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Policy for klimaendringer og 
miljørisiko  
 

Vedtatt av styret 08.12.22, gjelder for perioden 2023-2027 
 

1. Introduksjon og bakgrunn 
 

Klimaendringer, funksjonsnedsettelser og fattigdom 

Personer med funksjonsnedsettelser i utviklingsland er blant dem som blir mest 
negativt påvirket av miljø- og klimatrusler. Klimaendringene påvirker levebrødet og 
helsen deres, og gjør dem mer sårbare overfor eksterne sjokk. Mange mennesker i 
utviklingsland livnærer seg i sektorer som jordbruk, fiske og skogbruk og er derfor 
avhengige av tilgang på naturressurser. For mange fattige avhenger også mat og 
husly av slik tilgang. Livsgrunnlaget deres rammes derfor hardt når klimaendringer 
påvirker tilgangen deres til naturressurser.  
 
Personer med funksjonsnedsettelser rammes uforholdsmessig hardt av vann-, jord- 
og luftforurensing. Miljøforhold utgjør en betydelig del av helseproblemene for 
personer som lever i fattigdom, og funksjonshemmede er særlig avhengig av å ha 
tilgang til rent vann og sanitæranlegg i umiddelbar nærhet, da de ofte er mindre 
mobile enn personer uten funksjonsnedsettelser.  
 

Sårbarhet overfor naturkatastrofer  

Personer med funksjonsnedsettelser er blant dem som rammes hardest av 
naturkatastrofer, med uforholdsmessig høyere sykelighet og dødelighet, samtidig 
som de er blant dem med minst tilgang til nødhjelp. Meningsfull deltakelse og 
inkludering av funksjonshemmede og deres organisasjoner i katastrofeforebygging 
er avgjørende for å sikre at klimatiltak tar hensyn til funksjonshemmedes rettigheter. 
Inkluderende katastrofeforebygging er essensielt, særlig siden ekstreme værforhold 
utgjør en konstant risiko globalt.  
 

Klimatilpasning i Atlas-alliansen  

Klimaendringer og miljørisiko er et tverrgående tema som er svært relevant for vår 
målgruppe. Dette policydokumentet beskriver hvordan Atlas-alliansen og våre 
partnere skal redusere de negative effektene av klimaendringer for målgruppene 
våre, gjennom to tilnærmingsmåter:  
 

1) Sikre at alle prosjekter er tilpasset faktiske eller forventede klimaendringer og 
effektene av dem, og derigjennom maksimere tilpasningsevne.   
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2) Minimere negative klimakonsekvenser av programmene våre.  
 

Praktiske konsekvenser  

Atlas-alliansens styre og sekretariat samt alle Atlas-organisasjonene forplikter seg til 
å redusere enhver negativ konsekvens av våre prosjekter og programmer, og til å 
styrke evnen til klimatilpasning i målgruppene våre, i samsvar med de konkrete 
tiltakene som er beskrevet i dette dokumentet. 
 
For å måle effekten av denne policyen skal sekretariatet lage en kort analyse av 
status for Atlas-alliansens arbeid med klimaendringer og miljørisiko. Dette vil være 
en del av gjennomføringsplanen. På slutten av femårsperioden (i 2027) vil det bli 
gjennomført en ny analyse for å måle effekten av policyen, og for å oppdatere den 
for en ny femårsperiode.   
 

2. Begreper og definisjoner 
 

Klimaendringer 
Dette policydokumentet omhandler menneskeskapte klimaendringer forårsaket av 
utslipp av klimagasser. Økte utslipp av klimagasser på grunn av menneskelig 
aktivitet har ført til økt global temperatur og klimaendringer. Virkningene av 
klimaendringene viser seg tydelig i ekstreme værmønstre i ulike deler av verden. 
Stormer, flom og tørke skader livsgrunnlaget, tar liv og truer millioner av mennesker, 
særlig i det globale sør.   
 

Klimatilpasning 

Med klimatilpasning menes prosessen med å tilpasse seg faktiske eller forventede 
klimaendringer og virkningene av dem i den hensikt å moderere skadene eller utnytte 
fordelaktige muligheter1. De strategiene som er mest relevante for våre programmer, 
er avhengige av at det bygges tilpasningsdyktige lokalsamfunn: Landbrukspraksiser 
må være egnet til å håndtere tørke og flom, og varslings-systemer, evakuering, husly, 
overgangsboliger og andre beredskapstilbud må være fullt tilgjengelige for personer 
med funksjonsnedsettelser.  
 

