Agenda 2030
Vi är en samlande kraft
Få saker berör så mycket som Malmö FF. Femton
gånger om året samlar vi i snitt 17 000 personer
på Eleda Stadion för att stötta och dela vårt lags
framgångar. Vi fungerar som en samlande kraft, inte
bara för staden Malmö utan även inom Skåne. Att
så många blickar och tankar riktas mot oss innebär
samtidigt att vi har stora möjligheter att påverka och
medför även ett ansvar.
Samhällsengagemang finns i klubbens DNA. Vi har
sedan länge haft ett stort intresse för att utveckla
och ge tillbaka till samhället. Men inget av det vi gör
hade varit möjligt utan de samarbeten vi har med
eldsjälar inom både näringslivet och offentlig sektor.
Vi är stolta över vårt arbete men vi nöjer oss inte med
gårdagens framgångar, utan letar konstant efter nya
sammanhang där vi kan bidra. Därför har det varit
naturligt för oss att lyfta blicken och ställa in siktet
på mål som berör oss alla – FN:s Agenda 2030.

Ett målmedvetet hållbarhetsarbete
Under 2019 valde vi att inleda arbetet med att
sammanlänka vårt hållbarhetsarbete med FN:s
ramverk Agenda 2030. Ramverkets 17 globala
utvecklingsmål representerar i dag ett globalt språk
för hållbarhet. Genom att tala på samma sätt som
företagen får vi bättre förutsättningar för att både
synliggöra och beskriva vårt arbete. Samtidigt blir
det enklare för oss att hitta gemensamma nämnare
hos andra organisationer, vilket i sin tur kan ge
upphov till både fler och helt nya möjligheter till
samverkan.

Samtliga FN-mål är viktiga, men en viktig utgångspunkt för oss har varit att vår valda inriktning ska vara
nära kopplad till klubbens verksamhet. Därför bygger
vårt arbete med Agenda 2030 på de mål som ligger
närmast i linje med vår strategi och verksamhetsplan och
där vi på så vis kan göra störst positiv skillnad. För att
identifiera lämpliga FN-mål att fokusera på tog vi hjälp
av vår samarbetspartner Aspekta. Tillsammans valde vi
att först utgå ifrån delmålen, som mer i detalj förklarar
hur arbetet med ett visst FN-mål kan bedrivas. Genom
interna workshops kopplade vi samman både existerande
och potentiella aktiviteter med delmålen och kunde på
så vis identifiera de FN-mål som vi inom Malmö FF initialt
fokuserar på.
Resultatet av vårt utvecklingsarbete reflekteras i vår
visionsplattform. Utgångspunkten för allt vi gör är vår
värdegrund som leder oss i vår strävan mot vår vision
att vinna och dela glädje, samhörighet och framgång
med så många som möjligt. Detta gör vi genom att:
VARA BÄST I SVERIGE, LEDANDE I
NORDEN OCH ETABLERADE I EUROPA
HA ETT STARKT KLUBB- OCH VARUMÄRKE
VÄLKÄNT LÅNGT UTANFÖR FOTBOLLSPLANEN
VARA EN POSITIV KRAFT I SAMHÄLLET SOM GER
MÄNNISKOR MÖJLIGHET ATT VÄXA

Som en röd tråd i vår strävan ska vi i alla sammanhang
verka för en hållbar utveckling som tar sin utgångspunkt i
hur vi arbetar med Agenda 2030.

Agenda 2030
För att vi ska kunna arbeta
målmedvetet med Agenda 2030 måste strategin
vara förankrad inom hela
vår organisation. En viktig
förutsättning för detta är att
alla känner sig insatta.
För samtliga mål och
delmål har vi därför valt att
förtydliga vår inställning
och hur de knyter an till vår
verksamhet.

Partnerskap är grunden
Allt som vi gör inom Malmö FF sker i samverkan med
andra från både näringslivet och offentlig sektor.
Som en samlande kraft kan vi bidra till att skapa
sammanhang som för samman olika aktörer inom
samhället och på så vis bidrar vi till en hållbar
utveckling.

