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Policyns syfte och omfattning
Användning av naturresurser och energi på ett ohållbart sätt orsakar klimatförändringar
och miljöförstöring. Miljöproblem och klimatförändringar hotar miljontals människors liv
och försörjning varje år. Trots att utvecklingsländerna inte är ansvariga för den största
delen av föroreningar som leder till klimatförändringar, lider de av de allvarligaste
effekterna.
ActionAid Sverige (AAS) är medlem i en global federation med det övergripande syftet att
arbeta för social rättvisa, jämställdhet och fattigdomsbekämpning. Eftersom miljön är
allas ansvar, är vi förpliktade att göra vår del för att bidra till hållbar utveckling och
hälsosamma levnadsvillkor för nuvarande och kommande generationer.
Denna policy redogör för våra ambitioner att minimera vår negativa miljöpåverkan,
samtidigt som den också beskriver vilka möjligheter som finns att bidra med positiva
inslag. Med utgångspunkt i denna policy kommer vi kontinuerligt fortsätta att lära och
förbättras.

Våra åtaganden
Vi kommer att stödja initiativ som bidrar till hållbar miljöutveckling
ActionAid International är en stark röst för klimaträttvisa, som manar rika länder att ta
ansvar för att leda effektiva klimatåtgärder och för att stödja utvecklingsländer att hantera
klimatpåverkan och övergången till grönare alternativ. AAS är en del av denna rörelse.
AAS stödjer partners i globala syd som arbetar för social och miljömässig hållbarhet. Vår
projektportfölj inkluderar anpassning av klimatförändring, agroekologiska
jordbrukstekniker, hantering av naturresurser och minskning av katastrofrisker. AAS
kommer arbeta för att öka antalet projekt inom denna kategori i vår portfölj och se över
möjligheter att skala upp framgångsrika insatser. Partners integrerar miljöaspekter i sitt
arbete för att undvika negativa sidoeffekter.
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Vi kommer att minimera vår miljöpåverkan från resor
Vårt arbete kräver ibland resor inom och mellan länder. Vid resor ska transportmedel som
har minsta möjliga miljöpåverkan alltid prioriteras. Videokonferenser och andra möjliga
kommunikationslösningar ska alltid vara förstahandsvalet framför fysiska möten.
Flygresor ska motiveras av, och prioriteras i linje med tydliga behov och mål. Vid
användning av bilresor ska de vara motiverade av begränsade kollektivtrafiksmöjligheter,
eller av säkerhetsskäl. Vid resor inom Sverige ska tåg-och busstransport användas. AAS
använder inte koldioxidkompensation eftersom vi anser att effektiviteten av
kompensationssystem är osäker.
Vi strävar efter en grön arbetsplats
ActionAid Sverige ska kontinuerligt arbeta för att reducera energi-, vatten- och
papperskonsumtion. Miljöcertifierade produkter och varor ska prioriteras när möjligheten
finns. Kontorsutrustning och avfall ska i största möjliga mån återvinnas och energi från
förnybara energikällor ska användas. Ekologisk, vegetarisk och vegansk mat ska alltid
vara förstahandsval vid möten och representation.
Våra partners och givare investerar i en hållbar utveckling
AAS välkomnar partnerskap med företag och filantroper som tillsammans med oss vill
föra kampen för hållbar utveckling och social rättvisa. Vi har höga krav på partners och
leverantörer. Nya partnerskap ska ha ett utarbetat socialt-och miljömässigt
hållbarhetsfokus.
Implementering och kontroll av vår miljöpåverkan
För att implementera, följa upp och hålla oss själva ansvariga inför denna policy kommer
AAS inrätta ett system på plats för att kontrollera och rapportera på vår miljöpåverkan,
som inkluderar mål och KPI:er/nyckeltal. En handlingsplan kopplad till den globala
miljöpolicyn1 och relaterad till procedurer kommer att sätta ramverket för det. Vi kommer
kontinuerligt att arbeta med att analysera vårt arbete för att lära oss och dela våra
erfarenheter så att vi kan förbättras och inspirera andra aktörer.
Policy revision
Denna policy kommer att granskas efter tre år, eller när det är nödvändigt i enlighet med
ändringar i ActionAid-federationens miljöpolicy. Miljögruppen är ansvarig för att
uppdatera denna policy.
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