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INLEDNING

POLICYÅTAGANDEN

Svenska Röda Korset ska verka för och ta ansvar för
en hållbar samhällsutveckling vilket är i linje med vårt
uppdrag att förhindra och lindra mänskligt lidande.
Som nationell rödakorsförening ska vi föregå med
gott exempel genom vårt sätt att bedriva verksam
heter.1 Som organisation vill vi utvecklas hållbart för
att vara lika framgångsrika i framtiden som idag.
Policyn ska genomsyra allt arbete Svenska
Röda Korset gör där de humanitära behoven ska
mötas utifrån ett helhetsperspektiv på ett ekologiskt,
socialt och ekonomiskt hållbart sätt.
Denna policy gäller för alla förtroendevalda,
frivilliga, anställda, delegater, praktikanter, stude
rande, konsulter, arvoderaderade eller andra som
har åtagit sig uppdrag för, eller på annat sätt re
presenterar, Svenska Röda Korset i Sverige och/
eller utomlands. I denna policy benämns dessa som
rödakorsare. Policyn gäller också för de internationel
la samarbeten Svenska Röda Korset har med andra
nationella föreningar och andra delar av rödakorsoch rödahalvmånerörelsen.
Svenska Röda Korset ska säkerställa att alla parter
är informerade om förekomsten av denna policy och
dess konsekvenser.

•

Vi arbetar systematiskt med att säkerställa
att Röda Korsets verksamheter i Sverige
och internationellt leder till hållbar utveckling och minskade miljöproblem, sociala
och ekonomiska utmaningar.

•

Vi är en klimatmedveten organisation och
tar ansvar för att minska vårt miljöavtryck
genom att resa och konsumera på ett
hållbart sätt. Vi tar ansvar för materiella
gåvor till vår secondhand verksamhet och
resurser som vi använder i våra verksamheter genom att återanvända, återvinna
och skapa förutsättningar för återbruk.

•

Vi strävar efter att bidra till minskade samhällsklyftor genom att arbeta för jämlikhet
och inkludering i alla led i vårt arbete.

•

Vi hanterar de ekonomiska medel som
ställs till vårt förfogande på ett ansvarsfullt sätt och agerar med trovärdighet och
öppenhet. Vi tar ansvar för vårt kapital genom etiska placeringar som inte går emot
mänskliga rättigheter eller internationella
åtaganden för en hållbar utveckling.
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BAKGRUND
Världen möter idag stora samhällsutmaningar. Klimatkrisen med en ökad medeltemperaturshöjning bidrar till
fler och intensivare naturkatastrofer samt utmaningar
gällande människors livsmedels- och vattenförsörjning.2
Naturresurser förbrukas även i en snabbare takt än vad
naturens produktionsförmåga klarar. Globalt varnar
världens forskare att flera av de nio planetära gränserna
som definierar de stora miljöhoten har korsats.3
Agenda 2030 och dess sjutton globala mål för hållbar utveckling antogs av världens ledare 2015 och utgör
alla länders plan för en hållbarare samhällsutveckling.4
Det mesta av Svenska Röda Korsets verksamheter bidrar
till målen på något sätt, men vår verksamhet definieras
alltid utifrån de humanitära behoven. De globala målen
med sina delmål är ett gemensamt sätt att kategorisera
och konkretisera vad vi alla måste göra för att bidra till
en mer hållbar värld. I samarbete med Internationella
Röda Kors Federationen och andra organisationer kan
Svenska Röda Korset driva på arbetet för att nå målen.
Svenska Röda Korset definition för hållbar utveckling är enligt FN:s rapport ”Vår gemensamma framtid”5.
Svenska Röda Korsets långsiktiga vision för arbetet
med hållbar utveckling är att främja en ekonomisk, ekologisk och social utveckling, där samspelet mellan miljön
och människan är i fokus. Det innebär en ständig process
av utvärdering, fortbildning och förbättringsaktiviteter
för att vi ska kunna utvecklas.
Det är i linje med Internationella Röda Kors
Federationens stadgar där det står att rörelsen ska uppmuntra utveckling av hållbara nationella föreningar.
TILLÄMPNING
Det övergripande ansvaret för att organisationen lever
upp till policyn ligger på Svenska Röda Korsets styrelse
och ledningsgrupp. Kretsstyrelserna och regionråden
har ansvaret för att verksamheten på lokal nivå bedrivs
i linje med policyn. Respektive verksamhetsansvarig är
ansvarig för att det finns relevanta rutiner och uppföljning på plats för att säkerställa efterlevnad av policyn.
Alla rödakorsare har ett personligt ansvar att själva
agera i enlighet med denna policy samt uppmärksamma
och agera vid fall av överträdelse mot policyn.
Implikationerna av de övergripande åtagandena i
denna policy finns utvecklade i inköpsriktlinjer, reseriktlinjer, riktlinjer för kläder, textiler och andra gåvor,
riktlinjer för företagssamarbeten, placeringspolicy,
antidiskrimineringspolicy och policy för förhindrande
av bedrägeri och korruption.

Vi bidrar också till hållbar samhällsutveckling genom
samverkan med partners och leverantörer som omsätter
teknik, metoder, synsätt och kunskaper som bidrar till
hållbar utveckling. Vi ställer krav på att leverantörer och
samarbetspartners lever upp till våra hållbarhetskrav och
övriga relevanta styrdokument och policys.
Svenska Röda Korsets strategiska inriktning är ett
hjälpmedel och ett styrdokument för att driva verksamheten i överensstämmelse med hållbarhetspolicyn, vår
uppförandekod och våra övriga policys.
Policyn och en väsentlighetsanalys av för organisationen viktiga hållbarhetsaspekter lägger grunden till en
handlingsplan för hållbar utveckling på de ekologiska,
sociala och ekonomiska områdena. Handlingsplanen ska
säkerhetsställa att vi bedriver verksamhet på ett hållbart
sätt med tydliga målsättningar och riktlinjer. Målen följs
upp årligen och redovisas i en hållbarhetsrapportering
i enlighet med gällande lagstiftning och internationell
standard för hållbarhetsredovisning.
En förutsättning för att lyckas är att vi har en hög
medvetenhet inom organisationen när det gäller kopplingen mellan humanitära behov, kris samt en hållbar
utveckling. Därför är vi transparenta och kommunika
tiva i hur vi bedriver verksamhet på ett hållbart sätt inom
organisationen likväl som i samhället i övrigt.

Hållbar utveckling är en utveckling
som tillfredsställer dagens behov utan
att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina
behov.
Ekologisk hållbarhet innebär att bevara
jordens ekosystem och livsbärande kraft i ett
stabilt klimat och en förutsättning för att uppnå
social hållbarhet.
Social hållbarhet innebär att de mänskliga
rättigheterna är tillgodosedda i ett resilient,
inkluderande och fredligt samhälle.
Ekonomisk hållbarhet innebär att hushålla
med materiella och mänskliga resurser på
lång sikt.
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