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

MFF ska använda sitt breda nätverk
för att minska arbetslösheten och
utanförskapet i samhället, vilket
bidrar både till människor välmående och näringslivet utveckling.

Delmål 17 – Genomförande
och partnerskap

8.3 – MFF ska stötta utvecklingen
av det lokala näringslivet och bidra
till ökad sysselsättning i samhället.

Därför var det naturligt för oss att
välja FN-mål 17 – Genomförande
och partnerskap – som det övergripande målet för vårt sätt att arbeta
med Agenda 2030.
Konkret väljer vi att fokusera
på delmål 17.17, där vi genom vår
verksamhet på och utanför spelplanen ska bidra till att staden,
näringslivet, föreningslivet och
organisationer kan agera
tillsammans för att skapa ett
inkluderande, tryggt och hållbart
samhälle för alla barn och människor.

Grundat på detta har vi sedan valt att inrikta oss på
tre specifika FN-mål som tydligast knyter an till vår
verksamhet. Varje mål bygger i sin tur på ett antal
delmål, som mer i detalj klargör vårt förhållningssätt
och hur vi väljer att bedriva vårt hållbarhetsarbete
inom respektive FN-mål.

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

Delmål 4 – God utbildning
MFF strävar mot att skapa trygga
miljöer där barn och ungdomar får
lika möjligheter att utvecklas för
livet både på och utanför spel-planen. Inom FN-mål #4 ser vi att
följande delmål är mest relevanta
för oss.
4.A – MFF ska bidra till att skapa
trygga och inkluderande lärandemiljöer där barn och ungdomar får
möjlighet att utvecklas utifrån sina
egna förutsättningar.
Hur vi agerar enligt delmål 4.A:
Fotbollsakademier, Fotbollsskolan,
Grundskolefotboll mot Rasism
4.4 – MFF ska bidra till att barn
och ungdomar ska få möjlighet att
kombinera idrott med att utveckla
relevanta färdigheter och kunskaper
för det fortsatta arbetslivet.
Hur vi agerar enligt delmål 4.4:
Fotbollsakademier, Karriärdag
med fotboll
4.7 –MFF tar tydligt avstånd
från rasism och trakasserier
och ska genom sin verksamhet
bidra till att barn och ungdomar
får insikt i frågor som mänskliga rättig-heter, jämställdhet,
mångfald och alla människors
lika värde.
Hur vi agerar enligt delmål 4.7:
Grundskolefotboll mot rasism,
Värdegrundsarbetet

Delmål 8 – Anständiga
arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.

Hur vi agerar enligt delmål 8.3:
Karriärakademin, Nätverket,
Klubbstolsnätverket
8.6 – MFF ska hjälpa individer, i
synnerhet ungdomar, att skaffa sig relevanta färdigheter och
kunskaper för att komma närmare
arbets-marknaden.
Hur vi agerar enligt delmål 8.6:
Karriärakademin

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Delmål 12 – Hållbar
konsumtion och produktion
MFF ska uppmuntra till en
hållbar livsstil där resurser
används och konsumeras på ett
så effektivt sätt som möjligt.
12.3 – MFF ska minska och
förebygga matsvinn på och inom
stadions verksamhet.
Hur vi agerar enligt delmål 12.3:
Matsvinnssamarbete, proaktivt
arbete
12.5 – MFF ska minska mängden
avfall och resursslöseri genom
förebyggande åtgärder och
insatser som ska uppmuntra till
återanvändning och återvinning.
Hur vi agerar enligt delmål 12.5:
Sopsortering, inköp, val av leverantör,
Hyresgästsamarbeten

MFF:s eget delmål – MFF ska
uppmunra till hållbara kostvanor
inom ramen för sin verksamhet.
Hur vi agerar enligt vårt egna delmål:
Fotbollsakademier, Augstenborgsskolan, Fotbollsnätverket, Hyresgästsamarbeten

Långsiktig hållbarhet behöver genomsyra samhälls-utvecklingen på alla nivåer. Det är ett arbete vi aldrig blir
klara med. För oss inom MFF är det en ständigt pågående
process för att bidra till ett lite bättre Malmö och Skåne
och en lite bättre värld!

