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Miljöpolicy
Union to Union är ett samarbetsorgan för internationellt fackligt utvecklingssamarbete. LO-,
Tco- och Sacoförbund kan söka bidrag från Union to Union för fackliga uh’ecklingsprojekt i

världen och för informafionsprojekt i Sverige. Syftet med vår verksamhet i världen är att
stärka framväxten av oberoende, demokratiska och jämställda fackliga organisationer som
kan företräda sina medlemmars intressen samt arbeta för demokrati, mänskliga rättigheter,
internationell rätt, rättvis fördelning av resurser och hållbar utveckling. Grunden för vår
vision och verksamhet är ILO:s Decent Work-agenda.
Det är viktigt för Union to Union att engagera oss i en långsiktig hållbar samhällsuh’eckling.
Detta gör vi genom att undersöka hur vår miljöpåverkan ser ut och sedan vidta åtgärder för
att minska den. Vi ska bedriva ett systematiskt internt miljöarbete som leder till ständiga
förbättringar. 1 det arbetet ska vi tillvarata och öka medarbetarnas engagemang och kunskap
i miljöfrågor. Grundförutsättningen för värt miljöarbete är gällande miljölagstiftning.
Följande områden ämnar vi att verka inom för att minska vår miljöpåverkan:
Kunskap och kommunikation
Vi ska öka vår kunskap i miljö- och klimatfrågor och skaffa oss förståelse för hur vår
verksamhet påverkar miljön. Ledning och personal på Union to Union ska genomgå
utbildning i miljöfrågor så att alla anställda kan hjälpa till med att minska vår miljöpåverkan.
Inköp och leverantörer
Vi ska i största möjliga mån göra inköp från leverantörer med aktivt miljöarbete, som säljer
miljömärkta varor, allt från kontorsmaterial till mat. Vi ska ställa krav på levertmtörer vi
använder oss av idag att inleda miljöarbete och erbjuda miljömärkta varor om detta inte görs
i dagsläget.
Resor och transporter
Välja miljövänliga transportmedel när det är möjligt, både för persontransport och för
material. Det gäller exempelvis användandet av taxi och budtjänster. Vi ska arbeta för att
minska antalet flygresor. De resor som måste göras ska vi miljökompensera för.
Energi
Kontinuerligt sänka vår efförbrukning till miniminivå.
Avfall och farligt avfall
Minska mängden avfall som vår arbetsplats producerar. Det avfall som fortsatt produceras
ska källsorteras för att underlätta återvinning. Farligt avfall lämnas in på miljöstation.
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Miljöpåverkan i de projekt vi finansierar
Union to Unions utför inga egna projekt och har ingen direkt kontroll över den verksamhet
som svenska förbund utför med finansiering via oss. Vi kräver alLtid en analys av varje
projekts miljöpåverkan och arbetar med utbildning och stöd till våra partners för att öka deras
kapacitet att bedöma miljöaspekter och minimera negativ miljöpåverkan i sina projekt.
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