PMUs policy för
miljö

"Så tog nu Herren Gud mannen och satte honom i Edens lustgård, till att
bruka och bevara den." (1 Mos. 2:15)

Fokus: Samverkan mellan människor och
Gud för att vårda hela skapelsen

”Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt
skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på
grund av honom som vållade det, men med hopp om att också
skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet
som Guds barn får när de förhärligas” (Rom. 8:19-21)

Nyckelord: förvaltarskap, hållbarhet ,
rättvisa, trovärdighet, röstbärande

”Då ska vargen bo med lammet, pantern ligga vid killingens sida. Kalv
och lejon går i bet och en liten pojke vallar dem.” (Jes. 11:6)

Bakgrund och strävan
PMU vill främja utvecklingen av ett livskraftigt och demokratiskt civilt samhälle där människor i grupp agerar
för sina egna och/eller andras intressen, så att människor som lever i fattigdom får ökade möjligheter att
förbättra sina levnadsvillkor. I relation till miljön innebär detta att alla insatser som PMU stödjer, direkt eller
indirekt, ska bidra till att vårda Guds skapelse. PMU strävar efter en upprättad skapelse där resurser är
rättvist fördelade och används på ett uthålligt sätt så att hänsyn tas även till kommande generationer.

Policy
PMU ansluter sig till principen att individer och grupper ska få en rättvis tilldelning av makt, resurser och
inflytande över sin lokala, regionala och globala miljö.






Människan är en del av skapelsen, beroende av skapelsen och förvaltare av skapelsen. Detta innebär
att både rättigheter och skyldigheter ska beaktas i insatser.
PMU ska i alla situationer och utvecklingsprocesser ta hänsyn till miljö på lokal, regional och global nivå
för att bidra till en upprättad och mer rättvis skapelse. Detta förutsätter ett ständigt nätverkande med
en mångfald av aktörer, både inom det civila samhället och utanför det, genom lyssnande och dialog.
Ett miljöperspektiv ska genomsyra allt arbete inom PMUs ramverk; vilket innebär en direkt eller
indirekt strävan att bidra till att upprätta hela Guds skapelse.
PMU ska stimulera till ökad samverkan för miljö och klimaträttvisa
PMU ska vara en röstbärare för utsatta människor

Policyns omfattning
Policyn gäller för alla insatser och program som finansieras av PMU.

Implementering av policy
Implementering av policyn sker kontinuerligt i alla stegen från projektidé via situationsanalys till
projektdesign och uppföljning/utvärdering. Policyn ska också prägla PMU i lärprocesser och i nätverkande
inom globala nätverk.

Ansvarsfördelning och efterlevnad
Det åligger var och en inom PMU-stödd verksamhet att ta ett eget aktivt ansvar för att hålla sig ajour med
uppdateringar och reflektion över praktiska innebörder av policyn.

Uppföljning och
utvärdering av policyn

Avläsningspunkter (indikatorer):

Resurser är fördelade rättvist

Resurser används med ett långsiktigt perspektiv
Efterlevnad av policyn följs kontinuerligt
(uthålligt, livskraftigt och hållbart)
upp av PMUs ledningsgrupp, eller av den

Miljöperspektiv genomsyrar alla insatser och program
ledningsgruppen utser. Uppföljningen sker

Partner deltar i lokala och nationella miljönätverk
årsvis och görs i form av en workshop.
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