Svenska Kyrkans Unga i Växjö stifts!

Inköps- och upphandlingspolicy!
Vi vill med Kristus i centrum och som förvaltare av
skapelsen verka för en bättre miljö och en rättvisare
värld. Vi har fått i ansvar av Gud att förvalta Hans
skapelse och vår Herre Jesus Kristus uppmanar oss
att se den lilla människan.!

Inledning!
På distriktsårsmötet för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift 2007 beslutades att
Distriktsstyrelsen skulle ta fram en inköps- och upphandlingspolicy för distriktet. Vi har nu
jobbat med frågan och tagit fram denna policy.!
I samband med samtliga aktiviteter (sammanträden, planeringsträffar, läger och kurser)
på distriktsnivå ska inköps- och upphandlingspolicyn följas. Vill våra lokalavdelningar, eller
andra instanser, använda distriktets policy är det fritt att kopiera den eller inspireras av
den. !
Vi vet att ingen kan göra allt men alla kan göra något. Det viktiga är att göra detta till ett
vardagsbeslut. Man kan på hemmaplan, i sin normala tillvaro, visa omgivningen hur man
på ett mycket enkelt sätt kan göra världen bättre.!

Inköp!
När vi inhandlar varor för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift ska vi göra medvetna val.
Varor som är KRAV-märkta, Rättvisemärkta, har andra miljömärkningar eller är
närproducerade är att föredra. Letar man lite extra bland hyllorna hittar man nästan alltid
alternativ. Fråga också personalen om du saknar något, så kanske de tar in den varan i
framtiden. I avvägningar mellan olika märkningar får vi tänka själva. Närproducerade
KRAV-märkta varor kanske ibland är bättre än Rättvisemärkta från andra sidan jorden.
Använd ditt av Gud givna sunda förnuft! !

Resor!
Det billigaste och miljövänligaste färdsättet ska eftersträvas. På långresor ska i första
hand tåg, andra klass, användas. Resor med flyg kan ske då tidsvinsten är av avgörande
betydelse. Godkännande från ordförande eller konsulent erfordras då.!

Hantering!
Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift skall hantera matvaror och material på ett
miljömässigt hållbart sätt. Det innebär bland annat att vi i möjligaste mån undviker
engångsartiklar, undviker att slänga mat, att vi källsorterar och återanvänder när det är
möjligt. !

!

Avslutning!
På stora årsmötet 2005 gjordes ett uttalande om rättvis handel som berör förbundsnivå,
distrikten och lokalavdelningarna. I det uttalandet står det:!
Svenska Kyrkans Unga vill vara en förebild i Svenska Kyrkan och i vårt samhälle
genom att:!
• På riks- och distriktsarrangemang ska kaffe, te och choklad som serveras alltid vara
Rättvisemärkt.!
• Svenska Kyrkans Unga gör ett upphandlingspolicy där ett tydligt socialt, etiskt och
miljömässigt ansvarstagande framkommer. Riksförbundet ska göra alla sina inköp utifrån
policyn men även distrikt och lokalavdelningar bör använda sig av policyn när de gör
inköp.!
• Våra profilprodukter är så schysst producerade som möjligt. Det innebär att vi kritiskt
granskar hur och av vem de är tillverkade!

!

På Riksförbundets hemsida (www.svenskakyrkansunga.se) finns mer information som
rör detta. Där kan man bland annat hitta deras inköps- och upphandlingspolicy samt en
inköpsguide.!
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Detta dokument antogs av Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift den 27
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