
INTRODUKTION
Som en organisation, der arbejder med 
fattigdomsbekæmpelse i det nordlige Ghana, 
er klimaforandringer blevet en uundgåelig 
problemstilling, som Ghana Venskab må forholde 
sig til – både i vores programarbejde og i måden, 
vi driver vores organisation på.
Ghana Venskab har derfor indført en række initiativer 
for at øge organisationens fokus på bæredygtighed.

SELVVALGT KLIMAAFGIFT
At besøge vores partnerorganisationer, andre 
interessenter og borgere i Ghana er en uundgåelig 
del af Ghana Venskabs arbejde og en betingelse for, 
at vi kan støtte aktiviteter i Ghana ordentligt. Ghana 
Venskab overvejer nøje nødvendigheden af hver 
enkelt rejse mellem Danmark og Ghana. Ved vores 
rejser betales en klimafgift af foreningens egne midler. 

Det beløb GV giver for hver betalt flyrejse vil blive 
brugt på klimaaktiviteter i E4L programmet eller 
andre relevante klimaaktiviteter i Nordghana 
gennem andre ghanesiske organisationer. Det kan 
f.eks. være plantning af træer, støtte til konkrete 
plastikgenanvendelsesprojekter, kurser for landmænd- 
og kvinder for at reducere deres sårbarhed ift. 
klimaforandringer. 

Klimaafgiften ved flyrejser vil blive beregnet med 
afsæt i anerkendte modeller, såsom Atmosfair. 
Indtil videre kan Ghana Venskab ikke garantere en 
1-til-1 kompensation, da organisationer i Ghana 
typisk ikke har klimaaktiviteter med certificeret CO2 
reduktionsmål. 

BÆREDYGTIG BRUG 
AF RESSOURCER 
Vi vil bestræbe os på at vælge flyselskaber med de 
mest klimavenlige fly. Vi vil bruge theicc.org opgørelser 
som en ledetråd i valget mellem flyselskaber. Det skal 
give et incitament til flyselskaber til at investere i de 
mest klimavenlige fly.

Ved mødeaktivitet i bestyrelsen og øvrige udvalg i 
Danmark, sørger Ghana Venskabs medlemmer og 
ansatte for i videst mulig omfang at tage offentlg 
transport eller arrangere samkørsel. Desuden 
overvejer vi altid om møder kan afvikles online.
Venskab refunderer ikke rejser i Danmark, som er 
foregået via fly.

Vi bestræber os på at minimere vores forbrug af 
ressourcer som papir, plastik og vand. Eksempelvis 
skal sekretariatet, udvalgsmedlemmer og 
partnerorganisationer i videst mulig udstrækning 
bestræbe sig på at begrænse print, og ved nødvendig 
print sørge for at genbruge papir og udskrive på 
begge sider af papiret. Papir i Danmark skal være 
miljømærket. På samme måde skal brugen af vand i 
mindre engangsplastikflasker minimeres i videst mulig 
grad – både i Danmark og Ghana. 

PÅVIRKNING AF 
ADFÆRD OG FORBRUG
Vi ønsker at påvirke vores medlemmer og 
samarbejdspartnere i såvel Danmark som Ghana i 
retning af en mere bæredygtig brug af ressourcer. 
Udgangspunktet er dialog og iværksættelse af 
konkrete initiativer. I Ghana kunne det f.eks. være 
indkøb af air-conditioners drevet af solenergi. I 
Danmark kunne det være øget brug af klimabidrag.   

DOKUMENTATION 
OG EVALUERING
Ghana Venskab vil i sin årsrapport give en status af 
denne bæredygtighedspolitik samt evaluere denne 
politik minimum hvert andet år.
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