Hur jobbar förbunden med hållbarhetsfrågor?
Inför Organisationskonferensen 2020 skickade vi ut en enkät till
medlemsorganisationerna om hållbarhet. Svaren visar att mycket redan görs och
användes i planeringen av Organisationskonferensen.
På den första frågan om förbunden jobbar med hållbarhet var svaren följande:
44 procent: Ja, vi jobbar mycket med hållbarhet
33 procent: Ja, men vi borde göra mer
22 procent: Lite
0 procent: Inte alls
Alla som svarade jobbar med hållbarhet i någon mån, de flesta mycket. Det här
kommer också fram mer konkret i svaren på övriga frågor.
Följande fråga handlade om hur hållbarhetsfrågan syns i arbetet. Flera lyfte fram
att de i verksamheten utgår från hållbarhet, att hållbarhet är grunden för
verksamheten och att till exempel projektverksamhet handlar om att sprida
kunskap om hållbarhetsfrågor eller att verka hållbart för att säkra att
verksamheten lever vidare.
En annan vinkel som tydligt kom fram var den ekologiska hållbarheten då fler lyfte
fram aspekter som hållbara resor (kollektivtrafik, samåkning eller digitala möten),
återanvändning av material (hantverksmaterial, baksidan av överblivna
papperskopior som anteckningsmaterial, egen tvättmaskin för handdukar i stället
för pappershanddukar) och kritisk granskning av införskaffningar.
Hållbarhet syns också konkret genom att förbund deltar i olika slags offentliga
kampanjer så som klimatmarscher eller kampanjer. Också ett genomgående
tankesätt syns i svaren: att i allt från kapitalplaceringar och sopsortering till
installation av solpaneler tänka hållbart.
Vi frågade också vilka hållbarhetsaspekter förbunden har behov av att utveckla.
Svarens visade en stor bredd, men framför allt att många funderat på detta.
Teman som lyftas fram var hållbart arbetsliv, som är en utmaning speciellt inom
tredje sektorn där många jobbar mycket och många har projektanställningar. Ett

förbund behöver utveckla riktlinjer för sina medlemsföreningar hur de kan jobba
med klimatfrågor och ett förbund vill arrangera hållbara evenemang. Flera förbund
lyfte temat hur hela förbundet kan bli klimatneutralt och hur man kan mäta
hållbarheten. Ekonomisk hållbarhet lyftes också upp. Hur förbund kan delta i
offentligheten i miljödebatten för att ta ställning.
Det var fint att se i enkätsvaren att många är stola över de hållbarhetsinsatser
som redan gjorts. Förbunden är bland annat stolta över praktiska ändringar som
genomförts så att verksamheten är mer ekologiskt hållbar och många förbund är
också stola över verksamhet och projekt som verkat för hållbarhet.
Ett förbund uppger att de har en miljöpolicy (som ska uppdateras) och ett
förbund att de har en hållbarhetsplan, övriga svarar nej på frågan om de har en
hållbarhetsplan.
Nio av Förbundsarenans 65 medlemsorganisationer svarade på enkäten (14
procent). Svarsprocenten var låg, men för ändamålet gav svaren mycket – många
saker som i svaren lyftes fram kunde vi under Organisationskonferensen ta upp
och lyfta fram. Tack till alla som tog sig tiden att svara på enkäten.