Begrensning av klimaendringer   

Begrensning viser her til tiltak som iverksettes for å redusere klimagassutslipp. Bytte 
fra fossilt brensel til fornybar energi er et eksempel på begrensning. Tilpasnings-
strategier omfatter ofte både utslippsreduksjon og reduksjon av såvel klimagass-
utslipp som risiko for tap og skade knyttet til klimaendringer.  

 
1 IPCC, Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. A 
Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge 
University Press: Cambridge, Storbritannia, og New York, NY, USA, 2012, s. 556. 
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3. Implikasjoner for programstyring 
 

Funksjonshemmede i utviklingsland har et svært lavt karbonavtrykk og bør ikke 
ilegges ansvaret for å redusere konsekvensene av den industrialiserte verdens 
overforbruk av naturressurser og urimelig store karbonutslipp. Til tross for at de 
bidrar lite til global oppvarming, påvirkes fattige mennesker ofte svært negativt av 
klimaendringer. Atlas-alliansen følger prinsippet om ikke å gjøre skade ved 
planlegging og gjennomføring av prosjekter. I tillegg vil vi sørge for at programmene 
våre er klimatilpassede slik at de bidrar til å redusere negative konsekvenser av 
klimaendringene for våre målgrupper. 
 
I programstyring er integrering av miljøspørsmål mest effektivt jo tidligere de tas inn 
i planleggings- og beslutningsprosessene. 
 

Risikoer og “gjør ingen skade”  

Det er et toveisforhold mellom klima- og miljørisiko og utviklingsprosjekter: Klima- og 
miljørisiko kan påvirke gjennomføring og konsekvenser av utviklingsprosjekter 
negativt, og prosjektene kan øke klima- og miljørisikoen. Risiko for ekstremvær og 
naturkatastrofer må derfor vurderes i alle ledd av prosjektene. Slike hendelser kan 
hindre deltakelse i undervisning, infrastruktur som helsesentre o.l. kan bli skadet i 
oversvømmelse eller brann, osv.   
 
For å sikre at prosjektene våre ikke gjør noen skade, vil Atlas-alliansen  
 
• identifisere sammenhenger mellom utvikling og klimaendringer i våre prosjekter. 

Disse sammenhengene bør analyseres med hensyn til sine bidrag til bedring eller 
forringing av inntekter, levebrød, helse, sikkerhetsnett, vekst osv. 

• vurdere klima- og miljørisiko i alle risikoanalyser 

• bruke sjekklisten for klimaendringer og miljørisiko (vedlegg 1) ved utforming og 
evaluering av prosjekter 

 

Klimatilpasning 

Atlas-alliansen vil øke fokuset på klimatilpasning i samarbeid med våre partnere 
lokalt. Vi vil støtte dem i påvirkningsarbeidet for bedre katastrofeforebygging og 
klimatilpasning lokalt, og vi vil integrere dette hensynet i all programplanlegging og -
gjennomføring. 
 
For å styrke målgruppenes robusthet overfor klimaendringer, miljørisiko og natur-
katastrofer, vil Atlas-alliansen:  

• inkludere resultater og/eller aktiviteter knyttet til klimatilpasning i 
resultatrammeverket vårt  
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• fokusere på risikoreduksjon i forbindelse med klimaendringer og jobbe for 

mer finansiering til inkluderende klimatilpasning 

• etablere partnerskap for klimatilpasning og matsikkerhet med relevante 

sivilsamfunnsorganisasjoner   i Norge og andre land fokusere på klima-

tilpasning og matsikkerhet gjennom 

o målrettede tiltak for å redusere miljørisiko i prosjekter under Disability 

Inclusive Disaster Risk Reduction Programme 

o målrettede tiltak for å bedre matsikkerheten gjennom prosjekter under 

Economic Empowerment Programme 

Støtte 

Atlas-alliansen arbeider for inkludering av personer med funksjonsnedsettelser i alle 
sammenhenger, inkludert i tiltak for klimatilpasning og risikoreduksjon. Vi følger 
prinsippet om at våre aktiviteter ikke skal gjøre skade («do no harm») og knytter 
arbeidet vårt på dette området opp mot Bærekraftsmål 13 om å styrke enkelt-
personers og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere 
konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke 
kunnskapen og bevisstgjøringen om dette (mål 13.3). 
 
