RÖDA KORSETS
KARTLÄGGNING MOT DE
GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR
UTVECKLING

Syfte och Metod
Våren 2017 hade vi en genomgång av de globala målen med ledningsgruppen. Kartläggningen av Svenska Röda Korsets verksamheter mot FN’s
globala mål för hållbar utveckling påbörjades sedan i maj 2017 genom tillsättandet av en arbetsgrupp bestående av Åsa Ander (projektledare hållbarhet),
Erica L
 indblom (controller hållbarhetsrapportering) och Sophie Gripenberg
(sakkunnig hållbarhet). Förberedelser och gjordes under våren. Under hösten
har kartläggningen av insatser och insatsområden gjorts på internationella och
nationella avdelningen tillsammans med representanter från avdelningarna
(Anki Carlsson, Ylva Strömberg, Ulrika Wickman, Michaela Friberg-Storey,
Eric Sandstedt). Den slutgiltiga kartläggningen som presenteras i det här
dokumentet baseras på det sammanlagda resultatet av dessa dialoger och diskussioner samt arbetsgruppens analys av Svenska Röda Korsets övriga verksamheter, hållbarhetsarbete, humanitära strategi och strategiska inriktning.
Hösten 2017 hölls också en öppen föreläsning där medarbetare fick möjlig
heten att uttrycka vilka mål de associerade sin verksamhet med och den bilden
sammanföll väl med kartläggningsövningen.
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Kartläggningen av Svenska Röda Korsets arbete
mot FN’s globala mål för hållbar utveckling är
gjord i tre dimensioner. Varje dimension beskriver olika hållbarhetsperspektiv:
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nitära behoven. Däremot är det sannolikt att
i princip allt vi väljer att göra också bidrar till
uppfyllandet av målen. Rent operativt kan det
också bli så att vi väljer att relatera till målen genom att använda gemensamma indikatorer eller
strukturer eftersom våra samarbetspartners och
givare väljer att planera sin verksamhet utifrån de
globala målen. Det innebär inte att de sätter vår
agenda, men att vi väljer ett gemensamt språkbruk. Att kartlägga vår verksamhet mot målen
handlar om att förstå Svenska Röda Korset i en
större kontext och en förståelse för hur vårt arbete bidrar till målen och hur vi därmed kan agera
som en hållbar organisation. Myndigheter och
företag som vi samarbetar med pratar om och
använder sig av de globala målen och vi måste
kunna visa hur våra syften sammanfaller och att
Svenska Röda K
 orset är en hållbar organisation.
De globala målen med sina delmål är ett sätt att
kategorisera och konkretisera vad vi alla måste
göra för att bidra till en mer hållbar värld. Att
kartlägga mot målen har också ett kommunikativt syfte och är något vi kan använda oss av,
till exempel i vår första hållbarhetsrapport som
kommer ges ut nästa år.

Dimension 1.
Här kartläggs Svenska Röda Korsets kärnverksamheter, vad vi gör, mot de globala målen.
Dimension 2.
Här kartläggs hur vi arbetar, med till exempel
second hand och textilåtervinning, minskad miljöpåverkan av våra insatser och övriga hållbarhetsfrågor såsom genus och mångfald, mot de
globala målen.
Dimension 3.
Övriga mål, våra stödmål – mål vi inte arbetar
mot, men heller inte ska ha negativ inverkan på.
De globala målen och dess delmål kommer inte
direkt styra vad Svenska Röda Korset gör. De
utgör en del av vår omvärldsbevakning när vi
planerar vår verksamhet men vi kommer alltid
göra våra egna prioriteringar utifrån de huma-
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Dimension 1 – VAD vi gör
Svenska Röda Korset uppdrag är att:
• Förhindra och lindra mänskligt lidande var
och när det än förekommer
• Skydda liv och hälsa och säkerställa respekt
för varje människas värde, särskild under tider
av väpnad konflikt och andra nödsituationer
• Arbeta för att förebygga sjukdom och främja
hälsa och social välfärd
• Uppmuntra frivilliguppdrag, konstant beredskap och ge bistånd och en universell känsla
av solidaritet gentemot alla som behöver skydd
och stöd.

Här kartläggsvårt arbete på nationella avdelningen med krisförmåga, vårdförmedling, behandlingscenter för krigsskadade och torterade, skydd
och hälsa för frihetsberövande och Första hjälpen samt många av våra internationella insatser i
till exempel Mali, Nigeria, Sierra Leone, Somalia
och Sydsudan med mödravård, vaccinering och
hälsocenter.

