FEM grunner til å bli medlem i Natur og Ungdom
Du tar et standpunkt ved å være medlem

Ved å være medlem i Natur og Ungdom viser du at du tar klimaendringene på alvor, ønsker å
gjøre noe med miljøproblemene og ta vare på naturen. Bare ved å være medlem, støtter du det
Natur og Ungdom jobber med.

Natur og Ungdom får mer støtte fra staten

For hvert medlem som betaler medlemskapet sitt, støtter staten oss med 250kr.
Ditt medlemskap er med andre ord verdt mer enn du kanskje tror!

+

=

Masse
miljøaktivisme!

Flere medlemmer – mer gjennomslag

Med flere medlemmer i ryggen stiller vi sterkere når vi møter politikere for å snakke om vår sak,
og det viser at ungdom er engasjerte.

Du lærer om miljø og kan møte andre med miljøengasjement

Som medlem i Natur og Ungdom mottar du medlemsbladet vårt Putsj i posten fire ganger i året,
og du kan delta på mange spennende arrangement sammen med andre medlemmer.

Et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja og mange andre miljøsaker

Årets hovedsak i Natur og Ungdom er et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, en sak vi har
vunnet hele fem ganger før. Det har vi klart takket være en sterk og bred organisasjon med
mange medlemmer. I år håper vi å vinne saken en gang for alle!

Psssst! Lofoten, Vesterålen og Senja er bare én av kjempemange miljøsaker vi jobber med hver dag.
Her har du et utvalg av saker vårt sentralstyre og våre lokallag jobber med i 2017:
Klimasøksmål Arktis • Ingen ny tredje rullebane på Gardermoen • Styrke det miljøvennlige kystfisket
Naturvern • Ingen dumping av gruveslam i Førdefjorden og Repparfjord • Bedre kollektivtrafikk
Mindre forbruk og forsøpling • Jordvern • Miljøvennlig matproduksjon • Fornybar energi
Som medlem velger du selv hvor mye info du vil få – Putsj i posten, nyhetsbrev på e-post
– meld inn via nu.no/adresse
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