Atlas-alliansen ser klima- og miljøspørsmål som en integrert del av vårt påvirknings-

arbeid overfor nasjonale og lokale myndigheter 

Organisatoriske konsekvenser  

Atlas-alliansen forplikter seg til å redusere vårt karbonavtrykk på en konsekvent og 
hensiktsmessig måte, gjennom å redusere miljøpåvirkningen vår i Norge og fra reiser 
til et minimum. 
 

Miljøpåvirkning fra reiser 

Vi er en internasjonal bistandsorganisasjon som jobber over hele verden. Utenlands-
reiser er derfor avgjørende for vår virksomhet, men vi jobber for å redusere karbon-
avtrykket vårt.  
 
Atlas-alliansen skal redusere bruken av flyreiser ved å:  

• bruke lokalt baserte ansatte og konsulenter når det er relevant og mulig, for 
eksempel finansrådgivere og controllere, tilretteleggere av seminarer, 
instruktører osv. (I tillegg til å redusere flytrafikken, bidrar dette til å styrke 
kapasiteten, kompetansen og prosjekteierskapet til lokale partnere) 

• oppfordre de ansatte til å holde digitale møter og konferanser i stedet for å 
reise når det er mulig  

• undersøke muligheten for å bruke tog som transportmiddel ved reiser innad i 
Skandinavia. Kostnadene og den ekstra tiden som går med til reisen vil bli 
vurdert ved valg av transportmetode  
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• vurdere å kompensere for karbonutslippene fra reisene våre 

 

Redusere miljøpåvirkning av aktiviteter i Norge 

Atlas-alliansen har som mål å redusere miljøpåvirkningen i kommunikasjonsarbeidet 
vårt ved å bruke kun resirkulert papir og mindre formater, og ved å oppmuntre 
mottakerne til å resirkulere alle materialer. Miljømessige og etiske krav og 
forventninger inngår i kontraktene våre med partnere og i anskaffelsesstrategien vår.  
 
For å redusere miljøbelastningen i Norge til et minimum skal Atlas-alliansen  
 

• følge bærekraftsprinsippene: redusere, gjenbruke, reparere og resirkulere for å 
håndtere vår miljøpåvirkning. 

• oppfordre ansatte til å velge miljøvennlige transportformer til og fra arbeid, 
ved å sørge for sykkelparkering, dusj og garderobe i lokalene. 

• oppfordre ansatte til å bruke offentlig transport til eksterne møter. 
• lære av andre sivilsamfunnsorganisasjoner når det gjelder å redusere 

karbonutslipp og styrke klimatilpasning i alle deler av alliansen, og vurdere 
muligheten for å oppnå relevant sertifisering (for eksempel Miljøfyrtårn).  



 
 
 
 

6 
 

Vedlegg 1: Sjekkliste for miljø- og klimarisiko  
 

Listen nedenfor skal identifisere mulige miljø- og klimarisikoer og konsekvenser av 

utviklingsprosjekter. Listen bør brukes ved prosjektering, og årlig gjennom hele 

prosjektet når risikoanalysen oppdateres. Avhengig av hvilke risikoer du identifiserer, 

bør du tilpasse prosjektet for å eliminere eller redusere disse.  

 

Etter å ha identifisert hvordan prosjektets utfall eller målgruppe kan påvirkes av 

miljø- og klimarisikoene, og etter å ha identifisert hvordan prosjektet kan påvirke 

miljø og klima negativt eller positivt, er neste utfordring å finne en måte å ta tak i 

disse problemene og mulighetene på. Ettersom både problemene og de relevante 

løsningene varierer sterkt, har vi ikke utarbeidet en verktøykasse for problemløsing. 

Løsningene må identifiseres fra sak til sak, og det må tas hensyn til lokale forhold.  

 

Klimaendringenes påvirkning på våre målgrupper 

Spørsmål å ta i betraktning  

• Hvilke klimarisikoer opplever man for øyeblikket? Økte temperaturer, flere 

oversvømmelser? Hyppigere tørkeperioder? Hyppigere/ kraftigere stormer 

og/eller skogbranner? 

