
Stockholms Hantverksförening och 
Globala målen

Vad är Globala målen?
Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens 
länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:
• Att avskaffa extrem fattigdom.
• Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
• Att främja fred och rättvisa.
• Att lösa klimatkrisen.

Här behövs hantverkare
Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. Det finns 17 huvudmål och 
dessa innehåller 169 delmål. Stockholms Hantverksförening har gått igenom alla delmål och funnit att 
åtminstone 40 av dem kommer inte att kunna nås utan hantverkare. Säkert finns behov av hantverkare 
för att nå fler delmål än de som finns uppräknade här.

För vissa mål är kopplingen till hantverk uppenbar. Delmål 11.4 handlar om att skydda världens na-
tur- och kulturarv. Självklart behövs hantverkare för att ta hand om världsarv som Drottningholm, 
Birka och Visby. Men det många inte tänker på är att hantverkare behövs för att säkra god utbildning 
för alla, delmål 4. Vilka ska annars bygga ändamålsenliga skolbyggnader? Och vilka kan rent praktiskt 
hjälpa till att uppnå mål 6: ”Rent vatten och sanitet till alla”? Här behövs snickare, murare, rörläggare, 
brunnsborrare och många fler hantverkare.

Hantverkare behövs för att göra världen bättre. Hantverkare behövs för att göra Sverige bättre. Hant-
verkare behövs för att göra Stockholm bättre. Här får du konkreta exempel på hur.



INGEN
HUNGER

2.1 TILLGÅNG TILL SÄKER OCH NÄRINGSRIKTIG MAT FÖR 
ALLA
Till 2030 fördubbla jordbrukets produktivitet och inkomster för små-
skaliga livsmedelsproducenter, i synnerhet kvinnor, ursprungsfolk, fa-
miljejordbrukare, boskapsskötande nomader samt fiskare, inklusive 
genom säker och lika tillgång till mark, andra produktionsresurser och 
insatsvaror, kunskap, finansiella tjänster och marknader samt möjlighe-
ter till förädling och sysselsättning utanför jordbruket.
Exempel på hantverkare: bagare, biodlare, charkuterist, kock, köttmästare/stycka-
re, mjölnare, ostmästare, slaktare, ystare.

2.4 HÅLLBAR LIVSMEDELSPRODUKTION OCH MOT-
STÅNDSKRAFTIGA JORDBRUKSMETODER
Senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion samt infö-
ra motståndskraftiga jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och 
produktionen, som bidrar till att upprätthålla ekosystemen, som stärker 
förmågan till anpassning till klimatförändringar, extrema väderförhål-
landen, torka, översvämning och andra katastrofer och som successivt 
förbättrar mark och jordkvaliteten.
Exempel på hantverkare: bagare, biodlare, charkuterist, kock, köttmästare/stycka-
re, mjölnare, ostmästare, slaktare, ystare.

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

3.1 MINSKA MÖDRADÖDLIGHETEN
Till 2030 minska mödradödligheten i världen till mindre än 70 dödsfall 
per 100 000 förlossningar med levande barn.

3.6 MINSKA ANTALET DÖDSFALL OCH SKADOR I VÄG- 
TRAFIKEN
Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i trafikolyckor i världen.
Exempel på hantverkare: bilbyggare, bilelektriker, bilglasmästare, bilmekaniker/
biltekniker, bilplåtslagare, bilskadereparatör, cykelreparatör, murare, precisionsgju-
tare, stensättare.

Smeden minskar mödradödligheten
Tusentals mammor dör i Afrika för att de inte hinner in till närmaste klinik 
snabbt vid förlossning. Transporter till sjukhus är viktigare än fler barnmor-
skor för att minska mödradödligheten, som även Hans Rosling har konstaterat.

