
  

Höstkonferensen 2022
Globala målens byggstenar och hur vi kan skapa 
biblioteksverksamhet av dem



  

Vad är Agenda 2030 och de globala målen?

Agenda 2030 är en gemensam överenskommelse mellan 193 
medlemsländer i FN om hur världen ska se ut 2030. Målet är en 
socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar värld, vilket ska 
uppnås genom att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter 
och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa 
klimatkrisen. 
 



  

Vad är Agenda 2030 och de globala målen?

”Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 
2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller 
sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Globala målen har 
i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur 
arbetet ska genomföras och följas upp.”

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/



  

Globala målen



  

Ursprung: Millenniemålen 2000-2015

”Millenniemålen är åtta mätbara mål som handlar om att förbättra livet för världens fattiga. Det innebär att fler människor ska 
kunna göra det som är självklart för oss i Sverige; att äta sig mätta, få gå i skolan och ha tillgång till rent vatten.”

http://www.millenniemalen.nu/malen-2/



  

Globala målen gäller alla!



  

Globala målens byggstenar
Hur fungerar mål, delmål och indikatorer?



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Mål, delmål och indikatorer i tankearbetet

Exempel utifrån konferensens fem teman:

Cirkulär ekonomi
Design för delaktighet
Biblioteken som tankesmedja
Berättelsen om hållbar omställning
Öppen data, öppen kultur



  

Cirkulär ekonomi
12.8 Öka allmänhetens kunskap om 
hållbara livsstilar. Senast 2030 säkerställa 
att människor överallt har den information 
och medvetenhet som behövs för en hållbar 
utveckling och livsstilar i harmoni med 
naturen.

12.1 Implementera det tioåriga 
ramverket för hållbara konsumtions- 
och produktionsmönster. Genomföra 
det tioåriga ramverket för hållbara 
konsumtions- och produktionsmönster. 
Alla länder vidtar åtgärder, med de 
utvecklade länderna i täten och med 
hänsyn tagen till utvecklingsländernas 
utveckling och förutsättningar.

8.4 Förbättra resurseffektiviteten i 
konsumtion och produktion. Fram till 
2030 successivt förbättra den globala 
resurseffektiviteten i konsumtionen och 
produktionen samt sträva efter att bryta 
sambandet mellan ekonomisk tillväxt och 
miljöförstöring.

15.9 Integrera ekosystem och biologisk 
mångfald i nationell och lokal 
förvaltning. Senast 2020 integrera 
ekosystemens och den biologiska 
mångfaldens värden i nationella och lokala 
planerings- och utvecklingsprocesser, 
strategier för fattigdomsminskning samt 
räkenskaper.



  

Design för delaktighet
12.7 Främja hållbara metoder för 
offentlig upphandling. Främja hållbara 
offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet 
med nationell politik och nationella 
prioriteringar.

16.3 Främja rättssäkerhet och säkerställ 
tillgång till rättvisa. Främja 
rättssäkerheten på nationell och 
internationell nivå samt säkerställa lika 
tillgång till rättvisa för alla.

16.7 Säkerställ ett lyhört, inkluderande 
och representativt beslutsfattande. 
Säkerställa ett lyhört, inkluderande, 
deltagandebaserat och representativt 
beslutsfattande på alla nivåer.

4.A Skapa inkluderande och trygga 
utbildningsmiljöer. Bygga och förbättra 
utbildningsmiljöer som är anpassade för 
barn och personer med 
funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till 
jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder 
en trygg, fredlig, inkluderande och 
ändamålsenlig lärandemiljö för alla.

11.3 Inkluderande och hållbar 
urbanisering. Till 2030 verka för en 
inkluderande och hållbar urbanisering samt 
förbättra kapaciteten för deltagande-
baserad, integrerad och hållbar planering 
och förvaltning av bosättningar i alla 
länder.



  

Biblioteken som tankesmedja
11.A Främja nationell och regional 
utvecklingsplanering. Främja positiva 
ekonomiska, sociala och miljömässiga 
kopplingar mellan stadsområden, stadsnära 
områden och landsbygdsområden genom 
att stärka den nationella och regionala 
utvecklingsplaneringen.

