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Miljöpolicy   
Ett av Junis kärnvärden är solidaritet och därför vill vi ta ansvar för vår miljö- och klimatpåverkan 
för att främja en hållbar framtid för barn och unga. I Junis anstränger vi oss för att fatta beslut som 
värnar vår gemensamma natur, som bidrar till att minska vårt ekologiska fotavtryck och att uppnå 
de globala målen. Vi strävar efter att ha ett aktivt och levande samtal kring hur vi kan minska vår 
miljö- och klimatpåverkan. Vi ser positivt på att vi lär oss tillsammans, ifrågasätter tidigare val och 
utvecklar våra gemensamma kunskaper. Förbundsstyrelsen ansvarar för att föreningar och distrikt 
får kunskap, metoder och inspiration som hjälper policyn att få genomslag. 
 
Klimatsmart och miljövänlig mat   
En stor källa till koldioxidutsläpp är den mat vi äter. Exempelvis har rött kött och mejeriprodukter 
ofta ett stort ekologiskt fotavtryck, medan frukt och säsongsbaserade grödor generellt har ett 
lägre ekologiskt fotavtryck. Mattransporter spelar också roll för hur mycket klimatet belastas. Hur 
vi odlar maten påverkar vår natur, exempelvis den biologiska mångfalden. Genom klimatsmarta 
och miljövänliga matval kan Junis sänka sina utsläpp och värna vår gemensamma natur.  
 

• Vid planering av arrangemang reflekterar vi över matens klimat- och miljöpåverkan. 
Därför bör mat väljas efter säsong och vara ekologisk och/eller närproducerad när det är 
ekonomiskt försvarbart.  

• Vi väljer ofta vegetarisk mat för att minska vår klimatpåverkan.   
• Kaffe och te som köps in ska vara ekologiskt.    
• Vi tar ansvar för att minska matsvinn vid Junis arrangemang.  

 
Klimatsmart resande  
Ett effektivt sätt att minska klimatpåverkan från resor (för till exempel ledare) är att ha fler möten 
digitalt. Det sparar tid för deltagarna och möjliggör ofta att fler personer kan delta. Men alla 
möten passar inte att ha digitalt. När vi genomför fysiska träffar är det viktigt att främja 
klimatsmart resande genom att möjliggöra för och uppmuntra till att resa med kollektiva 
färdmedel.  
 

• Vi reflekterar alltid kring möjligheten att ha resefria möten.   
• I första hand åker vi med kollektiva och klimatvänliga färdmedel. I de fall vi behöver åka 

bil ska vi samåka. Vid användning av hyrbil prioriteras bil som drivs med fossilfritt 
bränsle.   

• När vi planerar fysiska samlingar prioriterar vi platser dit det enkelt går att resa kollektivt.   
• Flyg får endast användas när det ger mycket stora tidsvinster.    

  
Miljövänliga lokaler och kontor   
Genom enkla åtgärder kan vi minska den klimat- och miljöpåverkan som uppstår i våra lokaler och 
kontor. Ofta äger vi inte den lokal vi bedriver föreningsverksamheten i, men trots det finns flera 
åtgärder som vi kan göra för att värna miljö och klimat.  
 

• Vi släcker lampor på kontor och i lokaler när de inte används.   
• Vi stänger av elektronik när vi slutat använda dem istället för att sätta dem i standby.  
• Vi källsorterar det material vi använder oss av inom organisationen.   
• I verksamhetslokaler och kontor som Junis ansvarar för använder vi lågenergilampor och 

miljömärkta disk- och städmedel.   



• När vi kan påverka vilket elavtal vi använder väljer vi miljömärkt el.   
  
Hållbar konsumtion 
I Junis försöker vi göra vår konsumtion mer hållbar, och allra helst cirkulär. Det innebär att vi vill 
minska på mängden resurser som vi tar i anspråk och att vi tar ansvar för vårt avfall. Exempelvis 
genom att använda återbrukat material när barnen pysslar i föreningsverksam-heten. Vi tänker 
även igenom om vi verkligen behöver köpa en sak innan vi gör det, vi lagar saker som är trasiga och 
köper gärna begagnat om vi måste köpa nytt. När våra saker inte längre kan användas skänker 
eller återvinner vi dem.  
 

• Vi lagar saker som är trasiga innan vi köper nytt.   
• Vi köper hellre begagnat än nytt. Exempelvis kan vi använda återbrukat material när vi 

pysslar, experimenterar eller bygger kojor i föreningarna.     
• När vi köper nytt försöker vi köpa varor med låg miljö- och klimatpåverkan vid produktion, 

transport och avfallshantering. Vi väljer gärna ekologiska, närproducerade och/eller 
miljömärkta produkter när det är tillämpbart och ekonomiskt försvarbart.   

• Vi undviker engångsartiklar och onödig konsumtion av förbrukningsmaterial.   
• Vi köper helst in material som följer Naturskyddsföreningens listor över bra val ur 

kemikaliesynpunkt. Klicka här och här för att ta del av deras tips.   
• Vi skänker och återvinner material som vi inte längre kan använda.  

  
Resurseffektiv kommunikation  
I Sverige är konsumtionen av papper stor. Papperstillverkning kräver att skog avverkas, att träden 
transporteras och att pappret framställs i en fabrik, vilket är en process som påverkar miljö och 
klimat. Därför försöker vi att vara medvetna kring hur vi kan bidra till att minska vår 
pappersanvändning, särskilt när det kommer till informationsutskick som endast ska läsas vid ett 
eller ett fåtal tillfällen.  
 

• Utskick ska i första hand göras digitalt.  
• Vid produktion av trycksaker ska miljömärkt papper användas.   
• Vi reflekterar kring att inte producera för mycket kommunikationsmaterial som sedan 

riskerar att bli liggande. Det är i så fall bättre att producera en mindre kvantitet som man 
gör slut på för att sedan eventuellt behöva producera mer.   

• I det dagliga arbetet tänka på att inte använda onödigt mycket papper. Som ett led i detta 
används dubbelsidiga utskrifter som standard.  

• Allt papper ska återvinnas.  
 

  
 


