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Läkarmissionens riktlinjer för hållbarhet
Syfte och omfattning
Läkarmissionens riktlinjer för hållbarhet är vår vägledning för hur vi på Läkarmissionen i vårt dagliga arbete
försöker minska vårt ekologiska fotavtryck och främja en hållbar utveckling. Då klimatförändringar och
miljöproblem drabbar de redan utsatta mest är det naturligt för Läkarmissionen att vi i vårt arbete mot
fattigdom inte samtidigt bidrar till negativ klimatpåverkan som försämrar deras livsvillkor.
Läkarmissionens riktlinjer för hållbarhet är ett stöd för oss att följa punkt 10 angående klimat- och
miljöhänsyn i vår personalkod. Riktlinjerna gäller alla anställda samt de som på olika sätt har uppdrag för
eller representerar Läkarmissionen.

Ansvar
Alla som omfattas av dessa riktlinjer har ett ansvar att följa dem så långt det är möjligt. Direktor och
kvalitetsansvarig ansvarar för uppdatering och formulering av dessa riktlinjer samt tillhörande handlingsplan.

Definition
Den klassiska FN-definitionen för hållbar utveckling är ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina”1. Hållbar utveckling är ett av
Läkarmissionens fyra grundläggande kärnvärden med följande beskrivning:
Vi ser individen som en del i ett större sammanhang av gemenskap, ansvar och beroende. Familjen, det
civila samhället, marknaden och staten påverkar alla individens val, möjligheter och livsvillkor. Vi verkar
för en social, ekonomisk och ekologisk utveckling som innebär god hushållning av såväl mänskliga som
naturens resurser2.
De tre delarna av hållbar utveckling som nämns ovan kan ytterligare beskrivas på följande sätt3:




Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där
grundläggande mänskliga behov uppfylls.
Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång
sikt.
Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens
produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de ”klarar
av”.

Ansvarstagande för en hållbar utveckling inbegrips i Läkarmissionens helhetssyn där vi uttalar individens
rätt till liv, frihet och just hållbar utveckling.

Vad gör vi?
Läkarmissionens biståndsverksamhet är direkt hållbarhetsfrämjande. Vi arbetar för social och ekonomisk
hållbarhet genom våra biståndsprojekt, ekologisk hållbarhet i våra odlings- och trädplanteringsprojekt,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet genom second hand. Vi uppmuntrar, utbildar och stöttar våra
projektpartners till ett medvetet förhållningssätt angående miljö- och hållbarhet med våra etiska riktlinjer i
vår Code of Conduct. Där står bland annat att miljöhänsyn ska tas i utformandet av projekt, om hushållning
av och val av material, återvinning med mera.

1

Hållbar utveckling (eng. sustainable development), lanserades som begrepp av Lester Brown (ca 1981). Begreppet och dess definition introducerades på den globala
arenan 1987 i samband med FN-rapporten Vår gemensamma framtid, kallad Brundtlandrapporten.
2

De fyra kärnvärdena finns i sin helhet i Läkarmissionens årsberättelse och på hemsidan, www.lakarmissionen.se under Om Läkarmissionen.

3

Denna definition i tre delar används ofta och källan är troligen Per Jacobsson, Kungliga Tekniska högskolan, som beskrev detta under titeln Mot ett hållbart samhälle på
KTH:s webbsida för hållbar utveckling 2003-2009.
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