
SVENSKA KYRKANS UNGA I LINKÖPINGS STIFTS  
MILJÖ -OCH ETIKPOLICY  

Gud skapade världen, gjorde den fullkomlig och gav mänskligheten liv i överflöd. Men synden förstör människors 
förhållande till varandra och till skapelsen. 
Skapelsen längtar efter att Guds barn ska bli förvaltare av livet, rättvisan och kärleken.  
(1 Mos 2:1–3, Joh 10:10, Rom 8:20–22) 
 
Svenska Kyrkans Unga tar ställning för andra människor och vill underlätta för dem att leva ett gott liv, 
utifrån den gyllene regeln (Matt. 7:12). Så långt som möjligt ska varor och tjänster vara producerade på 
ett etiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Det ska ligga medvetna val och ställningstaganden 
bakom de inköp som görs. Hållbar konsumtion innebär att handla miljömedvetet och etiskt försvarbart, 
men också att ta hänsyn till organisationens ekonomi. 
 
SYFTE 
Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift anser att det är viktigt att miljö och etik tas på allvar. Därför 
har denna policy gjorts för att vi som organisation spelar en stor roll i samhället och dess påverkan. Vi 
vill lägga vikt på vår roll när det gäller miljö och mötet med medmänniskan. Svenska Kyrkans Unga i 
Linköpings stift strävar efter att arbeta i linje med Trygga Möten.  
 

MÅLGRUPP 
Policyn vänder sig till Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stifts förtroendevalda samt till alla som 
genomför verksamhet på uppdrag av distriktet. Till sådan verksamhet räknas även distriktsstyrelsens 
möten. 
Med "arrangemang" menas sådana mötesplatser som är arrangerade av eller genomförs på uppdrag av 
Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift. 
 
 
RIKTLINJER EN HÅLLBAR MILJÖ 
Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift ska sträva efter att: 
 

- Återanvända befintliga produkter innan nya köps, samt eventuellt sälja eller ge bort befintliga 
produkter när de inte längre behövs. 

- Källsortera allt avfall samt återvinna så mycket som vi kan. 
- Arbeta med digitala dokument när möjlighet ges, för att minska på  pappersförbrukningen. 
- Maten ska vara ekologiskt närproducerat och vegetarisk när det ges möjlighet. 
- Transportera oss så miljövänligt som vi kan. 
- Undvika engångsmaterial och onödiga förpackningar.  

Dessa ska jobbas med kontinuerligt på våra arrangemang samt övriga evenemang. 
 
 
 
 
 
 
 



RIKTLINJER ETIK 
Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift ska sträva efter att: 
 

- Behandlar alla med respekt. 
- Reagera om något känns fel, ta gärna hjälp av ledare.  
- På våra arrangemang ska det finnas en trygghetsvärd som presenterar sig själv och ämnet.  

 
Dessa ska jobbas med kontinuerligt på våra arrangemang samt övriga evenemang. 
 
 
HÄNVISNINGAR 
De olika policyer som Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift utgår ifrån är generella och bör anpassas 
utifrån varje enskilt tillfälle. Följande policyer gäller för Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift: 
Resor och utgifter, Miljö och Etik, Bön och Gudstjänst samt Kommunikation. 
 
 
UPPHOV OCH ANSVAR 
Den här policyn är inspirerad av förbundet- och andra distrikts policy om miljö och etik, som 
distriktsstyrelsen har korrigerat för att passa distriktet bättre. Distriktsstyrelsen är ansvarig för att 
policyn sprids och följs. 
 
 
SVENSKA KYRKANS UNGA I LINKÖPINGS STIFTS MILJÖ- OCH ETIKPOLICY I 
KORTHET 
Denna policy ska sträva efter att alltid vägleda de som anordnar de arrangemang som Svenska Kyrkans 
Unga i Linköpings stift erbjuder sina medlemmar och distriktsstyrelsen har ansvar för att den följs. 
Policyn innebär att vi ska sträva efter att alltid ha med ett miljö och etiktänk på våra arrangemang och 
mötesplatser, genom exempelvis att transportera oss så miljövänligt det går, försöka att alltid vara 
med och minska matsvinnet, återanvända och källsortera. Vi försöker också att äta ekologiskt och 
vegetariskt i så stor utsträckning det går. 
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