Folkekirkens Nødhjælp baner vejen for skolerejser på ansvarlig
klasse
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Som det første danske rejseselskab indgår Unitas Rejser et samarbejde med
Folkekirkens Nødhjælp om klimakompensation for fly-, bus- og togrejser.
Samarbejdet falder naturligt sammen med, at verden gradvist åbner op efter coronapandemien, og tusindvis af unge fra efterskoler, højskoler, spejdere og foreninger
står parate til at rejse ud i verden med Unitas Rejser, der har specialiseret sig i
skolerejser.
Skolerne får nu mulighed for at kompensere for deres CO2-udledning fra
transporten gennem Folkekirkens Nødhjælps træplantning og klimatilpasning i
Uganda. Skolerne køber træer, der svarer til det antal tons CO2, som fly-, bus- og
togrejser lukker ud i atmosfæren.
”Vi er meget glade for, at Unitas Rejser som det første rejsebureau har valgt at indgå
en klimaaftale med Folkekirkens Nødhjælp. Elever og lærere kan nu kompensere for
deres rejser med fly, bus og tog ved at plante træer i Uganda. Vi hjælper også de
lokale med nye afgrøder og landbrugsmetoder, der kan modstå stigende
temperaturer og tørke. På den måde tænker vi klimakompensation sammen med
vores udviklingsarbejde med klimapasning og opbygning af robuste samfund. Det
mærker vi en kæmpe opbakning til fra vores samarbejdspartnere og støtter, der har
brug for at rejse, men som ønsker at gøre det så ansvarligt som muligt,” siger
generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Qvist-Sørensen.
Hos Unitas Rejser glæder de sig også over det nye samarbejde:
”I Unitas Rejser bestræber vi os altid på at være to skridt foran med vores rejser, og
det lever vi til fulde op til med en klimaftale med Folkekirkens Nødhjælp. For der er
jo ingen tvivl om, at vi som rejsebranche har et ansvar for at kompensere for vores
CO2-udledning og hjælpe de mennesker, der er mest udsat for klimaforandringerne.
Så vi ser frem til at sende elever og lærere ud i verden med et ambitiøst fokus på
klima og konkret hjælp. Vi har gennem mange år tilbudt klimakompensation til
forskellige projekter, men har savnet at kunne følge med fra sidelinjen i ”vores”
projekt. Det kan vi nu, hvor vi kan følge træplantningen og hjælpen til de lokale i
Uganda meget tæt, ” siger afdelingschef i Unitas Rejser Klaus Boe Østergaard.

Silkeborg Højskole er en af de skoler, hvor klimaet står højt på dagsordenen. Og her
glæder de sig over i fremtiden at sende skoleever på rejse med en
klimakompensations-aftale, der også gavner den lokale befolkning i Uganda,
herunder lokale skoler. Og højskolen vil også kunne tilbyde eleverne at besøge de
lokale i Uganda, der har glæde af træerne.
"Vi vil gerne danne vores elever til at engagere sig i den nære verden og den store
globale verden omkring os. Det betyder, at vi rejser ud og møder verden - og at vi
inviterer verden ind på Silkeborg Højskole. Samtidig forsøger vi også at tage
bæredygtige valg. En måde at gøre det på er gennem det samarbejde mellem Unitas
Rejser og Folkekirkens Nødhjælp, hvor vi både kan klimakompensere og samtidig
være med til at støtte udviklingen i nogle af verdens fattigste lande, siger forstander
på Silkeborg Højskole Jacob Zakarias Eyermann.
Folkekirkens Nødhjælps klimaaftale med Unitas Rejser og andre virksomheder og
foreninger hviler på tre ben. Klimakompensation via træplantning i Uganda, hvor
CO2-optaget løbende dokumenteres og tredjepartsverificeres. Investering i
klimatilpasning via hjælp til for eksempel klimaresistente afgrøder, nye
landbrugsmetoder og forberedelse til klimarelaterede katastrofer. Og akut hjælp til
klimakatastrofer i hele verden. Folkekirkens Nødhjælp indgår kun klimaaftaler med
virksomheder og foreninger, der selv gør noget for at mindske deres udledninger.
Unitas Rejser er ejet af KFUM og KFUK i Danmark og selskabets overskud går til
deres arbejde med børn og unge i Danmark. Unitas Rejser har fokus på ansvarlig
turisme og kunderne er i høj- og efterskoler og den humanitære- og kirkelige sektor.
Unitas Rejser står allerede for at arrangere rejser for unge mennesker gennem
Folkekirkens Nødhjælps rejseportal Go Global, der er hvert år sender mere end 400
unge mennesker ud i verden. Klimaaftalen er dermed en udvidelse af et i forvejen
stærkt samarbejde.

