BÆREKRAFT
HOS OSS?
OPPLEGG FOR STAB OG MENIGHETSRÅD

Bærekraftsboka.no

Bærekraftsboka.no
For: Stab og/eller menighetsråd
Formål: Reflektere over hvordan vi jobber med bærekraftsmålene hos oss, og se om vi kan øke innsatsen på noen felter
Tidsbruk: 30-60 minutter
Praktiske forberedelser:
• Printe spørsmålsark. Eventuelt les det digitalt og ta notater.
• Det kan være en fordel å ha bærekraftsboka.no tilgjengelig
for å lese litt om de enkelte målene

SLIK GJØR DU:
1. Innled med å fortelle om bærekraftsmålene generelt, bruk gjerne innledningen
2. Del ut spørsmålsarkene, og la gruppa gjennomføre en stille refleksjon ved å notere noen
tanker og ideer på hvert spørsmål. Hold på så lenge noen fortsatt skriver, eller til det har
gått 10 minutter.
3. Kom sammen igjen i gruppa og ta en runde for å høre hva folk har skrevet. Ta gjerne en
samtale/diskusjon i plenum om hvert av hovedpunktene. Hva syns folk det er spennende
å snakke om? Hva tenker de vi burde jobbe mer med?
4. Identifiser til slutt hvilke punkter dere ønsker å legge en plan for å bli bedre på. Bli enige
om hvordan dere ønsker å jobbe for å bli bedre, bestem prosess.
5. Skriv en plan for når dere skal gjennomføre hvilke tiltak. Ta gjerne i bruk ressursen
”Samarbeid for å nå målene” på bærekraftsboka.no som verktøy. På bærekraftsboka.no
kan dere også finne kilder til å lære mer og bli inspirert.

INNLEDNING:
Globalt i FN har vi blitt enige om 17 bærekraftsmål vi skal nå innen 2030. Målene er verdens
arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
Dette er ikke mål bare for FN, Stortinget eller kommunen, men også i vårt lokalsamfunn og vår
menighet. Engasjement for bærekraftsmålene er en måte å realisere det diakonale oppdraget
om nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.
Vi skal nå gjøre en øvelse hvor vi ser på hvordan det står til med bærekraftsmålene hos oss.
Kanskje vi finner noen spennende svar og utfordringer vi kan jobbe videre med!
Formålet med refleksjonen er at vi skal få økt bevissthet om vårt eget arbeid sett i
sammenheng med bærekraftsmålene, men også at vi skal ha et utgangspunkt for å jobbe mer
bevisst med dette. Vi kan velge oss noen punkter å jobbe målrettet med å bli bedre på.
Vi lager da en plan med utgangspunkt i oss selv og det vi ønsker, har kapasitet til og ser at det
er gode muligheter for å jobbe med. Kanskje vi kan arrangere en temakveld med foredrag om
ett av målene for å lære mer, legge om en rutine for å bli mer bærekraftige, arrangere en ny
aktivitet som går på ett av temaene, eller finne lokale samarbeidspartnere i arbeidet? Her er
det opp til oss.
Vi bruker bærekraftsboka.no for å lære mer om målene hvis vi trenger det.

FNs BÆREKRAFTSMÅL

HVORDAN JOBBE MED
BÆREKRAFT HOS OSS?

Bærekraftig utvikling har tre dimensjoner: sosiale forhold, økonomi og
klima og miljø. Her følger noen spørsmål til refleksjon som åpner for at
vi kan se vårt arbeid i sammenheng med bærekraftsmålene, og lete etter
områder vi kan bli bedre på, gode ideer og engasjement lokalt og globalt.

1. SOSIALE FORHOLD
Finnes det moderne slaveri i vårt lokalmiljø?
Hvordan kan vi oppdage det, og hva kan vi gjøre?

EKSEMPLER OG TIPS

Speiler våre sammenhenger det mangfoldet som finnes
i lokalmiljøet? Hva kan vi gjøre slik at alle kan delta?

Hvor gode er vi på å handle etisk i vår virksomhet?

Hvordan er likestilling på agendaen i arbeidet vårt?

Bærekraftsboka.no

Som virksomhet kan vi gjøre
en stor forskjell gjennom
forbrukermakten vår ved å
velge varer som garanterer
gode arbeidsvilkår og
levelønn til dem som
produserer de.
Moderne slaveri er utbredt,
også i Norge. Har vi bedrifter
eller bransjer i vårt nærmiljø
hvor noen kan være i fare for
å jobbe under tvang? Hva kan
vi gjøre med dette? Se Norges
Kristne Råds ressurser om
moderne slaveri.

2. ØKONOMI
Hvordan kan vi jobbe for å motvirke ulikhet
i lokalsamfunnet vårt?

Finnes det uutnyttet potensiale for gjenbruk
og sirkulær økonomi?

Er vi bevisste på forbruket vårt?

Bruker vi stemmen vår for rettferdighet?

3. KLIMA OG MILJØ
Hvor gode er vi på resirkulering og å hindre
utslipp i vår virksomhet?

Hvordan kan vi tilrettelegge for å holde
utslippene nede?

Finnes det noen gode klima- og miljøtiltak
vi kan bidra med i lokalsamfunnet?

Engasjerer vi lokalbefolkningen i klimasaken?

EKSEMPLER OG TIPS
Sløser vi med noe, eller er
det noe forbruk vi kan kutte?
Som virksomhet kan vi tenke
ombruk, for eksempel når
det kommer til møbler og elartikler.
Deltar vi i den offentlige
debatten, eller støtter opp
om og sprer kampanjer fra
solidaritetsorganisasjoner
som KFUK-KFUM Global og
Changemaker?
For å oppnå bærekraftig
utvikling må ressursene
fordeles mer rettferdig. Sprer
vi budskapet og gir vi barn og
unge god nok informasjon?

EKSEMPLER OG TIPS
Er deres menighet Grønn
menighet? På www.grønnkirke.no
finner dere en rekke konkrete
tiltak menigheten kan gjøre
for å bli mer miljøvennlig, og
inspirasjon og veiledning i
hvordan dere kommer i gang.
Grønn menighet har hovedfokus
på klima og miljø, men
inneholder også tiltak innenfor
for eksempel etisk handel.
Gjør vi tiltak for eksempel ved
å gi barn og unge aktiviteter for
et bedre miljø, ved for eksempel
å plukke plast på stranda eller
bygge fuglekasser?
Snakker vi om klima i
menigheten, og er vi oppdaterte?

