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Miljöpolicy
KIC bygger sitt arbete på kristdemokratiska värderingar, där förvaltarskapstanken är en bärande del.
Människan har ett ansvar att förvalta de ändliga resurserna och naturvärdena. Vi som lever nu ska
överlämna en jord som nästa generation kan ha som hem. Ansvaret, som är grundbulten i
förvaltarskapstanken, är både personligt och gemensamt. Genom denna policy stipuleras hur KIC ska ta
sin del av detta ansvar och styr därmed KIC:s arbete med förebyggande åtgärder och skydd av klimat och
miljö.
KIC:s insatser för minskad miljö- och klimatpåverkan ska ske på två nivåer:
1. Minskad miljö- och klimatpåverkan i KIC:s verksamhet.
2. Minskad miljö- och klimatpåverkan av KIC som organisation.

Minskad miljö- och klimatpåverkan i KIC:s verksamhet
För en effektiv miljöförvaltning i KIC:s partnerländer krävs välfungerade och demokratiska institutioner
på lokal och nationell nivå. I flera av KIC:s partnerländer är klimatproblemen ett högst påtagligt hot som
har direkt påverkan på människors liv bland annat genom minskad livsmedelssäkerhet och ökad risk för
konflikt. KIC ska därför inom ramen för sitt ordinarie demokratifrämjande arbete verka för att
samarbetspartners stärks i sin medvetenhet om dessa frågor och möjligheten att nyttja sitt demokratiska
ansvarsutkrävande också som ett medel för att stärka dessa områden.
•
•
•

Vi ska i samarbete med partners se till att miljöperspektivet integreras i programverksamheten.
Relevanta miljö- och klimatperspektiv för respektive region ska ingå i kapacitetsutvecklingen av
KIC:s samarbetspartners.
Våra partners ska i samband med organisationsbedömning redogöra för hur organisationen verkar
i miljö- och klimatrelaterade frågor.

Minskad miljö- och klimatpåverkan av KIC som organisation
För att föregå med gott exempel och minska organisationens egen miljöpåverkan är det viktigt att KIC:s
personal och styrelse planerar sitt arbete utifrån minsta möjliga klimatpåverkan.
•
•
•
•
•
•

Vi ska planera resor utifrån minsta möjliga utsläpp av koldioxid med hänsyn tagen till rimlig restid
och pris, och budgetera för klimatkompensation vid flygresor. Vid taxiresor ska miljöbil användas.
Vid arrangemang och upphandling av t.ex. konferenser och måltider ska klimatperspektivet vägas
in som ett kriterium.
Vi ska väga in klimatpåverkan som ett kriterium vid anställning av tredjepartsleverantörer och inköp av tjänster som tryck, transporter, catering, konsulter med mera.
Vi ska återvinna allt återvinningsbart avfall som uppkommer på kontoret.
KIC ska i första hand låta reparera elektronik (ex. datorer, telefoner) som gått sönder och i sista
hand köpa nytt.
KIC ska ha ett energieffektivt utnyttjande av lokalerna och använda el från fossilfria källor.
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•

KIC ska ha klimateffektiva möten och använda video- eller telefonkonferens när så är möjligt.

Ansvar
Policyn ska tas i beaktande inom varje enskilt program/projekt, konkretiseras i verksamhetsplanen och
följas upp i verksamhetsberättelsen. Generalsekreteraren är huvudansvarig för KIC:s övergripande
miljöarbete. Projektledarna ska ta aktivt ansvar för att policyn följs i program- och projektverksamheten.

