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Miljöpolicy 

Björkåfrihet är en solidaritetsorganisation som arbetar med internationell solidaritet, 

hållbar utveckling och socialt ansvarstagande. Genom att hantera textilier, kläder, skor 

och andra återbrukbara föremål i vår second hand-verksamhet, besparar vi årligen 

omfattande utsläpp och förbrukning av naturresurser. 

Björkåfrihet ser en tydlig koppling mellan globala rättvisefrågor och miljö. Vår 

miljögärning är därför viktig både i sig själv och för att minska de problem inom miljö 

och mänskliga rättigheter som svensk konsumtion leder till i andra länder, både när det 

gäller produktion och avfallsdumpning. Björkåfrihet ifrågasätter konsumtionsnormen 

och ska inte vara ett alibi för fortsatt nykonsumtion.  

Inom den cirkulära ekonomin har second hand-organisationerna en nyckelroll, och vi 

ska därför leva som vi lär. Organisationen ska skydda miljön och verksamheten ska 

styras och utvecklas i riktning mot ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle genom 

att: 

 Förebygga förorening och effektivisera verksamhetens energiförbrukning. 

 

 Ständigt arbeta för att kunna återanvända mesta möjliga av vårt material och 

minska vårt avfall genom t ex materialåtervinning, själva och i samarbete med 

andra aktörer.  

 

 Vid varje förändring av Björkåfrihets verksamhet ska en miljöinriktad och 

riskbaserad konsekvensanalys göras. 

 

 Vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan ska vara transparent mot omvärlden. 

 

 Påverka befintliga och nya samarbetsparters att verka för hållbar utveckling och 

minskad negativ miljöpåverkan. Vid nya samarbeten ska vi eftersträva att välja 

aktörer som tydligt prioriterar detta arbete, exempelvis inom cirkulär och 

resursbesparande materialhantering..  

 

 Bevaka och säkerställa att Björkåfrihet uppfyller miljökrav, förordningar och 

lagar relaterade till vår verksamhet inom hållbarhet och miljö.  

 

 Stimulera, informera och utbilda medlemmar, allmänhet, medhjälpare och 

medarbetare till delaktighet och ansvarstagande gällande hållbar utveckling och 

minskad negativ miljöpåverkan. 

 

 Verka för att återinföra en statlig myndighet inom miljöområdet, fristående och 

oberoende av andra intressen. 
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 Ständigt förbättra och utveckla mål för hållbar utveckling och minskad negativ 

miljöpåverkan. 

 

 Ständigt förbättra vårt miljöledningssystem.  


