Miljöpolicy
Marthaförbundet är en svenskspråkig rådgivnings- och medlemsorganisation i Finland. Vi arbetar
aktivt för ekologisk, huslig och ekonomisk hållbarhet inom miljöfrågor. Förbundet strävar efter att i
verksamheten vara medveten om medlemmarnas, de anställdas, målgruppernas och allmänhetens
olika behov och intressen. Marthaförbundet har utlyst klimatnödläge och uppdaterar som en följd av
detta sin miljöpolicy. I vårt arbete som beredskapsorganisation beaktar vi den rådande situationen i
samhället.
Förbundet arbetar för att miljötänket ska genomsyra verksamheten på alla plan, inom förbund och
föreningsverksamhet, inom rådgivning och projekt. Policyn är gemensam för alla som tillhör
förbundet: marthamedlemmarna, föreningarna, distrikten och de anställda.
Marthaförbundet arbetar för en hållbar miljö genom fyra fokusområden.
Bemötande av medlemmar och kursdeltagare
Marthaförbundet arbetar för att i sin verksamhet inspirera medlemmar och intresserade att arbeta
för en hållbar miljö. Målet är att medlemmarna och kursdeltagarna erbjuds kunskap och enkla verktyg
för ökad miljöhänsyn i vardagen. Alla skall få känna att deras egna handlingar är värdefulla och
bidrar till en hållbar miljö. Medlemmarnas och kursdeltagarnas behov och intressen beaktas i
verksamheten. Alla har olika förutsättningar. Var man bor och de egna ekonomiska
realiteterna, påverkar de personliga möjligheterna till hållbarhet ur ett miljöperspektiv.
Personalfrågor
Marthaförbundets anställda beaktar miljöaspekter vid anordnandet av tillställningar, under
arbetsresor och vid anskaffningar. Personalen tillåts även arbeta på distans vilket minskar på
klimatavtrycket. Vid behov och enligt önskemål erbjuds digitala lösningar.
Extern och intern kommunikation
I Marthaförbundets externa kommunikation är målet att föra fram Marthas matvision, en klimat- och
kemikaliesmart vardag och hållbar konsumtion till förbundets medlemmar, föreningar och
allmänheten. I den externa kommunikationen vill vi föra fram att martha är en miljöhjälte i sin vardag.
Vi uppmuntrar alla att bidra till miljöarbetet enligt sina egna resurser. Den interna kommunikationen
till medlemmar, föreningar, distrikt, organisationsanställda sker via ändamålsenliga kanaler och är lätt
tillgänglig, aktuell och distribuerad på ett sätt som når alla. Vi betonar att alla ska
medvetandegöras i att miljötänket har prioritet i den interna verksamheten.
Uttalanden och samhällsfrågor
Marthaförbundet är en aktiv samhällsaktör och deltar i diskussioner om miljöfrågor kring de
kompetensområden som finns inom personalen och medlemskåren. Vi samarbetar gärna med andra
organisationer som stöder våra mål och visioner, för att kunna diskutera ämnen ur ett bredare
perspektiv. Uttalanden och diskussioner bör stå i linje med de frågor som är aktuella och som
kännetecknar Marthaförbundets grundvision.
Genom att följa miljöpolicyn bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och miljöhänsyn i vardagen.
Vi har skapat en separat åtgärdslista för att ge verktyg för att följa miljöpolicyn.