Det svenska nätverket Eezer Initiativet har startat ett projekt med enkla 
mc-ambulanser som snabbt, enkelt och effektivt kan sköta transporterna och 
rädda liv. Vår medlem Lundgrens Smide är ett av de företag som är med i 
initiativet och som har varit med och konstruerat MC-ambulanser som kan 
ta sig fram överallt. Genom att koppla på en Eezer mc-vagn kan kvinnorna  

4.3 LIKA TILLGÅNG TILL YRKESUTBILDNING OCH HÖGRE 
UTBILDNING AV GOD KVALITET
Senast 2030 säkerställa alla kvinnor och män lika tillgång till yrkesutbild-
ning och eftergymnasial utbildning, inklusive högskoleutbildning, av god 
kvalitet till en överkomlig kostnad.
Exempel på hantverkare: brunnsborrare, byggnadssnickare, elektriker, glasmästa-
re, golvläggare, målare, murare, plåtslagare, svetsare, VVS-montör.

4.4 ÖKA ANTALET PERSONER MED FÄRDIGHETER FÖR 
EKONOMISK TRYGGHET
Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har rele-
vanta färdigheter, däribland tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för 
sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap.

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

transporteras snabbt till närmaste klinik. På dåliga vägar är det betydligt  
bekvämare att sitta i en mc-vagn än en bil.

I dag rullar flera svensktillverkade MC-ambulanser på den afrikanska lands-
bygden redo att snabbt transportera gravida kvinnor till närmaste klinik när 
det är dags att föda. De finns bland annat i Kenya, där 400 av 100 000 
mödrar dör i samband med graviditeten. Samma siffra i Sverige är 4.

Foto och fakta: Eezer Initiativet

Hantverksakademin – den moderna lärlingsutbild-
ningen med rötterna i de traditionella hantverken
Hantverksakademin är en yrkeshögskola med inriktning på de traditionella 
hantverken. Skolan drivs av Stockholms Hantverksförening och erbjuder lär-
lingsutbildning inom 80 olika hantverk. Hantverksakademin är en modern 
lärlingsutbildning, där vi har tagit det bästa från århundraden av hantverksut-
bildning och anpassat till 2000-talet.

2



4.7 UTBILDNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH GLO-
BALT MEDBORGARSKAP
Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdighe-
ter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom 
utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättig-
heter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt 
medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens 
bidrag till hållbar utveckling.
Exempel på hantverkare: bagare, hemelektronikreparatör, möbelrenoverare, skoma-
kare, skräddare, tapetserare.

4.A SKAPA INKLUDERANDE OCH TRYGGA UTBILDNINGS-
MILJÖER
Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och 
personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhets-
aspekter och därmed erbjuder en trygg, fredlig, inkluderande och ända-
målsenlig lärandemiljö för alla.
Exempel på hantverkare: brunnsborrare, byggnadssnickare, elektriker, glasmästa-
re, golvläggare, målare, murare, plåtslagare, svetsare, VVS-montör.

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

6.1 SÄKERT DRICKSVATTEN FÖR ALLA
Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt 
överkomligt dricksvatten för alla.
Exempel på hantverkare: borrsmed, brunnsborrare, byggmästare, byggnadssnickare, 
elektriker, murare, rörläggare, svetsare, VVS-installatör.

6.2 SÄKRA TILLGÅNGEN TILL SANITET, HYGIEN OCH TOA-
LETTER FÖR ALLA
Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet 
och hygien och att ingen behöver uträtta sina behov utomhus. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt behoven hos kvinnor och flickor samt 
människor i utsatta situationer.
Exempel på hantverkare: brunnsborrare, byggnadssnickare, elektriker, glasmästare, 
golvläggare, inredningssnickare, låssmed, målare, murare, plåtslagare, rörläggare, 
smed, svetsare, takläggare, VVS-montör.

6.3 FÖRBÄTTRA VATTENKVALITET OCH AVLOPPSRENING 
SAMT ÖKA ÅTERANVÄNDNING
Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, 
stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och mate-
rial, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka åter-
vinningen och en säker återanvändning globalt.
Exempel på hantverkare: brunnsborrare, byggnadssnickare, elektriker, murare, 
plåtslagare, rörläggare, smed, svetsare, VVS-montör.

