ÅLANDS NATUR & MILJÖS

Hållbarhetspolicy
NATURGLÄDJE, VÄLMÅENDE OCH
BÄRKRAFT TILL HELA ÅLAND!

Vår vision
Ålands Natur & Miljös vision är naturglädje, välmående
och bärkraft till hela Åland! Vi verkar för att en hållbar
livsstil blir en del av identiteten för alla som bor och
verkar på Åland.

För att beskriva hållbarhet avvänds de fyra
hållbarhetsprinciperna.
I det hållbara samhället utsätts inte naturen för
systematisk....
... koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t
ex fossilt kol och tungmetaller).
... koncentrationsökning av ämnen från samhällets
produktion (t ex NOx, hormonstörande ämnen).
... undanträngning med fysiska metoder (t ex från
trafikinfrastruktur, skogsskövling, överfiske).

... och i det hållbara samhället finns det inga strukturella
hinder för hälsa, inflytande, kompetensutveckling,
opartiskhet och meningsskapande

Vi vill leva som vi lär. Därför arbetar vi aktivt med att
uppnå de fyra hållbarhetsprinciperna i vår egen
verksamhet.
Vår hållbarhetspolicy innehåller delarna:
Välmående medlemmar och personal
Smarta evenemang, representation och inköp
Den gröna föreningslokalen
Klimatsmarta resor
Integration och jämställdhet

Välmående
medlemmar och
personal
Vi är en av Ålands största folkrörelser. Medlemmarna är kärnan i föreningen och
föreningens verksamhet baseras på medlemmarnas önskemål. Vår strävan till god
sammanhållning gör att vi har högt till tak och är lyhörda för olika åsikter och
egenskaper.
Varje medlem ska känna igen sig i föreningens vision. Det innebär att vi gör vårt yttersta
för att värna om föreningsdemokrati och skapa möjligheter för alla att delta i våra
aktiviteter, oavsett tidigare kunskaper och erfarenheter, modersmål eller
funktionsvariationer. Alla ska känna sig välkomna och inkluderade. På så sätt kan vi
utvecklas som en folkrörelse.
Det är viktigt att slå vakt om det den personliga hållbarheten - att vi kan brinna utan att
brinna upp. Då vi själva är en del av det system vi vill förändra behöver vi reflektera
kring hur vi reproducerar mönster som motverkar vårt syfte. Vi tränar på mötestekniker
och sätt att förhålla oss till varandra så att alla ska få ta den plats de vill ta och komma
till sin rätt.
En av personalens främsta uppgifter är att stötta medlemmarnas vilja att bidra till
föreningen och kanalisera medlemmars engagemang. Medlemmarna ska känna att det
är lätt att ta kontakt med personalen. Personalen är därför en viktig resurs för
folkrörelsen. Arbetsplatsen är inkluderande och medlemmarna ges goda möjligheter att
känna ägarskap i de frågor som personalen hanterar.
Våra anställda får utbildning i de frågor som är angelägna, i mån av möjlighet
tillsammans med medlemmar. Det är ett sätt att både förverkliga sig själv och bidra till
en lärande organisation. Vi uppdaterar regelbundet policyn som rör personalens hälsa
och arbetsvillkor. Tydliga riktlinjer och struktur är viktigt för att komma till sin rätt.

Smarta evenemang,
representation och
inköp
En stark folkrörelse har också styrkan att leda genom exempel. Eftersom föreningen är en
konsument av varor och tjänster ska all konsumtion användas som en möjlighet att visa
omvärlden hur vi kan göra hållbara val.
Vid sällan-köp väljer vi i första hand begagnade eller ”upcyclade” varor. Då dagligvaror
köps in är de i största miljömärkta. Minimering av inköp och förpackningsmaterial tas i
beaktande då föreningen strävar efter att inte ge upphov till något avfall. Vid utflykter
följer vi ”leave no trace”-principen.
Vid arrangerade av olika typer av evenemang väljer vi lokaler och leverantörer som deltar
i program för hållbarhetscertifieringar eller som innehar certifieringar. Vi serverar vegetarisk, lokalproducerad, säsongsbetonad och ekologisk mat så långt som möjligt och tar
dieter och allergier i beaktande. Om vi köper kött är det åländskt naturbeteskött eller
motsvarande. Vi försöker hitta alternativ till långväga varor och då inköp av dessa varor i
undantag sker, som kaffe och te, väljer vi ekologiska och Fairtrade-märkta produkter.
Att tänka annorlunda i sin konsumtion handlar om att våga tänka i nya banor. Det handlar
om ett mod att göra aktiva val för det vi verkligen står för.

Den gröna
föreningslokalen
Föreningslokalen är en mötesplats som genomsyras av vår vision. Lokalen ska vara
trivsam och funktionell, både som mötesplats för alla medlemmar och arbetsplats för
personal. Lokalen möjliggör samvaro kring praktiska göromål, som matlagning och
återbruksverkstäder. Den är anpassad för personer med funktionsvariation och välkomnande. Den biofiliska miljön i kombination med mötesplatsen mellan människor bidrar till
välmående.
Föreningslokalen ska vara en miniatyr av ett bärkraftigt samhälle. I lokalen finns smarta
energilösningar, all energi som används är förnyelsebar och det ska vara lätt att använda
minimala mängder resurser, som vatten och energi.

Klimatsmarta resor
och transporter
Världen behöver mer samarbete för att lösa de globala utmaningarna. Resor är därför
viktiga för att träffa människor, utbilda sig och skapa nya samarbeten. Innan vi åker på en
resa, vare sig det handlar om inom Åland eller utanför, ska vi dock fundera ett varv extra
om resan verkligen behövs.
Om vi väljer att resa ska transporterna ge upphov till minsta möjliga utsläpp av växthusgaser. Vi väljer så långt som möjligt att åka kollektivt på och utanför Åland. Tågresor eller
båtresor väljs framför flygresor och buss eller tåg framför bilresor. Av tids- och bekvämlighetsskäl kan dessa smarta val förlänga resan med högst två dagar, en dag per resväg.
Om en resa är nödvändig, restiden överstiger två dagar totalt med klimatsmarta
transportsätt och flygresor kommer på fråga, ska klimatkompensation göras. Kompensationen ska se till att utsläppen som orsakats ska minimeras genom annan verksamhet.

Integration och
jämställdhet
Att delta i föreningslivet är ett ypperligt sätt att komma in i det åländska samhället. I
föreningen välkomnas alla att delta på evenemang och aktiviteter. Föreningen ordnar
årligen flera olika typer av evenemang som oftast är gratis och öppna för alla. Bland annat
ordnar vi exkursioner, föredrag och filmvisningar. Vi försöker ordna evenemang som
tilltalar alla och olika sorters människor. Vi erbjuder också tolkning i den mån vi kan till de
deltagare som har annat modersmål än svenska på evenemangen.
Vi marknadsför oss i media, på vår hemsida, Facebook, och genom att bara sprida ordet.
Vi affischerar också bland annat på sådana ställen som stadsbiblioteket (dit många går
dagligen för att läsa internationella nyheter) och Medis, där många nyinflyttade går för att
lära sig svenska. Vi välkomnar då alla till våra evenemang och poängterar också alltid att
om man går med i föreningen har man stor möjlighet att påverka vilka evenemang vi ska
ordna och satsa på.
I vår styrelse i formella medlemsgrupper och på kansliet strävar vi alltid efter att ha en så
stor diversitet som möjligt vad gäller t.ex. kulturell och språklig bakgrund, kön, ålder och
funktionsvariation.
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