• Hvordan påvirkes ulike deler av prosjektet av klimarisiko og -farer (over-
svømmelse på skoler, sentre for øyeundersøkelser osv.)? 

• Hvordan påvirkes folk av disse hendelsene? Redusert skole-/ arbeids-

deltakelse, husdyrdød eller sviktende avlinger, økning i sykdomsutbredelse 

(f.eks. ved malaria)?  

• Hvordan responderer folk på disse klimahendelsene? Har de sikkerhetsnett av 

noe slag? 

• Hvordan påvirker eller vil dette påvirke prosjektmålene og strategiene dine? 

• Hvordan kan du endre målene og strategiene dine for å ta hensyn til dette? 

 

En øvelse for å identifisere klimarisiko i prosjektene dine 

Be de ansatte skrive ned eventuelle klimarelaterte endringer de allerede har sett i 

arbeidet sitt, for eksempel økte temperaturer, økt hyppighet og alvorlighetsgrad av 

ekstreme værforhold, endrede nedbørsmønstre og årstider, endringer i vindstyrke og 

utbredelse av og intensitet i branner. 

 

Identifiser eventuelle innvirkninger på følgende områder:  

 

• Geofysisk miljø: Mulige effekter av klimaendringer på hav, is, ferskvann og 

jord, luftforurensning fra svevestøv. 
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• Naturmiljø/økosystemer: Mulige effekter av klimaendringer på biologisk 

mangfold og økosystemtjenester, for eksempel endringer i elveløp, forskjøvet 

blomstring, endrede artsmigrasjoner, økt forekomst av invaderende og/eller 

smittebærende arter. 

• Sosioøkonomisk situasjon: Mulige effekter av klimaendringer på menneskers 

velvære, levebrød og bygninger/ infrastruktur. 

 

Diskuter hvordan dette kan påvirke prosjektene du har planlagt, målene og 

strategiene for å nå dem, og hva du eventuelt må endre. 

 

Potensielle negative effekter av prosjektet  

Spørsmål å ta i betraktning 

• Har prosjektet negativ effekt på vannkvaliteten (for eksempel ved 

forurensning fra søppel eller kjemikalier (som gjødsel) eller ved avrenning) 

eller -kvantiteten (bruk av mye vann i tørre eller tørkerammede områder)? Kan 

man i så fall finne alternativer? 

• Påvirker prosjektet den geologiske stabiliteten i området negativt, for 

eksempel ved å forårsake jorderosjon eller skred?  

• Forårsaker prosjektet ødeleggelse av biologisk mangfold og dyreliv, enten 

direkte eller indirekte? Forstyrrer det naturlige korridorer for viltkryssing? 

• Øker prosjektet utslippene av klimagasser gjennom forbrenning av fossile 

brensler, ødeleggelse av skog eller andre arealbruksendringer?  

• Hvis prosjektet ditt innebærer treplanting, bruker du stedegne trær eller 

fremmede trær? Hvis du bruker fremmede trær, er de invaderende? Bruker de 

mer vann enn stedegne trær gjør? Kan alternativer benyttes? 

• Hvis prosjektet ditt innebærer byggevirksomhet eller landbruk, vurdér 

hvordan det påvirker miljøet med tanke på hogst, habitatforringelse og/eller 

inngrep i våtmark.  

• Hvis prosjektet ditt involverer økonomiske aktiviteter, vurdér om det medfører 

tilflytting av mennesker og ytterligere påvirkning på miljøet/ bruk av 

ressurser?   

• Krever prosjektet emballasje som må kastes? Kan man finne alternativer, 

f.eks. biologisk nedbrytbar emballasje og/eller gjenvinningsprosjekter (som 

kan bli inntektsgeneratorer)? 

• Fører prosjektet ditt til økt forurensning av luft, vann og jord, og/eller 

forsøpling?  

• Innebærer prosjektet ditt å innføre husdyr, eller å øke husdyrbesetningene, 

noe som kan føre til overbeiting eller konflikt/konkurranse med biologisk 

mangfold? 
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• Hvis prosjektet ditt genererer biologisk nedbrytbart avfall, kan dette brukes til 

kompostering og/eller bioenergi? Kan solovner og/eller solcellebelysning 

innføres? 

• Er det måter miljøet kan forbedres på gjennom prosjektaktivitetene?  
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