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I Latinamerikagruppernas policy finns föreningens vision om en annan värld definierad. Den talar 
bland annat om en värld där alla människor har rätt och möjlighet att leva ett gott liv samt att alla 
människor ansvar för varandra och sin omgivning. Den talar även om en värld där all produktion 
och konsumtion är socialt och ekologiskt hållbar samt att världens resurser ska fördelas mer 
jämlikt.  
 
För att leva upp till denna vision behöver Latinamerikagruppernas verksamhet bland annat utgå 
från ett miljö- och rättighetsperspektiv i allt arbetet. 
Vi vet att vår verksamhet påverkar den värld vi lever i på olika sätt. Därför ska vi bidra till att 
minska denna påverkan men även driva fram en positiv utveckling för omställning. Det är även vår 
skyldighet utifrån ett solidaritetsperspektiv att hela vår verksamhet arbetar med att minska vår 
egen miljöpåverkan då den globala miljöpåverkan och klimatförändringar hårdast drabbar 
marginaliserade grupper i vårt globala samhälle.  
 
Därför ska Latinamerikagrupperna: 

 Arbeta med att medvetenhetsgöra anställda, föreningsmedlemmar samt allmänheten om 
miljö- och utvecklingsfrågor i Latinamerika kopplade till svensk konsumtion, investering 
och företagande för att stimulera till konkreta handlingar vilka ska främjar en hållbar 
utveckling och systemförändring. 
 

 Verka för att resor inom föreningen, och med föreningens vidareförmedlade medel, görs 
med så lite miljöpåverkan som möjligt och med hänsyn till organisationens ekonomiska 
situation. I Sverige använder vi aldrig flyg som färdmedel om tiden för andra färdmedel 
understiger 10 timmar. Alla föreningens flygresors koldioxidutsläpp ska dokumenteras och 
redovisas. En strävan till att minska föreningens koldioxidutsläpp per anställd ska vara 
vägledande och nya former för möten bör utvecklas där resor inte alltid är nödvändiga.   
 

 Vid köp eller upphandlingar av varor och tjänster och förvaltning av föreningens resurser 
välja miljömässigt hållbara alternativ, med hänsyn till organisationens ekonomiska 
situation, då sådana finns. Finns inte sådant alternativ bör en i första hand undersöka om 
det går att välja annan typ av vara eller tjänst som är miljömässigt hållbara samt bidrar till 
att uppnå syftet och behovet av köpet eller upphandlingen.  
 

 Vid möten, tillställningar och sammankomster där mat serveras och finansieras av  
Latinamerikagrupperna är det enbart vegetarisk mat som får serveras. Ekologiska 
produkter, och i möjligaste mål Fairtrade-produkter, ska väljas före andra val om så är 
möjligt. Vid extern förlagda möten och arrangemang ska även detta efterfrågas och ligga 
tillgrund för val av plats.  
 

 Återanvända och återvinna allt som går och se till så Latinamerikagruppernas kontor har 
system för detta. 
 

 Kapitalplacering ska göras i linje med hållbarutveckling och alltid på etisk försvarbar bank    
 

 Dokumentera miljöarbetet och göra det tillgängligt för intressenter inom och utom 
organisationen genom att införa en skrivelse om detta i förvaltningsberättelsen årligen. 
 

 Vid nyanställningar eller vid utbildning av styrelseledamöter hålla ett pass om föreningens 
klimat och miljöarbete samt om denna policy. Vid behov i tjänsten/uppdraget även ge 
återkommande miljöutbildning.  
 

 Fortlöpande förbättra och utvärdera föreningens miljöarbete samt se till att denna policy 
efterlevs i den dagliga verksamheten. 

 
Verksamhetsledaren ska årliga inför styrelsen presentera konkreta mål, samt uppföljning på dessa, 
vilka ska syfta till att minska föreningens klimat och miljöpåverkan i enlighet med denna policy. 
 
 


