Hållbarhet i hantverk

Ekologisk hållbarhet
• Aktiviteter som
• vårdar naturresurser långsiktigt så att dessa kan
fortsätta försörja mänskligheten nu och i
kommande generationer
• Gör det möjligt för alla biologiska och geologiska
system och kretslopp att fortsätta fungera som
de ska, även i framtiden

Ekonomisk hållbarhet
• Ekonomisk utveckling/aktivitet som inte medför negativa
konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten
• Hushåller med resurserna
• Inte skadar natur eller människor

Social hållbarhet
• Ett samhälle är socialt hållbart om där inte finns
strukturella hinder för en individs möjligheter till
•
•
•
•
•

God hälsa
Utbildning/kompetens
Delaktighet
Opartisk/rättvis behandling
Självutveckling/meningsfull tillvaro och sysselsättning

• Den nordiska välfärdsmodellen
• ”community buildning”, det sociala kapitalet saknas. Större vikt vid
föreningsverksamhet o a nätverksbyggande aktivitet

• Ett socialt hållbart och välmående samhälle klarar bättre störningar,
kriser, katastrofer

Du väver en trasmatta – hållbart på vilka sätt?
• Håller länge, tål slitage
• Motsats till slit- och släng, kvalitet, långsamhet

• Du behöver inte köpa en matta från butiken
• Vävd av oanvändbara gamla textilier

Ekologiskt hållbar

Ekonomiskt hållbar

• Minnen från textilierna som använts

• Du har kunskaper i ett gammalt hantverk
• Gemenskapen i en vävstuga
• Umgänge mellan generationer
• Föra vidare praktiska kunskaper, hindra att de
faller i glömska

• Hantverk ger välmående

Socialt/kulturellt hållbar

Det hållbara i flera funktioner/nyttor
• Cornelius håller föredrag om keramik som hantverk i språkbadsgrupp
• Sykkeli
• Reparera cyklar som inte fungerar (förhindra avfall)
• Integrera nyfinländare – bygga nätverk/gemenskap
• Motion

• Svensk textillärare låter ungdomarna sy tygbindor i klassen som
skickas till flickor i u-länder för att de ska kunna gå till skolan även då
de menstruerar
• Syjunta/stickcafé
•
•
•
•

Man kan få hjälp med sånt man inte kan och man kan hjälpa andra
Man får en pratstund/nya vänner, kanske ibland den viktigaste aspekten?
Inspiration och välmående
Man tillverkar sånt man behöver/ger som gåvor istället för att köpa

