
Klima- og miljøpolicy 
Norsk Folkehjelps visjon er «solidaritet i praksis» og alle programmer og aktiviteter 
implementeres i henhold til Norsk Folkehjelps Prinsipprogram. Som en aktiv 
samfunnsaktør skal hele organisasjonen bidra til å nå FNs bærekraftmål. Klimaendringer 
og miljøødeleggelser er blant de største utfordringene menneskeheten står i. 
Konsekvensene vil ramme hardest mange av de menneskene vi jobber med og for. 
Nedbryting av miljø og endringer i klima truer folks rettigheter til livskvalitet, likestilling og 
verdighet. I denne forbindelse anerkjenner Norsk Folkehjelp at vi må redusere vår egen 
belastning på klima og miljø så mye som mulig. Dette er viktig for å beskytte liv og helse og 
sikre rettferdig fordeling av makt og ressurser. Norsk Folkehjelp skal opprettholde sine 
juridiske forpliktelser for ansvarlig miljøforvaltning i de kontekster vi jobber, og skal støtte 
nasjonale og internasjonale bærekraftmål som omhandler klima og miljø. Hvor og når det 
er mulig skal vi også gå utover disse forpliktelsene. 

Målsettinger 

1. Norsk Folkehjelp skal redusere sin negative påvirkning på klima og miljø, inkludert 
klimagassutslipp, forurensing av luft, vann og jord og nedbryting av natur og 
naturressurser. 

2. Norsk Folkehjelp skal analysere effekter av klimaendringer og miljøødeleggelser for 
mennesker og partnere vi jobber for, og jobbe basert på disse analysene. 

For å nå disse målsettingene skal Norsk Folkehjelp: 

1. Kontinuerlig vurdere og analysere potensielle positive og negative effekter av 
prosjekter og aktiviteter på klima og miljø, inkludert hvordan klimaendringer og 
miljøødeleggelser påvirker de menneskene vi jobber for og med. 

2. Arbeide systematisk for kontinuerlig reduksjon av eget klima- og miljøfotavtrykk, 
blant annet ved å sette klare målsetninger gjennom en egen klima- og miljøstrategi, 
etablere et system for monitorering og dokumentasjon av endringer, og 
opprettholde dagens miljøsertifisering av Norsk Folkehjelps hovedkontor. 

3. Implementere skadereduserende tiltak der de er mest effektive for å redusere 
negative og styrke vår positive effekt på klima og miljø. 



4. Aktivt påvirke myndigheter og leverandører til å redusere sin negative påvirkning på 
klima og miljø og støtte partnere i deres kamp for klimatilpasning, miljørettferdighet 
og retten til å beskytte sitt miljø og levekår. 

Omfang 

Alle ansatte i Norsk Folkehjelp i Norge og i internasjonale programmer er forpliktet av 
denne klima- og miljøpolicyen. Medlemmer av Norsk Folkehjelp oppfordres til å støtte 
målene for denne politikken.  

Ledelsens ansvar 

Ledergruppen i Norsk Folkehjelp har ansvaret for å sikre at tiltakene i miljøhandlingsplanen 
oppfyller målene i denne policyen, og at de implementeres. Dette inkluderer ansvaret for å 
legge til rette for ressurser for å skape og opprettholde et miljøforvaltingssystem i 
organisasjonen. 

Monitorering og rapportering 

Ledergruppen gir Miljøgruppen, med base på hovedkontoret, mandat til å gjennomgå og 
oppdatere denne miljøpolicyen og miljøhandlingsplanen på årlig basis. Miljøgruppen har 
ansvaret for å monitorere og rapportere Norsk Folkehjelps årlige etterlevelse av policyen, 
samt fremskritt i tiltakene. Det forventes at hver avdeling skal levere data om sine 
miljørelaterte tiltak til Miljøgruppen årlig. I tillegg skal Miljøgruppen tilrettelegge for minst 
èn ekstern evaluering per strategisk periode for å validere dataene og forelå forbedringer. 
En kopi av denne policyen skal være offentlig tilgjengelig på Norsk Folkehjelps nettsted. 
Ansatte i Norsk Folkehjelp vil bli bedt om å gi tilbakemelding på implementering og 
oppnåelsesgrad av denne policyen, og revisjoner vil bli godkjent av ledelsen.  
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Definisjoner 

• Klima er et typisk værmønster i et visst område over en viss tid, ofte målt som 
gjennomsnittet av vær og temperatur over en 30-årsperiode  



• Klimaendring referer her til den menneskeskapte påvirkningen på klimaet som 
eskalerte i perioden etter 1850 (for eksempel gjennom avskoging og økt forbruk av 
fossile brensler) 

• Klimagassutslipp er utslipp til luft av gasser som påvirker klimaet, inkludert utslipp 
av drivhusgasser som bidrar til global oppvarming (som karbondioksid (CO2))  

• Miljøet er alle våre omgivelser men referer i denne sammenheng særskilt til naturen, 
som dyr, planter, skog, vann, jord og luft 

• Miljøforvaltning er de prosesser og rutiner som gjør at en organisasjon kan 
kartlegge sin påvirkning på klima og miljø, og redusere sin negative påvirkning 

• Miljørettferdighet gjelder de sosiale distribusjonsaspektene rundt bruk av natur og 
naturressurser 