6.4 EFFEKTIVISERA VATTENANVÄNDNING OCH SÄKER 
VATTENFÖRSÖRJNING
Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sek-
torer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning 
med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska 
det antal människor som lider av vattenbrist.
Exempel på hantverkare: brunnsborrare, rörläggare, smed, VVS-montör.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

7.1 TILLGÅNG TILL MODERN ENERGI FÖR ALLA
Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, till-
förlitliga och moderna energitjänster.
Exempel på hantverkare: byggmästare, datorreparatör, elektriker, verkstadsmeka-
niker, mätinstrumentmakare, elektronikreparatör, elsvetsare.

7.2 ÖKA ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI I VÄRLDEN
Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energi-
mixen.
Exempel på hantverkare: byggmästare, datorreparatör, elektriker, verkstadsmeka-
niker, mätinstrumentmakare, elektronikreparatör, elsvetsare.

7.3 FÖRDUBBLA ÖKNINGEN AV ENERGIEFFEKTIVITET
Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energi- 
effektivitet.
Exempel på hantverkare: byggmästare, datorreparatör, elektriker, verkstadsmeka-
niker, mätinstrumentmakare, elektronikreparatör, elsvetsare.

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

8.2 FRÄMJA EKONOMISK PRODUKTIVITET GENOM DIVER-
SIFIERING, TEKNISK INNOVATION OCH UPPGRADERING
Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk 
uppgradering och innovation, bland annat genom att fokusera på sekto-
rer med högt förädlingsvärde och hög arbetsintensitet.
Exempel på hantverkare: datorreparatör, elektriker, elektronikreparatör.

8.3 FRÄMJA POLITIK FÖR NYA ARBETSTILLFÄLLEN OCH 
ÖKAD FÖRETAGSAMHET
Främja utvecklingsinriktad politik som stödjer produktiv verksamhet, 
skapande av anständiga arbetstillfällen, företagande, kreativitet och inn-
ovation samt uppmuntra att mikroföretag liksom små och medelstora 
företag växer och blir en del av den formella ekonomin, bland annat 
genom tillgång till finansiella tjänster.
Exempel på hantverkare: attributmakare, bagare, biodlare, båtbyggare, charkute-
rist, cykelreparatör, glasblåsare, golvläggare, halmtakläggare, handskmakare, kruk-
makare, köttmästare/styckare, låssmed, målare, ostmästare.

8.4 FÖRBÄTTRA RESURSEFFEKTIVITETEN I KONSUMTION 
OCH PRODUKTION
Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i kon-
sumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mel-
lan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga 
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ramverket för hållbar konsumtion och produktion, med de utvecklade 
länderna i täten.
Exempel på hantverkare: gummireparatör, halmtakläggare, konservator, korgma-
kare, körsnär, maskinmekaniker, mattrestauratör, möbelrenoverare, pälssömmare, 
sadelmakare, skomakare, skräddare, tapetserare.

8.6 FRÄMJA UNGAS ANSTÄLLNING, UTBILDNING OCH 
PRAKTIK
Till 2020 väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller 
studerar.

Det finns 8 000 jobb inom trä- och möbelindustrin – 
var finns arbetskraften?
Svensk trä- och möbelindustri har under de senaste åren befunnit sig i en ex-
ceptionell expansionsfas, där företagen i stor utsträckning har behövt anpassa 
sina kvalifikationskrav vid rekrytering efter ett något begränsande arbets-
kraftsutbud. Mycket talar för att expansionsfasen är över för den här gången 
och att vi går in i en svagare konjunktur.

Branschen räknar ändå med att behöva rekrytera upp till 8 000 personer 
under de kommande åren. De rekryterande företagen söker framför allt nya 
medarbetare med åtminstone gymnasiekompetens vid framtida anställningar. 
Kortsiktigt kräver detta att fler ges möjlighet att skaffa gymnasial kompetens 
genom vuxenutbildning. På längre sikt är det önskvärt att även ungdomsgym-
nasiets utbildningar bättre speglar samhällets och näringslivets behov.

Källa: Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin fram till 2023, 
TMF, Trä & Möbelföretagaen, februari 2019.

