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2. Miljö- och klimatpolicy
Denna policy vägleder engagerade och anställda inom Röda Korsets Ungdomsförbund i hur vi
bedriver vår löpande verksamhet med hänsyn till hållbar utveckling. Hållbar utveckling kan ses
ur flera perspektiv och denna policy kommer fokusera på ekologisk hållbarhet. Ekologisk
hållbarhet innebär att bevara jordens ekosystem och att långsiktigt behålla jordens funktioner
såsom naturresurser, rent vatten, klimatreglering, och rekreation. Den ekologiska hållbarheten är
en förutsättning för de andra formerna av hållbarhet: social och ekonomisk hållbarhet.

Därför arbetar vi med ekologisk hållbarhet
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 har orsakats av
vår materialanvändning. Våra handlingar inom organisationen innebär en påverkan lokalt såväl
som globalt. Därför ska Röda Korsets Ungdomsförbund vara en hållbar organisation som bidrar
till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Så arbetar vi med ekologisk hållbarhet
De val vi gör i dag gör skillnad för vad som kommer att hända med världen i framtiden. Om alla
inom organisationen tänker på konsekvenserna av sina val kan vi göra stor skillnad. Engagerade
och anställda inom Röda Korsets Ungdomsförbund ska därför konsumera medvetet och resa
medvetet inom ramen för vår verksamhet.

Att konsumera medvetet
Vi tar vårt ansvar genom att konsumera varor och tjänster som tar hänsyn till sociala och
miljömässiga aspekter. I dag finns det många val att göra för den som vill konsumera hållbart.
Engagerade och anställda i Röda Korsets Ungdomsförbunds verksamheter ska i den
utsträckning det går konsumera produkter som har en ekologisk och etisk märkning.
När vi samarbetar med företag som levererar varor eller tjänster till oss är det viktigt att vi väljer
samarbetspartners som lever upp till vår miljö- och klimatpolicy. Ytterligare riktlinjer för
företagssamarbeten på lokal nivå finns i föreningshandboken, som är tillgänglig för alla på
www.rkuf.se.

Detta innebär att:
•

Livsmedel som vi konsumerar ska, så långt det är möjligt, vara ekologiskt odlade,
närproducerade och/eller Fairtrade-märkta (eller ha motsvarande likvärdig märkning).

•

Vi ska även, så långt det är möjligt, avstå från engångsartiklar, alternativt välja
miljömärkta alternativ.

•

På möten och utbildningar på nationell och lokal nivå serverar vi enbart vegetarisk kost.

•

Vi ska källsortera vårt avfall och när det är möjligt återanvända sådant vi har inhandlat,
exempelvis kontorsmaterial.
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•

Vårt PR- och informationsmaterial, till exempel t-shirts och broschyrer, ska produceras
med hänsyn till miljön och mänskliga rättigheter.

•

För att minska resursslöseri bör våra produkter kunna användas över längre tid och i
flera sammanhang. Vi tänker därför noga igenom budskap på tryckt material.

Att resa medvetet
Vid möten, utbildningar och träffar ska engagerade och personal vid Röda Korsets
Ungdomsförbund alltid välja det resealternativ som är minst skadligt för miljön.

Detta innebär att:
•

Vid längre resor ska vi alltid välja att resa med tåg. Om restiden överstiger 6 timmar
enkel väg har den som reser möjlighet att välja mellan tåg och flyg.

•

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

•

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