8.2 Främja ekonomisk produktivitet 
genom diversifiering, teknisk 
innovation och uppgradering. Uppnå 
högre ekonomisk produktivitet genom 
diversifiering, teknisk uppgradering och 
innovation, bland annat genom att fokusera 
på sektorer med högt förädlingsvärde och 
hög arbetsintensitet.

4.6 Alla människor ska kunna läsa, 
skriva och räkna. /.../ säkerställa att alla 
ungdomar och en väsentlig andel av alla 
vuxna /.../ lär sig läsa, skriva och räkna.

3.4  Minska antalet dödsfall till följd av 
icke smittsamma sjukdomar och 
främja mental hälsa. /.../ minska det 
antal människor som dör i förtid av icke 
smittsamma sjukdomar med en tredjedel 
samt främja psykisk hälsa och 
välbefinnande.

16.10 Säkerställa allmän tillgång till 
information och skydda de 
grundläggande friheterna. /.../ i enlighet 
med nationell lagstiftning och 
internationella avtal.



  

Berättelsen om hållbar omställning
8.9 Främja gynnsam och hållbar 
turism. Senast 2030 utarbeta och 
genomföra politik för hållbar turism som 
skapar arbetstillfällen och främjar lokal 
kultur och lokala produkter.

9.C Tillgång till informations- och 
kommunikationsteknik för alla. 
Väsentligt öka tillgången /.../ samt 
eftersträva allmän och ekonomiskt 
överkomlig tillgång till internet i de minst 
utvecklade länderna senast 2020.

5.B Stärk kvinnors roll med hjälp av 
teknik. Öka användningen av gynnsam 
teknik, i synnerhet informations- och 
kommunikationsteknik, för att främja 
kvinnors egenmakt.

5.4 Värdesätt obetalt omsorgsarbete och 
främja delat ansvar i hushållet. Erkänna 
och värdesätta obetalt omsorgs- och 
hushållsarbete genom att tillhandahålla 
offentliga tjänster, infrastruktur och socialt 
skydd samt genom att främja delat ansvar 
inom hushållet och familjen /.../

6.B Stöd lokalt engagemang i vatten- och 
sanitetshantering. Stödja och stärka 
lokalsamhällenas deltagande i arbetet med att 
förbättra vatten- och sanitetshanteringen.

13.3 Öka kunskap och kapacitet för att 
hantera klimatförändringar. Förbättra 
utbildningen, medvetenheten och den 
mänskliga och institutionella kapaciteten /.../



  

Öppen data, öppen kultur
11.4 Skydda världens kultur- och 
naturarv. Stärka insatserna för att skydda 
och trygga världens kultur- och naturarv.

4.7 Utbildning för hållbar utveckling 
och globalt medborgarskap. /... för/   
hållbar utveckling och hållbara livsstilar, 
mänskliga rättigheter, jämställdhet, 
främjande av en kultur av fred, icke-våld 
och globalt medborgarskap samt värde-
sättande av kulturell mångfald och 
kulturens bidrag till hållbar utveckling.

16.6 Bygg effektiva, tillförlitliga och 
transparenta institutioner. Bygga upp 
effektiva och transparenta institutioner 
med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

3.B Stöd forskning, utveckling och 
tillgängliggör vaccin och läkemedel för 
alla. ... Sörja för tillgång till ekonomiskt 
överkomliga grundläggande läkemedel och 
vaccin, i enlighet med /.../ avtalet om /.../ 
immaterialrätter erbjuder för att skydda 
folkhälsan och, framför allt, säkerställa att 
alla har tillgång till läkemedel.

9.1  Skapa hållbara, motståndskraftiga 
och inkluderande infrastrukturer. /.../ 
inklusive regional och gränsöverskridande 
infrastruktur /.../ med fokus på ekonomiskt 
överkomlig och rättvis tillgång för alla.

15.6 Främja tillträde till och rättvis 
vinstdelning av genetiska resurser.
 



  

Globala mål, lokal handling 
Att använda de globala målen som ritning och riktning 
för hållbara biblioteksverksamheter och samhällen



  

Vi ses på höstkonferensen! 
14-15 september i Norrköping
Kolla in/bidra: https://regionbiblioteken.se/hostkonferensen/
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