8.9 FRÄMJA GYNNSAM OCH HÅLLBAR TURISM
Senast 2030 utarbeta och genomföra politik för hållbar turism som ska-
par arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.
Exempel på hantverkare: bagare, dockmakare, glasblåsare, guldsmed, keramiker, 
knypplare, kock, konditor, konstsmed, möbelsnickare, ostmästare, silversmed, sko-
makare, skräddare, textilhantverkare, väskmakare.

Let’s get big in Japan!
”I Japan är det tradition att köpa med sig gåvor hem vid resor. Det är gåvor till familj, grannar, vänner och kollegor. Gåvorna ska gärna vara lokalt tillverkade.”

Från föreläsning med Liv Lande, ph.d. Cultural Affairs and Information Adviser vid Japans ambassad i Oslo, oktober 2019.

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

9.1 SKAPA HÅLLBARA, MOTSTÅNDSKRAFTIGA OCH IN-
KLUDERANDE INFRASTRUKTURER
Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög 
kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att 
stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus 
på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.
Exempel på hantverkare: byggnadssnickare, elektriker, formbyggare, målare, mura-
re, plåtslagare, rörläggare, smed, stenhuggare, svetsare.

9.3 UNDERLÄTTA TILLGÅNGEN TILL FINANSIELLA TJÄN-
STER OCH MARKNADER
Öka tillgången för småskaliga industriföretag och andra företag, i syn-
nerhet i utvecklingsländerna, till finansiella tjänster, inklusive överkomli-
ga krediter, samt deras integrering i värdekedjor och marknader.
Exempel på hantverkare: bilmekaniker, datorreparatör, elektriker, kontorsmaskins- 
reparatör, rörläggare, ventilationsplåtslagare.

9.4 UPPGRADERA ALL INDUSTRI OCH INFRASTRUKTUR 
FÖR ÖKAD HÅLLBARHET
Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra 
dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljö-
vänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlig-
het med sina respektive förutsättningar.
Exempel på hantverkare: byggmästare, byggnadssmed, byggnadssnickare, båtbyg-
gare, elektriker, formbyggare, gjutare, gläsmästare, golvläggare, instrumentmekani-
ker, murare, målare, mätinstrumentmakare, plåtslagare, rörinstallatör, stenbrytare, 
stensättare, svetsare, svetsmekaniker, takläggare, varvssnickare, VVS-installatör.
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11.1 SÄKRA BOSTÄDER TILL ÖVERKOMLIG KOSTNAD
Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt 
överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp slum- 
områden.
Exempel på hantverkare: brunnsborrare, byggnadssnickare, elektriker, formbyggare, 
glasmästare, golvläggare, målare, murare, plåtslagare, rörläggare, smed, stenhuggare, 
svetsare, VVS-montör.

11.2 TILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM 
FÖR ALLA
Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, 
tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäker-
heten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild upp-
märksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, 
barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.
Exempel på hantverkare: bilsadelmakare, bilelektriker, bilglasmästare, billackera-
re, bilmekaniker/biltekniker, bilplåtslagare, bilskadereparatör, båtbyggare, cykelre-
paratör, fartygsplåtslagare, flygplansglasmästare, flygplansplåtslagare, segelmakare, 
skeppstimmerman, sprutlackerare, varvselektriker, varvsplåtslagare, varvssnickare.

10.7 FRÄMJA ANSVARSFULL OCH SÄKER MIGRATION
Underlätta en ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration och rör-
lighet av personer, inklusive genom planerad och väl fungerande migra-
tionspolitik.
Exempel på hantverkare: bagare, elektriker, frisör, glasmästare, golvläggare, lås-
smed, målare, rörläggare, skomakare, skräddare, snickare, VVS-installatör.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

11.3 INKLUDERANDE OCH HÅLLBAR URBANISERING
Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt för-
bättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar plane-
ring och förvaltning av bosättningar i alla länder.

