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2. Policy för hållbar utveckling 
 
Detta är Röda Korsets Ungdomsförbunds policy för hållbar utveckling. Policyn finns för att 
medlemmar och anställda ska få vägledning att bedriva den dagliga verksamheten i enlighet 
med hållbar utveckling. 
 

Vad är hållbar utveckling? 
Hållbar utveckling kan ses ur flera perspektiv och denna policy kommer fokusera på 
ekologisk hållbarhet samt social hållbarhet. Ekologisk hållbar utveckling innebär att möta 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina 
behov. Social hållbarhet innebär ett jämlikt samhälle där alla människors lika värde är i fokus. 
Se även policyn för mångfald och likabehandling. 
 
Varför vi arbetar med hållbar utveckling 
Röda Korsets Ungdomsförbund ska vara en hållbar organisation som bidrar till utvecklingen 
av ett hållbart samhälle. Det krävs stora förändringar i samhället om vi på ett effektivt sätt ska 
kunna ta itu med globala utmaningar som klimatförändringarna och överkonsumtionen av 
resurser som orsakats av vår materialanvändning.  Våra handlingar inom organisationen 
innebär en påverkan lokalt såväl som globalt.  
Vår organisation ska vara till för alla människor och vara inkluderande. Röda Korsets 
Ungdomsförbund ska bedriva verksamhet där behovet är som störst. 
 
Hur vi arbetar med hållbar utveckling 
De val vi gör idag kan göra skillnad för vad som kommer att hända med världen i framtiden. 
Om alla i organisationen tänker på konsekvenserna av sina val kan vi göra stor skillnad. 
Frivilliga och anställda inom Röda Korsets Ungdomsförbund ska därför inom ramen för 
verksamheten handla medvetet och resa medvetet. Genom de verksamheter som Röda 
Korsets Ungdomsförbund bedriver bidrar vi också till ökad social hållbarhet genom att stärka 
barn och unga. Våra verksamheter har som mål att barn och unga ska ha möjlighet att 
tillvarata sina rättigheter och öka deras förutsättningar att ta aktiv del i samhället. 
 
Policyn för hållbar utveckling beskriver hur vi både på den lokala och nationella nivån ska 
tänka kring detta. På alla arrangemang på nationell nivå informerar vi i anmälningsformuläret 
om vår policy för hållbar utveckling. 
 
Att handla medvetet 
Vi tar vårt ansvar genom att köpa varor och tjänster som tar hänsyn till sociala och 
miljömässiga aspekter. Men det stannar inte bara vid inköp. Hur vi använder varan och vad 
vi gör med den när den är förbrukad är också viktiga aspekter. 
Idag finns det många val att göra för den som vill konsumera hållbart. Vilket val av produkt 
som är bäst för miljön är inte alltid lätt att veta men Röda Korsets Ungdomsförbund 
uppmuntrar medlemmar och lokalföreningar att handla produkter som har en trovärdig 
ekologisk och etisk märkning. Vi avstår också i möjligaste mån från livsmedel som inte lever 
upp till vår hållbarhetspolicy vid gemensamma arrangemang med andra. 
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När vi samarbetar med företag som levererar varor eller tjänst till oss är det viktigt att vi väljer 
samarbetspartners som lever upp till vår hållbarhetspolicy. Ytterligare riktlinjer för 
företagssamarbeten på lokal nivå finns i föreningshandboken. 
 
Några exempel: 

• Livsmedel som vi köper på nationell nivå, och i den mån det är möjligt även på lokal 
nivå, ska vara ekologiskt odlade, närproducerade och Fairtrade-märkta (eller ha 
motsvarande likvärdig märkning). Även förbrukningsvaror ska vara miljömärkta. 

• På möten och utbildningar på nationell och lokal nivå ska vi servera vegetarisk mat 
som huvudalternativ. 

• Vi ska källsortera avfall. 
• När vi köper till exempel datorer, papper och kontorsmaterial ska vi välja 

miljömärkta och socialt hållbara alternativ om det finns. Gamla datorer och 
kontorsmöbler ska återvinnas eller återanvändas.  

•  Vårt PR- och informationsmaterial, till exempel t-shirts och broschyrer, ska vara 
producerade med hänsyn till miljön och de mänskliga rättigheterna. 

• För att minska slöseri bör produkterna kunna användas i flera sammanhang. Vi 
tänker därför noga igenom budskap på tryckt material. 

• Vi strävar efter att i så liten utsträckning som möjligt använda oss av 
engångsförpackningar och tar specifikt avstånd från engångsartiklar av plast.  

• Vi strävar efter att i en så stor utsträckning som möjligt skicka information samt 
kallelser digitalt. 

 
Att resa medvetet 
Resande påverkar miljön och därför är vårt eget resande till och från möten och 
arrangemang en viktig del i vårt arbete för hållbar utveckling. Vi ska alltid resa på det sätt 
som är bäst för miljön. Policyn för hållbar utveckling kompletteras av reseriktlinjer för frivilliga 
som förbundsstyrelsen beslutar om varje år. Dessa finns att läsa i föreningshandboken. 
 
Några exempel: 

• Vi ska alltid välja att resa med tåg såvida kostnaden inte blir orimlig. Om 
restiden överstiger 6 timmar enkel väg så ges den som reser möjlighet att välja 
mellan tåg och flyg.  

• Om flyg, trots ovanstående, är det enda alternativet ska resan 
klimatkompenseras. 

• I största möjliga utsträckning ska övernattningsboendet vara miljöanpassat. 
Med detta menas att boendet ska ha ett aktivt miljöarbete och/eller t.ex vara 
svanenmärkt. 

• På korta resor ska vi cykla, åka med kollektivtrafik eller samåka när det är 
möjligt. Vi ska inte åka bil om det inte är nödvändigt. 

• Vi ska välja att ha telefon- eller videokonferens i stället för fysiskt möte när det är 
lämpligt och möjligt. 
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