Vår kärnverksamhet kartläggsmot mål:

Mål 6 handlar om att säkerställa tillgång till och
hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.
Vatten är en grundförutsättning för allt levande
på jorden, och därmed också en förutsättning för
en hållbar utveckling. En mycket stor andel individer som lever i fattigdom saknar tillgång till
rent vatten och grundläggande sanitet. Orenat
avlopp från industri och hushåll leder till att vatten förorenas och skapar en ohälsosam miljö som
särskilt drabbar människor som lever i fattig
dom. Följande delmål för Mål 6 är relevanta för
Svenska Röda Korset:

MÅL 6 – RENT VATTEN OCH
S ANITET

MÅL 3 – HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE
Mål 3 handlar om att god hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att
nå sin fulla potential och att bidra till samhällets
utveckling. Följande delmål för Mål 3 är relevanta för Svenska Röda Korset:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.7
3.8
3d

6.1
6.2

Minska mödradödligheten.
Minska dödligheten för spädbarn och
barn under 5 år.
Utrota aids, tuberkulos och malaria samt
bekämpa vattenburna sjukdomar och
andra smittsamma sjukdomar.
Minska antal människor som dör i förtid
samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.
Säkerställa att alla har tillgång till sexuell
och reproduktiv hälsovård.
Säkerställa att alla har tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård samt läkemedel och vaccin.
Stärka alla länders kapacitet när det gäller
tidig varning, riskreducering och hantering av nationella och globala hälsorisker.
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Uppnå allmän och rättvis tillgång till
dricksvatten för alla.
Säkerställa att alla har tillgång till fullgod
och rättvis sanitet och hygien med särskild
uppmärksamhet ägnad åt kvinnor och
flickors behov samt människor i utsatta
situationer.
Utöka det internationella samarbetet och
stödet för kapacitetsuppbyggnad till utvecklingsländerna inom vatten- och sanitetsrelaterade verksamheter och program,
inklusive genom tekniker för vatteninsamling, avsaltning, vatteneffektivitet, rening
av avloppsvatten, återvinning och åter
användning.

Här kartläggs våra internationella insatser kring
sanitet i framförallt Afrika och Asien där vi arbetar med hygien, latrinhantering, vattenhantering
och skräphantering.
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11.6

MÅL 10 – MINSKAD
OJÄMLIKHET

11a

Mål 10 handlar om rättvis tillgång till resurser
och möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen och bygger på principen om allas lika
rättigheter oberoende av till exempel kön, sexuell
läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning,
funktionshinder eller härkomst. Följande delmål
för Mål 10 är relevanta för Svenska Röda Korset:
10.2

10.3

10.7

Minska städernas negativa miljöpåverkan
per person.
Främja positiva ekonomiska, sociala och
miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden.

Svenska Röda Korset arbetar med att förhindra
och lindra människors lidande vid konflikter, katastrofer och kriser. Vi arbetar med att minska
risker och stärka människors och samhällens förmåga att stå emot påfrestningar och bidrar till att
stärka nationella systerföreningars förmåga att
förebygga, hantera och lindra effekterna av konflikter, katastrofer och kriser. Vid katastrofer och
kriser bistår vi med personal och tekniskt kunnande i de förberedande insatserna, när insatsen
är igång och vid återuppbyggnad. Mot mål 11
kartläggs det mesta av vår internationella verksamhet, till exempel våra insatser kring resiliens i
bland annat Myanmar och Bangladesh och vårt
arbete i Syrien, samt vårt nationella arbete med
krisberedskap.

Möjliggöra och verka för att alla
människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning,
blir inkluderade i det sociala, ekonomiska
och politiska livet.
Säkerställa lika möjligheter och minska
förekomsten av ojämlika utfall, bland annat genom att avskaffa diskriminerande
lagstiftning, politik och praxis och främja
lagstiftning, politik och åtgärder av lämpligt slag i detta hänseende.
Underlätta en ordnad, säker, reglerad och
ansvarsfull migration och rörlighet av personer, inklusive genom planerad och väl
fungerande migrationspolitik.

MÅL 16 – FREDLIGA
OCH INKLUDERANDE
S AMHÄLLEN

Här kartläggs vårt arbete på nationella avdelningen med hälsofrämjande mötesplatser,
uppsökande hälsofrämjande verksamhet och
familjeåterförening och vårt mångfalds- och
integrationsarbete lokalt samt vårt påverkans

arbete, särskilt kring säkra flyktvägar.