11.4 SKYDDA VÄRLDENS KULTUR- OCH NATURARV
Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.
Exempel på hantverkare: blyglasmästare, bokbindare, dekopör, dekorationsmålare, 
fanerare, förgyllare, glasblåsare, glaskonservator, gördelmakare/kristallkronemaka-
re, halmtakläggare, inredningssadelmakare, juvelfattare, kakelugnsmakare, kera-
miker, konstbrodös, konststoppare, kopparslagare, korgmakare, mattrestauratör, 
metallkonservator, mosaikläggare, murare, målningskonservator, möbelrenoverare, 
papperskonservator, parkettläggare, porslinskonservator, rammakare, skorstensmu-
rare, snörmakare, stenbildhuggare, stuckatör, tapetmakare, tavelkonservator, textil-
konservator, träbildhuggare.

Hantverkarna tipsar!
Oavsett om du ska bygga ett nytt fritidshus till familjen eller ett nytt sjukhus till 
hela regionen, involvera hantverkarna tidigt i processen. De kan råda i materi-
alval, arbetsordning och tekniker. Du sparar tid, miljö och pengar.

11.6 MINSKA STÄDERS MILJÖPÅVERKAN
Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland 
annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt han-
tering av kommunalt och annat avfall.
Exempel på hantverkare: bilbyggare, biodlare, byggmästare, byggnadsplåtslagare, 
byggnadssmed, byggnadssnickare, byggnadsträarbetare, cykelreparatör, elektriker, 
fönsterhantverkare, glasmästare, murare, rörinstallatör, stensättare, svetsare, takläg-
gare, ventilationsplåtslagare

11.7 SKAPA SÄKRA OCH INKLUDERANDE GRÖNOMRÅ-
DEN FÖR ALLA
Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och 
tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor 
och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
Exempel på hantverkare: biodlare, brunnsborrare, byggnadssmed, elektriker, konst-
gjutare, murare, målare, plåtslagare, snickare, stenhuggare, stensättare, trädgårdsan-
läggare, trädgårdsmästare.

Hur lång tid tar det att renovera en nationalklenod?
Den 13 oktober 2018 återöppnade Nationalmuseum efter att ha varit stängt 
för renovering i fem år. Den komplicerade upprustningen handlade både om 
att restaurera det gamla och att släppa in det nya. Med nya, högteknologiska 
fönster som släpper in ljus utan att skada kunde man ta bort gardinerna 
som skyddade konstskatterna mot solljuset. Parkettläggare kunde lägga om 
de dekorativa parkettgolven. Smeder kunde tillverka de nya, spektakulrära 
hissarna. Dekorationsmålare kunde återställa de kända väggmålningarna till 
deras forna glans. Totalt tog renoveringen 1,3 miljoner arbetstimmar.
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HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

12.1 IMPLEMENTERA DET TIOÅRIGA RAMVERKET FÖR 
HÅLLBARA KONSUMTIONS- OCH PRODUKTIONSMÖNS-
TER
Genomföra det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och pro-
duktionsmönster. Alla länder vidtar åtgärder, med de utvecklade länderna 
i täten och med hänsyn tagen till utvecklingsländernas utveckling och 
förutsättningar.
Exempel på hantverkare: bagare, biodlare, charkuterist, datorreparatör, gummi- 
reparatör, hemelektronikreparatör, kock, konditor, konststoppare, kamerarepara-
tör, köttmästare/styckare, mattrestauratör, mjölnare, möbelrenoverare, ostmästare, 
sadelmakare, skomakare, skräddare, symaskinsreparatör, tapetserare, tv-reparatör.

12.2 HÅLLBAR FÖRVALTNING OCH ANVÄNDNING AV NA-
TURRESURSER
Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av 
naturresurser.
Exempel på hantverkare: bagare, biodlare, charkuterist, datorreparatör, gummi- 
reparatör, hemelektronikreparatör, kock, konditor, konststoppare, kamerarepara-
tör, köttmästare/styckare, mattrestauratör, mjölnare, möbelrenoverare, ostmästare, 
sadelmakare, skomakare, skräddare, symaskinsreparatör, tapetserare, tv-reparatör.

