Så får ni hjälp med de första stegen

Svenska kyrkans
miljödiplomering
för en hållbar
utveckling

Teologisk grund

Svenska kyrkans engagemang för miljöfrågor och hållbar utveckling vilar på en teologisk grund kring skapelsen som ett ständigt
pågående verk, ett under och en gåva, som människan uppmanas att vårda och bevara.
Världens befolkning, framförallt den rikare delen, använder
jordens resurser på ett ohållbart sätt. Överkonsumtionen och
vårt fossilberoende samhälle leder till resursbrist och klimatförändringar för nutida och framtida generationer. Mycket tyder på
att klimatförändringarna kommer att drabba människor i utvecklingsländer, kvinnor och barn hårdast. Därför reser hållbarhetsoch klimatfrågor även rättvisefrågor
Klimatförändringarna och dess konsekvenser kommer att innebära stora förändringar av människors livsvillkor i framtiden och
kan på sikt äventyra människans överlevnad. För att citera biskopsbrevet om klimatet, kan vi inte skjuta upp till morgondagen
det som behöver göras idag.

Ställ om för hållbar utveckling

Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling är ett
redskap för de som vill ställa om sin verksamhet så att den bidrar
till en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar för alla människor.

Miljösystemet har många likheter med ledningssystemen ISO 14001 och EMAS.

Sätt igång!
startfas

För att påbörja miljödiplomeringsarbetet tar du kontakt med
stiftets handläggare för hållbar utveckling.
Sedan ska det fattas ett beslut i styrelsen/kyrkorådet att påbörja
diplomeringsarbetet.
Därefter ska majoriteten av de anställda och förtroendevalda
genomgå en grundläggande miljöutbildning som stiftets handläggare kan hjälpa till med.
Sedan utser man en miljögrupp som ansvarar för arbetet.
Efter denna startfas är man redo att gå vidare till genomförandefasen som är uppbyggd i sex steg.

genomförandefasen
steg 1 – en nulägesbeskrivning görs som visar hur församlingens
verksamhet påverkar andliga, ekologiska, sociala och ekonomiska
dimensioner

steg 2 – det formuleras en vision för hållbar utveckling och en
miljöpolicy

steg 3 – miljöpolicyn konkretiseras genom att mål. Åtgärder
formuleras i en handlingsplan
steg 4 – organisationen för miljö- och hållbarhetsarbetet bestäms, rutiner upprättas, vem som gör vad listas samt ansvar
och befogenheter beskrivs
steg 5 – arbetet följs upp utifrån målsättning och handlingsplan
steg 6 – alla berörda informeras om planerat och utfört arbete
för en hållbar utveckling

För hela skapelsen

Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling
består tre faser och av en arbetsmetod i sex steg.
Arbetssättet skapar förutsättningar för ett långsiktigt arbete
med miljö- och andra hållbarhetsfrågor med utgångspunkt i en
teologisk grund.
Inom miljödiplomering sätter man mål för både det pastorala
arbetet och för andra verksamhetsområden.
Arbetet bygger på delaktighet och gemensamt lärande.

Du/ni som vill arbeta med miljödiplomering i din församling
eller pastorat kan få stöd av miljösamordnaren i Strängnäs stift
genom hela processen.

kontakt

Josefin Radon Burman, 0152-23451
Strängnäs stifts handläggare för hållbar utveckling
josefine.radon.burman@svenskakyrkan.se

läs mer
internwww.svenskakyrkan.se/strangnasstift/svenska-kyrkans-miljodiplomering
internwww.svenskakyrkan.se/hallbarhetsportalen

