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StuFF skall vara en organisation som verkar för hållbar utveckling och värnar om den värld som vi
lever i. Som representant för tusentals studenter måste StuFF stå för en god och sund inställning till
hållbar utveckling. Denna policy innehåller vägledning i frågor rörande hållbar utveckling och miljömedvetenhet inom StuFF. Den fungerar som ett hjälpmedel för att förbättra StuFFs organisation
och för att StuFF ska kunna bidra till en hållbar utveckling. Dess syfte är alltså inte att progressivt
leda arbetet för hållbar utveckling eftersom det inte kan anses räknas till de frågor som är av en
studentkårs huvudsakliga syfte och mål. Det finns organisationer och krafter som mer effektivt
driver arbetet för hållbar utveckling. StuFFs roll är snarare att bidra genom att implementera det
som redan finns inom berörda områden. Då StuFFs huvudsakliga ansvar är studenternas utbildning
och studiesociala situation medför det att miljöfrågor inte alltid kan stå främst, även om detta hade
varit allas vår förhoppning. Det finns områden där StuFF har störst påverkan och där vi bör arbeta
aktivt, nedan följer dessa och riktlinjer för hur vi skall arbeta med dessa.

Ett område där StuFF har potential att värna om miljön är inom det interna dagliga arbetet. Detta
såväl i de mer praktiska göromålen såväl som i vårt samarbete med andra organisationer. Det är
således viktigt att alla berörda inom StuFF har en miljömedvetenhet i sitt arbete.
StuFF bör:
•

undvika onödigt nyttjande av papper, detta genom att nyttja digitala dokument i största möjliga utsträckning

•

i möjligaste mån skriva ut dubbelsidigt

•

stödja och uppmuntra Linköpings universitets miljöarbete

•

ha ett förnuftigt nyttjande av materiel för att öka dess livslängd samt minska miljöpåverkan

•

då det är lämpligt nyttja produkter som går att återanvända istället för engångsprodukter

•

belysa miljöfrågor i lämpliga fora gentemot externa parter

•

uppmuntra samt stödja sektioner och studentföreningar projekt som relaterar till miljöfrågor
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•

följa de riktlinjer det finns för återvinning och sophantering

Aktiva inom StuFF deltar i olika samarbeten på lokalt samt nationellt plan. Dessutom transporterar
StuFF personer och ting i relativt stor utsträckning. Då just transporter är en mycket viktig fråga för
hållbar utveckling skall StuFF sträva efter att alla delar av verksamheten minskar sin miljöpåverkan
från transporter.
StuFF bör:
•

välja tåg eller buss framför bil som huvudsakligt transportmedel

•

undvika resor med stor negativ miljöpåverkan

I alla frågor som rör materiel, transporter eller dylikt finns det en ekonomisk aspekt som StuFF
måste ta hänsyn till. Arbetet för en hållbar utveckling hade inte varit svårt om StuFF som organisation hade haft stora ekonomiska tillgångar. I dagsläget är inte StuFF i denna situation och måste
därför aktivt planera hur resurserna skall användas för att kunna genomföra vår verksamhet och
samtidigt bidra till att verka för hållbar utveckling. Utifrån detta skall styrelsen agera på ett smart
sätt i val av leverantörer med avseende på hållbar utveckling.
StuFF bör:
•

ta hänsyn till miljöpåverkan i val av leverantörer

•

i en konkurrenssituation med likvärdiga priser samt funktionalitet välja den produkt med
påvisat minst miljöpåverkan

•

tillvarata möjligheter att göra smarta val där StuFF kan göra stora insatser med små medel

