
 

 

Rättvisa och miljö 

Vårt ansvar för miljö och rättvisa 
 
Människan har fått ett speciellt uppdrag av Gud. Vi är med och delar Guds vision och längtan att 
skapa en rättvisare, mer hållbar och bättre värld – att sprida Guds rike. Såväl barn som som unga 
och vuxna delar detta uppdrag. Gud och människa jobbar tillsammans. Equmenia Växjös barn, 
unga och vuxna får genom sina grupper och olika gemenskaper ta del av och förvalta detta 
uppdrag. Då kan föreningens medlemmar växa i gemenskap med Jesus och varandra. (Utdrag ur 
Equmenia Växjös Teologiska grund) 
 

I Equmenia Växjö vill vi därför… 
 värna Guds skapelse i förkunnelse och handling och arbeta för en rättvis värld 

 väga in miljöhänsyn i alla beslut och i genomförande av all verksamhet 

 välja miljömärkta, kravmärkta och FairTrade produkter så långt det är möjligt. När det inte är 
möjligt vill vi ändå ha en miljö- och rättviseaspekt på våra inköp. 

 inspirera och motivera människor att i sina dagliga liv göra val som leder till positiva effekter på miljön 
och bidrar till en rättvisare värld. Valen kan gälla både produkter såsom mat, kaffe, godis, kläder m.m. 
och tjänster såsom transporter/resor, värme/energi. 

Med stöd av denna viljeinriktning har vi konkretiserat vår hållning i punkterna nedan för att 

inspirera i Equmenias alla aktiviteter. De blir därmed underlag för mångas medverkan, för 

kunskapsfördjupning och för utökning av vårt gemensamma miljöarbete. På så sätt lever 

uppdraget vidare.  

  

I vårt uppdrag och ansvar som förening ingår att vi: 

Miljö och rättvisa 
 handlar Fairtrade, vegetariskt, närproducerat och ekologiskt så långt det är möjligt 

 undvika onödig konsumtion av förbrukningsmaterial så som buteljerat vatten, 
engångsprodukter och papper genom att t ex använda dubbelsidig utskrift 

 reser säkert, kostnadseffektivt, miljövänligt och med kollektivtrafik samt undviker resor 
med bil och flyg i den utsträckning det är möjligt 

 förmedlar information muntligt eller via e-post och hemsida så långt det är möjligt 

 släcka ljuset i lokaler som inte används  

 källsortera i så stor utsträckning som möjligt 

 inspirerar och tipsar varandra i vårt ansvar för miljö och rättvisa. 

 utmanar vår församling att agera för ett ekologisk hållbart samhälle 



 

 

Jämställdhet och jämlikhet 

 arbeta för att fördelningen mellan könen ska vara jämn vad gäller alla förtroendeuppdrag, 
styrelser, råd, arbetsgrupper och liknande. 

 arbeta för att fördelningen mellan könen ska vara jämn när ledare rekryteras till alla de 
barn- och ungdomsgrupper som finns i föreningen, för att en bredd av olika förebilder 
behövs. 

 arbeta för att föreningen ska vara ett sammanhang där alla personer bemöts på likvärdigt 
sätt 

 arbeta för att föreningen ska vara ett sammanhang fritt från alla former av diskriminering 
och trakasserier inklusive sexuella trakasserier 

 uppmuntrar att ta till sig kunskap om jämställdhet och maktstrukturer samt hur dessa 
påverkar deltagare och ledare. Arbeta för att förebygga och motverka osunda 
maktstrukturer. 

 

Tobak, alkohol och droger  

 

 genomför arrangemang som är fria från tobak, alkohol och narkotika. 

 verkar för att alla arrangemang där Equmenia Växjö är medarrangör är fria från tobak, 
alkohol och narkotika. 

 deltar i arbeten med syfte att motverka alkoholkonsumtion bland barn och ungdomar. 

 arbetar för en tobaksfri miljö. 

 
Uppmuntrar ledare i Equmenia Växjö till att: 
 

 Vara medveten om sin roll som förebild och ha en genomreflekterad återhållsam syn på 
alkohol och tobak. 

 Ge unga positiva erfarenheter av ett liv fritt från tobak, alkohol och narkotika. 

 Under hela den tid ett arrangemang pågår helt avstå från tobak, alkohol och narkotika. 

 


