessen for friluftsliv er økende, og undersøkelser viser at muligheten til å 

oppleve stille natur er blant de viktigste årsakene til nordmenns interesse 

for friluftsliv. 

4. Tre av fire nordmenn er imot at det skal bli flere snøskutere i norsk natur og 

motstanden er økende. Det viser tall fra Miljødirektoratet i 2014. 

 



Historiefortellinger 



Historiefortellinger 



Naturkartlegging 



Historiefortellinger 



Historiefortellinger 



Hvem samarbeider vi med? 



Balanse mellom harde kamper og feiringer 



Oppsummering  

• Dra ut i felt 

• Alliansepartnere 

• Valg av ord 

• Feire seiere og delseiere 

• Det er greit å være imot, men også tydelig på hva man er for.  

• Finn dine personlige historier – de engasjerer!  

• Historiefortellinger gir plass og rekrutterer flere.  

• Ta bilder som viser historien.   

• Ting tar tid, og kanskje vant du ikke denne seieren, men du har 

lagt grunnlaget for neste sak.  



Se flere foredrag her: 
www.naturvernforbundet.no/skolen 



Bli medlem - gjør en forskjell  
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