Mål 16 handlar om samhällen fria från våld,
konflikt eller hot om våld, om transparens, alla
människors likhet inför lagen och lika tillgång till
rättvisa. Följande delmål för Mål 16 är relevanta
för Svenska Röda Korset:
16.3

Främja rättssäkerheten på nationell och
internationell nivå samt säkerställa lika
tillgång till rättvisa för alla.
16.5 Väsentligt minska alla former av korruption och mutor
16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.
16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i
enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal.

MÅL 11 – HÅLLBARA
STÄDER OCH SAMHÄLLEN
Över hälften av världens befolkning bor i urbana
områden och inflyttningen till städer är snabb och
stor. Mål 11 handlar om att göra städer inkluderande, säkra, hållbara och motståndskraftiga,
genom tillgång till bostäder, rent vatten, sanitetslösningar, energiförsörjning och avfallshantering,
trygghet och säkerhet för de som bor i staden och
katastrofriskreducering och återuppbyggnad av
postkonfliktområden. Följande delmål för Mål
11 är relevanta för Svenska Röda Korset:
11.5

Här kartläggs våra insatser kring folkrättsinformation, krigets lagar och den internationella humanitära rätten samt vårt arbete med skydd och
hälsa för frihetsberövade och råd och stöd för
skyddsbehövande samt vårt arbete med anti-korruption.

Väsentligt minska antalet dödsfall och
antalet människor som drabbas av katastrofer (inklusive vattenrelaterade katastrofer), med särskilt fokus på att skydda
fattiga och utsatta människor.
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Dimension 2 – HUR vi arbetar
Vårt hållbarhetsarbete, hur vi bedriver vår verksamhet, kartläggs mot mål:

butiker skickar vi för återvinning. Vi samarbetar
sedan i februari 2016 med Soex Group som är en
ledande aktör inom Europa för återvinning av
textilier. Det återvunna materialet används till exempel som isoleringsmaterial i bilar eller till nya
textilfibrer vilket bidrar till hållbar produktion Vi
bidrar även till möjligheter för konsumenter i lokalsamhällen att handla och konsumera hållbart.

MÅL 5 – JÄMSTÄLLDHET

MÅL 13 – BEKÄMPA
K LIMATFÖRÄNDRINGEN

Mål 5 handlar om att uppnå jämställdhet och
alla kvinnors och flickors egenmakt. Jämställdhet är ett mål i sig och en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet uppnås
när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika
rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att
själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Delmålen för mål 5 innebär bland annat att avskaffa alla former av diskriminering av
alla kvinnor och flickor överallt, avskaffa kvinnlig könsstympning och säkerställa allmän tillgång
till sexuell och reproduktiv hälsa.

Mål 13 handlar om att vidta omedelbara åtgärder
för att bekämpa klimatförändringarna och dess
konsekvenser. Klimatförändringarna är en av vår
tids största utmaningar. Klimatpåverkan måste
begränsas för att skapa förutsättningarna för fattigdomsbekämpning och en långsiktigt hållbar
utveckling. Behovet av anpassning till pågående
och kommande klimatförändringar är mycket
stort särskilt för de minst utvecklade länderna
och för de mest sårbara befolkningsgrupperna.
Åtgärder behövs för att minska riskerna för, och
konsekvenserna av naturkatastrofer. Delmålen
för mål 13 innebär bland annat att stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning
till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i
alla länder.

Ett genusperspektiv är integrerat i och genomsyrar
all verksamhet vi bedriver. Genusfrågor är också
en spetskompetens för Svenska Röda Korset.

MÅL 12 – HÅLLBAR
KONSUMTION

Sedan 2014 har vi på Svenska Röda Korset mätt
vår klimatpåverkan i koldioxidutsläpp genom att
sammanställa våra resor, vår energianvändning
och vår pappersförbrukning. Våra resor utgör den
absolut största delen av våra utsläpp och det blir
en naturlig strategi för att ta större klimatansvar
att fortsätta att minska vårt flyg inom Sverige och
fortsätta arbeta med riktlinjer kring hur vi reser.

Mål 12 handlar om att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Omställning till
en hållbar konsumtion och produktion av varor
och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt
människors hälsa. Särskilt utvecklingsländer påverkas i hög grad av klimatförändringar och annan miljöpåverkan vilket innebär ökad fattigdom
och minskad välfärd. Delmålen för mål 12 innebär bland annat att uppnå ett effektivt nyttjande
av naturresurser och väsentligt minska mängden
avfall genom åtgärder för att förebygga, minska,
återanvända och återvinna avfall.

