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Principer, historia och mål för Newmaninstitutets arbete med hållbar utveckling
Principer
Newmaninstitutets (hädanefter: NI) arbete för en hållbar utveckling grundar sig i en
förståelse av människan som en del av Skapelsen, och som ansvarig för omsorgen om
”vårt gemensamma hem” (jämför påve Franciskus encyklika Laudato si’). Denna
förståelse av människans och mänsklighetens ansvarsfulla relation till sin omgivning
sträcker sig över såväl miljö och natur som samhället och den sociala sfären i stort.
En hållbar utveckling för alla människor ingår som en integrerad vision i NI:s
verksamhet, och ska uttrycka sig såväl i den mer övergripande organiseringen av
verksamheten som i undervisningen.
Historia
NI har redan från sin start 2001 arbetat utifrån en vision om hållbar utveckling, såväl i
uppbyggandet av den fysiska miljön som i de grundtankar som genomsyrar
undervisningen.
Redan vid de första inköpen av möbler, till såväl kontorsrum som undervisningslokaler,
skedde detta med en tanke om att välja hållbara material och konstruktioner. NI har
även tidigt valt att investera insatta gåvomedel i skogsfastigheter, och vill på dessa
bedriva ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Från dessa skogsfastigheter, som ligger i NI:s
geografiska region, erhålls även viltkött för större akademiska fester och evenemang.
Sedan flera år sker även NI:s arbete med hållbar utveckling i samarbete med olika
partners. Sedan år 2013 samarbetar NI med Erikshjälpen Second Hand, där
hållbarhetsfrågor står i fokus, såväl samhälleliga som miljömässiga. Sedan år 2015 har
också NI utbyte med Loyola University i Chicago – ett annat lärosäte som drivs av
Jesuitorden – och deras Institute for Environmental Sustainability, där studenter från
Loyola kommer till NI en termin för studier inom områdena miljö och rättvisa (delvis
utanför det vanliga kursutbudet). Utbytet med olika universitet i Nordamerika på dessa
områden har under de senaste åren växt stadigt.
Under det senaste året har sopsortering från studentkorridor och café förbättrats. Vid
utbyte av möblemang har andrahandsmöbler valts i första hand.
NI arbetar kontinuerligt med att profilen som ett Jesuituniversitet ska genomsyra all
verksamhet. Sedan påven Franciskus tillträdde 2013 har också det redan pågående
hållbarhetsarbetet kunnat ytterligare synliggöras och förstärkas i och med Franciskus –
som i grunden är jesuit – profilering i dessa frågor, bland annat i och med encyklikan
Laudato si’ från 2015.
Mål
Mot bakgrund av den övergripande policyn för hållbar utveckling på NI, samt det som
tidigare gjorts på detta område, ställs så följande mål upp för de kommande tre åren
(uppdelade i mål för 1 respektive 3 år).
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Målen för NI:s hållbarhetsarbete är integrerade med andra mål för NI:s verksamhet, och
är uppdelade i enlighet med de europeiska standarderna för kvalitetsarbete vid
universitet och högskolor (ESG).
Nedanstående mål för NI:s hållbarhetsarbete för de kommande åren är uppdaterade och
gäller från och med mars 2017.
Styrning och ledning
Inom 1 år ska klara rekommendationer rörande resor i tjänsten vara utfärdade, så att
färdsätt med minst klimatpåverkan väljs. Dessutom ska en översyn över
pappersanvändning ske, så att e-fakturor väljs där så är möjligt, pappersutskrifter
minimeras, etc.
Inom 3 år ska ett arbetsinternat ägnas frågor om hållbar utveckling.
Miljö, resurser och område
Inom 1 år ska solpaneler vara installerade för Newman.
Inom 3 år ska NI:s energiförsörjning vara helt fossilfri.
Utformning, genomförande och resultat
Inom 1 år ska en påminnelse om att något moment från ett annat ämne ska finnas med i
varje kurs, och att detta andra moment även kan vara hållbar utveckling, ske inom
ramen för Kollegiemötet.
Inom 3 år ska NI ha ett fullt utbyggt kandidatprogram med inriktning mot miljö och
social rättvisa.

