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Vad är ett Grönt Bibliotek? 
Miljö betyder de omgivningar och betingelser, i vilka mänskliga varelser, organisationer, 
djur och växter lever och verkar. Miljöer kan vara naturliga, sociala eller kulturella. 

Hållbar utveckling är utveckling som “tillgodoser nuets behov utan att äventyra förmågan 
hos framtida generationer att tillgodose sina egna behov” (Our Common Future, 
Brundtland Report, UN). 

Nuvarande miljöer utsätts för fara av klimatförändringar och andra hot inklusive sociala 
ojämlikheter. Alla organisationer bör sträva efter att skydda miljön genom hållbar 
utveckling. Detta innefattar alla slag av bibliotek, som kan spela en aktiv och betydelsefull 
roll i en hållbar utveckling. 

Ett grönt och hållbart bibliotek är ett bibliotek som tar hänsyn till miljömässig, ekonomisk 
och social hållbarhet. Gröna och hållbara bibliotek kan vara av vilken storlek som helst, 
men de bör ha en tydlig agenda vad gäller hållbarhet, vilket innefattar: 

• Gröna byggnader och utrustning: Utsläppen, eller koldioxidavtryck, från 
byggnaden och utrustningen minskas aktivt. 

• Gröna kontorsprinciper: Verksamhetens rutiner och processer är miljömässigt 
hållbara.  

• Hållbar ekonomi: Konsumtion åtstramas, cirkulär ekonomi och delningsekonomi 
utvecklas och görs tillgängliga för samhället. 

• Hållbara bibliotekstjänster: Relevant och aktuell information är lättillgänglig för 
användarna, gemensamma utrymmen, apparater och utbildning i miljöfrågor 
erbjuds och verksamheterna är effektiva. Biblioteket har ett positivt koldioxidavtryck. 

• Social hållbarhet: God utbildning, läskunnighet, samhällsengagemang, kulturell 
mångfald, social integration och allmänt deltagande beaktas. Biblioteket arbetar 
aktivt för att minska ojämlikhet. 

• Miljömässig ledning: De miljömässiga målen är SMARTA (Specifika, mätbara, 
uppnåbara, realistiska och tidsbundna), och biblioteket arbetar för att minska sin 
egen negativa inverkan på miljön. Bibliotekets miljöpolicy, dess tilllämpning och 
resultaten av det miljömässiga arbetet kommuniceras till en bredare publik. 

• Engagemang för allmänna miljömål och miljöprogram: Engagemanget styrs av 
FN:s mål för hållbar utveckling, Parisavtalet och relaterade miljöcertifikat och 
miljöprogram. 

Översatt från engelskan av Bengt Friberg. 
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