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Miljöpolicy (Svenska) 
Policyns syfte är att belysa föreningens ansvar för att reducera negativa klimat- och miljöpåverkningar som 
härstammar från dess verksamhet såväl som att signalera förbundets omsorg för hållbarhet, ren miljö och 
kampen mot klimatförändringen. Föreningens största miljöbelastningar kommer från föreningens evenemang 
samt resor till och från dessa.  
 
Transport  
Föreningens vill verka för ett samhälle med minimala utsläpp. Därför bör föreningen konstant verka för att 
minska de egna utsläppen och ta ansvar för de utsläpp som uppstår genom rimliga kompenseringsalternativ. 

● Deltagare och arrangörer som ska resa till och/eller från föreningens evenemang ska alltid välja det 
klimatsmartaste resealternativet, såvida inget annat anges i övriga policies eller instruktioner. Samma 
gäller resor anknutna till extern representation. Tåg föredras framför flygplan och bil i detta 
sammanhang.  

● Föreningen klimatkompenserar för flygresor igenom miljöorganisationer när flyget valts som 
transportalternativ istället för klimatsmartare transportalternativ.  

● Klimatkompensation kan göras genom organisationer såsom Naturskyddsföreningen, Atmosfair, 
Myclimat, Climatecare, Tricorona, Greenseat och The Carbon Neutral Company. 

 
Inköp  
Föreningen ska sikta på att alla inköp görs med hänsyn till klimat och miljö. Genom att alltid använda de 
hållbaraste produkterna, kan de negativa miljökonsekvenserna av konsumtion reduceras. Föreningen borde 
undvika att köpa engångsartiklar av plast och annan konsumtion som leder till onödigt mycket plastavfall.  

● Kontorsmaterial ska inhandlas med miljöhänsyn.  
● Vid inköp av varor, borde föreningen ta hänsyn till miljökonsekvenserna från produktionen av varorna. 

Detta gäller bl.a. för valet mellan ekologisk och icke-ekologisk mat.  
● Vid föreningens egna evenemang ska helst all mat vara vegetarisk (och veganska alternativ får gärna 

förekomma), så att extra CO2-utsläpp från köttproduktion undviks. Detta reducerar även den mängd 
matsvinn som ofta uppkommer när matkategorierna är många (kött, fisk, veg, etc.), eftersom mängden 
mat som blir över ökar med mängden matalternativ som finns.  

 
Mer om evenemang  
Under föreningens evenemang bör miljöpåfrestningar vara minimal, och lokaler bör väljas enligt denna princip. 
Det bör tydligt framgå vid evenemangen att alla deltagare uppmanas agera med respekt för miljön. 

● Vid val av boendet borde det beaktas att hotell/vandrarhem med tydliga miljömål är att föredra framför 
sådana som saknar dem.  

● Sunt förnuft vid elektricitetsförbrukning förväntas av alla deltagare.  
● På föreningens evenemang ska det återvinnas.  
● All onödig utskrift av dokument bör undvikas.  

 
Baserat på Utrikespolitiska föreningen Sveriges miljöpolicy. 
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Environmental Policy (English) 
The purpose of having this policy is to take responsibility to reduce the negative environmental impacts of the 
activities of the Association of International Affairs Växjö as well as to signal our commitment to sustainability, 
a clean environment and the fight against climate change. The most notable environmental footprints come from 
the association’s events and the travel to and from these. 
 
Transport  
The Association of International Affairs Växjö aims for a society with minimal negative emissions. The 
association should thus constantly work towards reduced emissions from transportation and will take 
responsibility for its emissions, by compensating through fitting means. 

● The least polluting travel alternative should always be chosen by participants and organisers going to 
and returning from the events of the association, unless other policies or instructions state otherwise. 
The same goes for trips of external representation. Train is more preferable than an airplane or car. 

● The association carries out carbon offset through environmental organisations for cases when an 
airplane was used as a means of transport.  

● Carbon offset can be done through organisations such as Naturskyddsföreningen, Atmosfair, Myclimat, 
Climatecare, Tricorona, Greenseat and The Carbon Neutral Company. 

 
Purchases  
The association aims to ensure that all purchases are made with the environment in consideration. By always 
choosing the most sustainable products, the negative environmental impacts of consumption can be reduced. 
The association should aim to avoid buying single-use plastic products and other consumption that leads to 
unnecessary amounts of plastic waste. 

● Office supplies must be purchased with environmental considerations in mind.  
● When buying goods, the association should take into account the environmental impacts of production 

of those goods. This goes for example for the choice between organic and non-organic food. 
● At the association’s own events, all the food served should be vegetarian (potentially with vegan 

alternatives), so that the extra CO2 emissions from meat production are avoided. This will also reduce 
the amounts of trash, as having many different categories of food (meat, fish, veg, etc.) only adds to the 
amount of food that will be left uneaten in the end. 

 
Further on events 
During the events the environmental impact should be minimal, and all venues should be chosen accordingly. It 
should be clearly stated in events that participants are encouraged to act with respect towards the environment. 

● The choice of accommodation should reflect that hotels/hostels with a clear environmental commitment 
are better than those that do not have it.  

● Common sense in the use of electricity is expected from all participants.  
● We recycle at our events.  
● Any unnecessary printing of documents should be avoided. 

 
Based on Swedish Association of International Affairs Environmental Policy. 


