Afrikagruppernas
hållbarhetspolicy
Policyn uttrycker Afrikagruppernas värdegrund gällande hållbarhet. Den ska användas som
verktyg i arbetet för en hållbar utveckling. Policyn gäller medlemmar, styrelse,
förtroendevalda och personal. Även medlemsorganisationer förväntas dela dessa värderingar.
Hållbar utveckling omfattar ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Miljö har inga
nationsgränser. Därför är problem kopplade till miljö, sociala och ekonomiska villkor samt
utnyttjande av jordens resurser globala och till stor del orsakade av rådande globala
ekonomiska system. Klimatförändringar och miljöförstöring utgör både kortsiktiga och
långsiktiga hot mot samhällen i södra Afrika. Detta påverkar i synnerhet människor som lever
i fattigdom och som lever på småskaligt jordbruk eftersom de är mest utsatta för
klimatförändringar.
Utländska investeringar i mark och utvinning av mineraler leder ofta till miljöförstöring och
kränkningar av mänskliga rättigheter på lokal nivå och bidrar samtidigt till
klimatförändringarna på global nivå. Afrika har bidragit minst till de utsläpp av växthusgaser
och miljöföroreningar som orsakar den globala uppvärmningen, men drabbas hårdast av
effekterna.
Afrikagrupperna bygger sin verksamhet på solidaritetscirkeln och anser att:
- En miljömässigt hållbar utveckling är en förutsättning för en hållbar ekonomisk och
demokratisk utveckling liksom ett jämlikt och jämställt samhälle som respekterar
mänskliga rättigheter.
- Miljö- och klimatförändringar är starkt kopplade till den orättvisa och ojämlika
resursfördelningen som upprätthålls av politiska, ekonomiska, sociala, patriarkala och
kulturella system och strukturer.
- Det finns ett starkt samband mellan miljö, klimatförändringar och människors
levnadsvillkor.
- Världen står inför en dubbel utmaning, att bekämpa både fattigdom och
klimatförändringar.
- Klimaträttvisa är avgörande för en hållbar och fredlig utveckling.
- Då industriell storskalig livsmedelsproduktion ofta utarmar jorden och förstör den
biologiska mångfalden är en utveckling av hållbart småskaligt jordbruk nödvändigt för
att kunna föda världen i framtiden.

Afrikagrupperna ska:
- Arbeta för ökad kunskap i hållbarhetsfrågor bland personal, medlemmar och
samarbetspartner.
- Sträva efter att minimera sin negativa miljöpåverkan.
- Utveckla hållbarhetskriterier inför val av nya samarbetspartner.
- Stödja existerande samarbetspartner i deras arbete för hållbar utveckling.
Utöver hållbarhetspolicyn finns interna riktlinjer med mer detaljerad vägledning för hur
Afrikagrupperna, dess medarbetare och samarbetspartner ska förhålla sig i frågor som rör
hållbar utveckling.
Det är Afrikagruppernas styrelses ansvar att ta fram och fastställa de policys som
organisationen behöver. Samtliga policys ska årligen antas av styrelsen i början av en ny
mandatperiod. Styrelsen ska då också ge generalsekreteraren i uppdrag att säkerställa
verkställandet av dessa policys i det dagliga arbetet inom organisationen genom att ta fram
riktlinjer och rutiner. För frågor kontakta post@afrikagrupperna.se.
Antagen av styrelsen 17juni 2018

Afrikagrupperna’s policy on
sustainability
This policy expresses the values of Afrikagrupperna on sustainability. It will be used as a tool
in the work for sustainable development. The policy applies to members, the Board, elected
representatives and staff. Also member organisations are expected to share these values.
Sustainable development includes ecological, social and economic aspects. The environment
has no national borders hence problems linked to environmental, social and economic
conditions and the exploitation of the Earth's resources, are global and largely caused by the
current global economic systems. Climate change and environmental degradation are both
short-term and long-term threats to communities in Southern Africa. This affects in particular
people living in poverty and those who make their living on small-scale agriculture as they are
most vulnerable to climate change.
Foreign investments in land and extractivism of minerals often lead to environmental
degradation and human rights violations at a local level and contribute to climate change at a
global level. Africa has contributed least to greenhouse gas emissions and environmental
pollution that causes global warming, but are most affected by the impact.
Afrikagrupperna builds its work on the circle of solidarity and considers that:
- Environmentally sustainable development is a prerequisite for sustainable economic
and democratic development as well as for a gender equal society with respect for
human rights.
- Environmental and climate change are closely linked to the unfair and unequal
distribution of resources maintained by political, economic, social, patriarchal and
cultural systems and structures.
- There is a strong correlation between environment, climate change and people's living
conditions.
- The world faces a double challenge to combat both poverty and climate change.
- Climate justice is crucial for a sustainable and peaceful development.
- As industrial large-scale food production often depletes the soil and destroys
biodiversity, development of sustainable small-scale agriculture is necessary to feed
the world in the future.

Afrikagrupperna shall:
- Work for increased knowledge of sustainability issues among staff, members and
partner organisations.
- Strive to minimize its negative effects on the environment.
- Develop sustainability criteria prior of selecting new partner organisations.
- Support existing partner organisations in their work for sustainable development.
In addition to the sustainability policy there are internal guidelines with more detailed
guidance for how Afrikagrupperna, its employees and partner organisations should take on
issues related to sustainable development.
It is the responsibility of the Board to develop and determine the policies that the organisation
needs. These policies shall be adopted annually by the Board at the beginning of a new term
of office. The Board will then also instruct the Secretary General to ensure compliance in the
daily work of the organisation through guidelines and routines. Contact
post@afrikagrupperna.se for any questions.

Accepted by the board 17 June 2018

