Miljöpolicy

Tillämpningsområde
Kids of Uganda och Kids Foundation Uganda (hädanefter KoU/KFU) tillämpar denna
miljöpolicy i all sin verksamhet, i Uganda, såväl som i Sverige. Policyn ska gälla
samtliga av KoUs anställda, praktikanter och förtroendevalda styrelse/vicemedlemmar, och dessa förbinder sig att tillämpa denna i all KoUs verksamhet.
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KoU och KFU strävar efter att minska sitt klimatavtryck i så stor omfattning som
möjligt. Klimat och miljö är inte KoU/KFUs huvudsakliga verksamhetsområde, men
organisationen har tagit fram denna policy, eftersom klimatfrågan är något som
berör alla människor. KoU/KFU är dessutom införstådda med att klimatförändringar
slår hårdast mot utvecklingsländer, då system och infrastruktur för att möta extrema
miljöförändringar ofta saknas.
Då Uganda i synnerhet (och Afrika i allmänhet) antas kunna drabbas mycket hårt av
väderförändringar (såsom stormar, extrem torka samt översvämningar) är det därför
av yttersta vikt att miljöpolitiska förändringar sker. KoU/KFU vill med denna policy
klargöra hur organisationen jobbar med miljöfrågor, och vår ambition att minimera
KoU/KFUs klimatavtryck. Policyn gäller samtliga av KoU/KFUs anställda, praktikanter
och förtroendevalda styrelse/vice-medlemmar, och dessa förbinder sig att tillämpa
denna i all KoUs verksamhet.

KoU och KFU förbinder sig att i samband med årsmöten, styrelsemöten och andra
fysiska träffar:
•
•

•
•
•

Företrädelsevis och i största möjliga mån välja mötesplatser som minskar
resvägen för sammankallade medlemmar.
Företrädelsevis och i största möjliga mån resa med kollektiva färdmedel (buss,
tåg, samåkning i bil) som har en lägre påverkan på miljön och avstå från att
flyga inom Sverige/Uganda. Vid flygresor mellan Sverige och Uganda ska resan
klimatkompenseras genom att t.ex. köpa utsläppsrättigheter.
Att hålla merparten av organisationernas möten över webbplattformer såsom
Skype och Facebook Messenger, och på så sätt minska onödigt resande.
Företrädelsevis äta vegetariskt då medlemmar deltar i måltider som
finansieras av organisationerna.
I den mån det är möjligt, källsortera efter mötesträffar och sammankomster.
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