AMBASSADÖRERNAS
HÅLLBARHETSARBETE 2018
Nu har det gått två år sedan projektet Hållbarhet i Ett Röda Kors drog igång och ett
och ett halvt år sedan de tio frivilliga ambassadörerna tog med sig sitt engagemang till
kretsar i hela Sverige. Syftet med projektet är
att skapa en mer hållbar organisation. Vilket
innebär en organisation som driver verksamhet på ett sätt som inte äventyrar med kommande generationers möjligheter till en livskraftig natur och god hälsa, men naturligtvis
inte heller medmänniskors möjlighet till detta
idag. Det innebär även att vara med i vår
samtid men de största utmaningarna mänskligheten står inför, bland annat klimatkrisen.
Det innebär att vara en attraktiv organisation
för unga och vara med i omställningen till ett
hållbart samhälle.
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Stor spridning
Sedan starten har hållbarhetsambassaTotalt sedan
dörerna haft regelbundet arbete i hållprojektets början
barhetsfrågor med åtminstone 35 kretsar
har vi haft
och fler kretsar har arbetat med arbetsmaterialet i hållbar utveckling själva.
Tillfällen att prata om hållbarhet har
varit många, under 2018
informationshölls 54 informationsträffar och tillsamträffar...
mans nådde vi 1058 rödakorsare!
Totalt sedan projektets
början har vi haft 119
54 infoträffar
informationsträffar och
hölls 2018 och
nått 1 695 rödakorsare.
tillsammans nådde vi

119

1 058

...och vi har nått

1 695
rödakorsare.

rödakorsare!

”Att vara hållbar inom
Svenska Röda Korset är
att återvinna textiler och
resa miljövänligt”

”Att vara hållbar innebär att tänka långsiktigt
men också i vardagen
på inköp och resvanor”
– frivillig i krets

– frivillig i krets

”Jag engagerar mig för hållbarhet genom att sy kassar av
överblivet textilmaterial”
– frivillig i krets

”Svenska Röda Korset
har alla möjligheter att
påverka för en hållbar
samhällsutveckling”
– styrelseledamot i krets

Vi ska minska slöseriet av jordensresurser
genom återanvändning, skapa nya
metoder för återvinning, verka för en
attityd förändring i samhället”

Kretsar vi har besökt
Exempel på att-göra-lista hos krets:
•
•
•
•
•
•

Byta till förnyelsebar el
Prata med banken om våra placeringar
Öka andelen Fairtrade-certifierade produkter
Öka kunskapen om våra grundprinciper
Se över städ produkterna så de är miljövänliga
Utse en ansvarig i h
 ållbarhetsfrågor
Bodens
Rödakorskrets
Luleå
Rödakorskrets
Piteå
Rödakorskrets

Är hållbara
Arbetar för hållbarhet
Svalt intresse
På gång

Storsjökretsen
Bräcke Rödakorskrets
Sundsvalls Rödakorskrets

Örebro Rödakorskrets
Karlstad Rödakorskrets
Kristinehamns Rödakorskrets
Åmål Rödakorskrets
Tranås Rödakorskrets
Vänersborg Rödakorskrets
Uddevalla Rödakorskrets
Falköping Rödakorskrets
Mullsjö Rödakorskrets
Habo Rödakorskrets
Alingsås Rödakorskrets
Lerum Rödakorskrets
Huskvarna Rödakorskrets
Kungsbacka Rödakorskrets
Jönköpings Rödakorskrets
Aneby Rödakorskrets
Nässjö Rödakorskrets
Gislaved Rödakorskrets
Halmstad Rödakorskrets
Älmhult Rödakorskrets
Perstorp Rödakorskrets
Hässleholm Rödakorskrets
Höör Rödakorskrets

Leksands Rödakorskrets
Falu Rödakorskrets
Rödakorset Bohuskretsen
Rödakorset Sätrakretsen
Hedemora Rödakorskrets
Knivsta Rödakorskrets
Norrtälje Rödakorskrets
Bromma-Västerled Rödakorskrets
Vallentuna Rödakorskrets
Sollentuna Rödakorskrets
Sundbybergs Rödakorskrets
Hässelby-Vällingby Rödakorskrets
Enskede-Farsta Rödakorskrets
Skärholmen Rödakorskrets
Södertälje Rödakorskrets
Linköping Södra Rödakorskrets
Mjölby Rödakorskrets
Hall-Hangvar Rödakorskrets
Slite Rödakorskrets
Visby Rödakorskrets
Hemse Rödakorskrets
Eksjö Rödakorskrets
Vetlanda Rödakorskrets
Sävsjö Rödakorskrets
Kalmar Rödakorskrets
Växjö Rödakorskrets
Vislanda Rödakorskrets
Tingsryd Rödakorskrets
Karlskrona Rödakorskrets
Karlshamn Rödakorskrets
Kristianstad Rödakorskrets

Nationell
hållbarhetsträff 2018
Det är inte bara enskilda kretsar som har
haft workshop och samtal om hållbar utveckling utan organisationen i stort har pratar
hållbarhet hela året. I september 2018 hölls
den första nationella träffen för samtliga som
varit med i projektet gällande hållbarhetsfrågor. Människor hade rest från hela Sverige,
satt med i regionråd, i styrelsen hos kretsar,
som verksamhetschefer eller praktikanter
från Röda Korsets Folkhögskola. En hel dag
gick åt att diskutera vad vi kan göra för att
bli mer hållbara.

Bland annat ansåg
man att:
• Klimatkrisen borde alla känna till
i en krisorganisation
• Hållbarhet borde stå med på varje
dagordning
• Alla plast bör fasas ut
• Ha mer remake och sygrupper som
återanvänder material
• Samarbeta med andra aktörer och
ha hållbarhetsdagar lokalt
• Våga ställa krav på kretsar
• Köpa närproducerat och ekologiskt
• Mer mångfald i kretsstyrelsen

Hållbarhetsarbete i
tjänsteorganisationen
Förutom det flitiga kretsarbetet så har övriga rödakorsare inte varit lata på omställningen gentemot det hållbara. År 2018 fick
hela organisationen nya reseriktlinjer med
en tydlig markering mot att vi inrikes reser
med tåg och inte flyg. Resor som gjorts via
vår resebyrå har kartlagts och en kommunikationsfilm tagits fram. Vi har integrerat
hållbarhet i styrelseutbildningar, depåträffar,
butikskoncept träffar och i ekonomi utbildningen för kassörer. Vi har anordnat en
föreläsning med tema på klimat och katastrof
med expertis utifrån. Vi har vunnit pris för
bästa hållbarhetsrapport inom vår sektor och
varit med och tagit fram en online utbildning
i hållbarhet via ICRC.

VAD KAN DU GÖRA?
Ta kontakt med din regions
hållbarhetsambassadör och
boka träff!
Ta del av arbetsmaterialet i
hållbar utveckling på Rednet
Se till att hållbarhet kommer
med i övriga rödakorssammanhang
genom att ta kontakt med
Sophie Gripenberg
Skriv motioner till Riksstämman
gällande hur du/ni tycker hållbarhet
ska drivas i organisationen