Att bekämpa klimatförändringen handlar också
om att tänka långsiktigt i våra katastrofinsatser.
Green Response är ett samarbete mellan Svenska Röda Korset och IFRC och handlar om att
säkerställa minskade/minimerade miljöpåverkan
i samband med en katastrofinsats. Att i större
utsträckning implementera Green Response vid
varje insats sparar på resurser och skapar på
så sätt bättre möjligheter för återhämtning och
motståndskraft i samhället efter en katastrof.

Runt om i landet driver Svenska Röda Korset
second hand verksamhet och det är viktigt att vi
gör det på ett hållbart sätt. Kläder, textilier och
annat som vi av olika anledningar inte kan sälja
eller återbruka i våra cirka 290 second hand-
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Dimension 3 – Våra stödmål
Resterande är mål som Svenska Röda Korsets
verksamhet inte främst kartläggs mot, men som
vi delvis bidrar till genom vissa av våra insatser
och som vi framförallt inte ska ha negativ inverkan på.

MÅL 9 – HÅLLBAR
I NDUSTRI, INNOVATIONER
OCH INFRASTRUKTUR

MÅL 1 – INGEN
FATTIGDOM
Avskaffa all form av fattigdom överallt.

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur,
verka för en inkluderande och hållbar industriali
sering och främja innovation.

MÅL 2 – INGEN HUNGER
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedels
försörjning, uppnå en bättre kosthållning och
främja ett hållbart jordbruk.

MÅL 14 – HAV OCH
MARINA RESURSER
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar
utveckling.

MÅL 4 – UTBILDNING
Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande
för alla.

MÅL 15 – EKOSYSTEM OCH
BIOLOGISKT MÅNGFALD

MÅL 7 – HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka
skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida
tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten
av biologisk mångfald.

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig,
hållbar och modern energi till en överkomlig
kostnad.

MÅL 8 – ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR OCH
EKONOMISK TILLVÄXT

MÅL 17 – GENOMFÖRANDE
OCH GLOBALT PARTNERSKAP

Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv syssel
sättning.

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera
det globala partnerskapet för hållbar utveckling.
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Slutsatser
Svenska Röda korsets kärnverksamheter sammanfaller i sin helhet med och
bidrar till uppfyllandet av de globala utvecklingsmålen, specifikt Mål 3 Hälsa
och välbefinnande, Mål 6 Rent vatten och sanitet, Mål 10 Minskad ojämlikhet,
Mål 11 Hållbara städer och samhällen och Mål 16 Fredliga och inkluderande
samhällen. Att lyfta fram dessa mål stämmer väl överens med den strategiska
inriktning som lagts fast och varumärket kring Röda Korset.
De tre mål som vårt interna hållbarhetsarbete främst stödjer är Mål 5 Jämställdhet, Mål 12 Hållbar produktion och konsumtion och Mål 13 Bekämpa
klimatförändringen. Dessa beskriver aspekter som ska genomsyra allt vi gör.
Vi har valt att inte upprepa målen i flera dimensioner, vilket innebär att både
vår verksamhet och vårt interna hållbarhetsarbete ibland spänner över de två
dimensionerna.
Att kartlägga Svenska Röda Korsets breda och många verksamheter mot de
globala målen är inte så enkelt som att vad vi gör mappar mot de här målen
och hur vi arbetar mot de här. Delar av vår verksamhet kan kartläggas mot mål
vi tagit upp i Dimension 2 och delar av vårt hållbarhetsarbete kan kartläggas
mot de mål vi tagit upp i Dimension 1 – t ex vårt arbete med anti-korruption
som kartläggs mot Mål 16 och mångfald i kretsar som kartläggs mot Mål 10.
Vissa insatser sticker dessutom ut och mappar mot andra mål som vi inte alls
tar upp under dimension 1 och 2 av den här sammanställningen. Mål 4, God
utbildning, är till exempel starkt kopplat till Svenska Röda Korsets Folkhögskolas kurser i hållbar utveckling samt de utbildningsinsatser som görs inom
organisationen, men vi har bedömt att det skulle skicka konstiga signaler om
vi la in Mål 4 i dimension 1 som en del av vår kärna eller i dimension 2 som en
av de huvudstrategier som definierar hur vi jobbar.
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