Hållbarhets- och miljöpolicy för ASSITEJ Sverige
ASSITEJ Sverige vill vara en del i arbetet för en hållbar utveckling och ta vårt ansvar för
vår värld och för en trygg och välfungerande framtid, i synnerhet för barn och unga.
Vårt arbete i att göra så lite klimatpåverkan som möjligt ingår i det övergripande
arbetet i att verka för de globala hållbarhetsmålen, upprättade av FN, för att jobba för
social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Alla som arbetar med ASSITEJ Sverige ska informeras om vår miljöpolicy och mål, och
aktivt vara delaktig i att följa och utveckla den. Det betyder att klimatpåverkan alltid
ska vara närvarande i diskussionen kring olika beslut och inköp som ASSITEJ Sverige
gör.
Vi har upprättat denna policy som vägledning för oss som arbetar med ASSITEJ Sverige
och våra samarbetspartners. Förhoppningsvis kan denna miljöpolicy också påverka och
inspirera andra organisationer inom vårt område.
Transporter
Vår största utmaning i att minska vårt klimatavtryck gäller transporter, i synnerhet att
minska mängden ygresor och de utsläpp som de medför. Alla resor som medför en
stor klimatpåverkan bör kunna motiveras och nödvändigheten för resan bör inventeras
noggrant innan beslut fattas. Detta gäller också vid ersättning av resor för
samarbetspartners.
De som är anställda på, eller förtroendevalda för, ASSITEJ Sverige bör välja ett
miljövänligt sätt att resa till och från ASSITEJ Sveriges möten etc. ASSITEJ Sverige
bekostar i regel inte ygresor som kan ersättas av alternativa färdmedel där resan
uppgår till mindre än 8 timmar.
Vi klimatkompenserar vårt avtryck i form av utsläppsrätter, även om detta inte ska
utgöra det främsta hållbarhetsarbetet, utan snarare vara det sista steget i processen.
Inköp
ASSITEJ Sverige strävar efter att köpa produkter som sliter så lite som möjligt på
miljön. Vi ska också undersöka nödvändigheten av de inköp som diskuteras, och köpa
nya varor i så låg utsträckning som möjligt. Vi väljer miljömärkta och ekologiska varor
i så stor utsträckning som möjligt.
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Mat
ASSITEJ Sverige bör endast bekosta vegetarisk mat i sammanhang som rör vår
verksamhet. Vi väljer miljömärkta och ekologiska matvaror i så stor utsträckning som
möjligt.

Lokaler & elförbrukning
Den energiförbrukning som rör ASSITEJ Sveriges lokaler bör inventeras och utvärderas
kontinuerligt i samarbete med hyresvärd. Vid hyra av tillfälliga lokaler bör dessa
lokalers miljöpåverkan undersökas.
Återvinning
ASSITEJ sorterar avfallet som brukats av organisationen, både på kansliet och vid
arrangemang i andra lokaler.
Uppföljning av policy
En gång om året ska ASSITEJ Sveriges hållbarhetsansvarige skriva en rapport för det
gångna årets klimatpåverkan och undersöka vad som går att göra för att reducera
utsläppen ytterligare. Den ansvarige väljs av årsmötet vilket också är tillfället då
rapporten ska redovisas.

Hållbarhets- och miljöplan 2022
Område / mål
Begränsning av de
egna utsläppen

1. Upprätta en
hållbarhetsplan &
policy och förankra i
styrelse och kansli

Ansvar

Deadline

Linnea Lidberg &
Niclas Malmcrona

16:e juni 2022

Kommunicera
hållbarhet

Publicera
hållbarhetsplan& policy på hemsidan

Zara Zimmerman

28:e juni 2022

Påverkansarbete

Söka bidrag för att
översätta CO2kalkylator till svenska
förhållanden

Kansli

Hösten 2022

Påverkansarbete

Klimatsalonger och/eller
andra medlemsarrangemang

Kansli

Hösten 2022

Kommunicera
hållbarhet

Göra en sociala-medier
kampanj om hållbarhet

Linnea Lidberg &
Zara Zimmerman

Hösten 2022