12.3 HALVERA MATSVINNET I VÄRLDEN
Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och kon-
sumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även 
förlusterna efter skörd.
Exempel på hantverkare: bagare, biodlare, bilmekaniker/biltekniker, charkuterist, 
elektriker, elektronikreparatör, kallskänka, kock, konditor, köttmästare/styckare, 
mjölnare, ostmästare, slaktare, slipare, VVS-installatör.

12.5 MINSKA MÄNGDEN AVFALL MARKANT
Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att före-
bygga, minska, återanvända och återvinna avfall.
Exempel på hantverkare: bagare, biodlare, charkuterist, datorreparatör, gummi- 
reparatör, hemelektronikreparatör, kock, konditor, konststoppare, kamerarepara-
tör, köttmästare/styckare, mattrestauratör, mjölnare, möbelrenoverare, ostmästare, 
sadelmakare, skomakare, skräddare, symaskinsreparatör, tapetserare, tv-reparatör.

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 har-
moni med naturen.

12.8 i praktiken
”Strunta i de stora klädkedjorna och anlita klänningsskräddaren Nathalie, 
damskräddaren Zamina eller herrskräddarna Karin, Julia eller Emma. Då 
får ni kläder som passar era kroppar och personligheter, kläder som håller 
säsong efter säsong, kläder som går att laga. Kläder som går att sy om. Kläder 
med lång livslängd.”

Ur Stockholms Hantverksförenings ordförande Stefan Fritzdorfs välkomsttal 
till drygt 1 000 gäster på Gesäll- och Mästarbrevsutdelningen i november 2019.

13.1 STÄRK MOTSTÅNDSKRAFTEN MOT OCH ANPASS-
NINGSFÖRMÅGAN TILL KLIMATRELATERADE KATASTRO-
FER
Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatre-
laterade faror och naturkatastrofer i alla länder.
Exempel på hantverkare: brunnsborrare, byggmästare, byggnadssnickare, elektri-
ker, formbyggare, rörläggare, smed, stenhuggare, svetsare, VVS-montör.

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

14.1 MINSKA FÖRORENINGARNA I HAVEN
Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, 
i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och till-
försel av näringsämnen.
Exempel på hantverkare: båtbyggare, frisör, garvare, hudterapeut, målare, nättillver-
kare, varvselektriker, varvsplåtslagare.
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11.C BISTÅ DE MINST UTVECKLADE LÄNDERNA MED 
HÅLLBAR OCH MOTSTÅNDSKRAFTIG BYGGNATION
Stödja de minst utvecklade länderna, inklusive genom finansiellt och 
tekniskt bistånd, att bygga hållbara och motståndskraftiga byggnader av 
lokala material.
Exempel på hantverkare: brunnsborrare, byggnadssnickare, elektriker, murare, rör-
läggare, smed, stenhuggare, svetsare, VVS-montör.



DE ÖVRIGA GLOBALA MÅLEN

17.17 UPPMUNTRA EFFEKTIVA PARTNERSKAP
Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partner-
skap samt partnerskap inom det civila samhället vilka bygger på erfaren-
heterna från andra partnerskap och deras finansieringsstrategier.

Ett historisk handslag för hållbarheten
Hantverksföreningar från Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors samt från Färöarna och Island samlades i juni 2019 för ett stort möte i Köpenhamn. Mötet blev 
ett avstamp för ett hållbarhetssamarbete mellan hantverksföreningarna i de nordiska huvudstäderna med syftet att synliggöra att hantverk behövs för att nå regionala, 
nationella och internationella hållbarhetsmål. Hantverksföreningarna håller nu regelbunden kontakt och utbyter erfarenheter om hur de arbetar med hållbarhetsfrågor.

JÄMSTÄLLDHETINGEN
FATTIGDOM
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15.5 SKYDDA DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN OCH NA-
TURLIGA LIVSMILJÖER
Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av 
naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 
2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.
Exempel på hantverkare: biodlare, bagare, finsnickare, kock.

Vill du läsa mer?
På globalamalen.se finns alla mål, delmål och indikatorer. Läs mer om 
Stockholms Hantverksförenings arbete på hantverkarnastockholm.se
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