
p.1(2) 

 

 
 

Individuell Människohjälp  

Swedish Development Partner 

Trollebergsvägen 5 

SE-222 29 Lund 

Sweden 

Tel +46 46 32 99 30 

info@imsweden.org 

Pg 90 07 06-3 

Bg 900-7063 

Org.nr 845 000-0768 

Hållbarhetsriktlinjer för 
IMs lokalföreningar 
 

Document title: 

Hållbarhetsriktlinjer för IMs lokalföreningar 

Document type: 

   Foundation 

X Framework 

   Policy 

   Manuals and tools 

Approved by: 

Board 

Connection to other documents: 

IM's Sustainability Framework SWE 

Prepared by (function, dep, name): 

GS Martin Nihlgård 

Issue date original: 

2021-03-26 

Latest revision date: 

     -  -   

Validity: 

Until further notice 

Classification: 

X Internal 

   External 

Published, place(s): 

IMPACT and Communications portal 

Title of original doc (if in other language): 

      

 



p.2(2) 

 

Hållbarhetsriktlinjer för IMs lokalföreningar 

Beslutade av IMs nationella styrelse den 26 mars 2021 

Att arbeta för en hållbar värld är grunden för IMs verksamhet. Därför måste vi också ifrågasätta 

vår egen livsstil när vi ser att den bidrar till att skapa orättvisor eller utgör ett hot mot miljö och 

klimat, vilket också står fastslaget i IMs idéprogram. Vi inom IM vill vara föregångare och visa på 

både nödvändigheten och möjligheten att ställa om för att säkra en hållbar utveckling. En hållbar 

utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Begreppet kan definieras utifrån de tre 

dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, som är tätt sammankopplade och 

stödjer varandra.  

Dessa hållbarhetsriktlinjer har framtagits i samarbete mellan lokalföreningarna. Riktlinjerna ska ses 

som ett stöd för medlemmar och volontärer vid arbetet i Sverige och beslutas av IMs nationella 

styrelse.   

 

Ekologisk dimension 

För att minska utsläpp och förbrukning av ändliga resurser inom IM och vid IMs mötesplatser, 

arrangemang och sammankomster:  

• väljer vi att träffas digitalt för att undvika onödiga resor vid de tillfällen då digitala 

möten passar lika bra som fysiska, 

• ska nödvändiga resor vara klimatsmarta. Därför reser vi i första hand med tåg eller 

färdmedel med motsvarande låg utsläppsnivå. Flygresor ska undvikas så långt som 

möjligt, 

• gör vi informerade och medvetna val mellan ekologiska, närodlade och etiskt hållbara 

alternativ vid inköp,  

• äter vi i första hand vegetarisk mat och strävar efter att minimera matsvinnet, 

• har vi ett kretsloppstänkande vid köp av material. Vi köper, om möjligt, begagnat, är 

sparsamma med pappersutskrifter och tänker på miljön vid inköp av engångsmaterial.  

• källsorterar vi alltid vårt avfall. 

 

Social dimension  

IMs mötesplatser är ett viktigt bidrag i skapandet av en socialt hållbar utveckling och ska vara 

välkomnande och inkluderande för alla. Vi bemöter alla med medmänsklighet, respekt och 

nyfikenhet. Vi bejakar den mångfald och pluralism som kännetecknar samhällen i en global värld 

och utgår från den grundläggande idén om alla människors lika värde. Det innebär att vi tar 

avstånd från alla former av diskriminering. 

 

Ekonomisk dimension   

IMs ekonomiska resurserna ska användas och förvaltas på ett sätt som främjar ekologisk och 
social hållbarhet. Det innebär att vi inte alltid ska välja det billigaste alternativet utan att först 
också ha tagit in ett ekologiskt och socialt hållbarhetstänk inför alla ekonomiska beslut. 


