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Varför har Sverige så svårt att koppla ihop klimat och jämställdhet?
Sveriges regering slår sig för bröstet med sin feministiska utrikespolitik. Men i praktiken lyser
kopplingen mellan klimat och jämställdhet med sin frånvaro, både från regeringens sida och från
samtliga riksdagspartier. Under Järvaveckans första dag har vi bjudit in experter och politiker för
att diskutera betydelsen av att sätta jämställdhet i centrum för klimatarbetet.
Flickor och kvinnor i låginkomstländer hör till de grupper som orsakar minst klimatavtryck men
som drabbas allra hårdast av klimatförändringarnas effekter. Är du kvinna löper du till exempel
större risk att skadas eller förlora ditt liv i en klimatrelaterad katastrof, än om du är man. Kvinnor
glöms dessutom ofta bort när det ges stöd till klimatanpassning och återuppbyggnad.
Klimatförändringarnas effekter gör även att betydligt fler flickor riskerar att tas ur skolan och bli
bortgifta i unga år.
2019 enades världens länder vid klimattoppmötet i Madrid om att klimatarbetet måste bli mer
jämställt. Ändå får frågan lite utrymme i såväl Sverige som internationellt. En genomgång av de
svenska riksdagspartiernas program och motioner visar att frågan är extremt sällsynt. Inför
kommande riksdagsval i september och klimattoppmötet (COP27) i november är det angeläget att
detta adresseras.
Teresa Anderson är klimatexpert på ActionAid International och har deltagit i en lång rad
internationella klimatkonferenser.
– Kvinnor och flickor drabbas oproportionerligt hårt av klimatförändringar, men
klimatfinansieringen är ännu inte anpassad efter deras behov. Sverige säger sig ligga i framkant
inom frågor som rör kvinnors rättigheter, men i de internationella FN-förhandlingarna är Sverige
tysta när behovet av internationell finansiering för att hantera förluster och skador orsakade av
klimatförändringar diskuteras. Sverige måste göra mycket mer för att se till att klimatfinansiering
inte förbiser kvinnor och de mest behövande, säger Teresa Anderson.
Margereta Koltai är policyrådgivare för klimaträttvisa, på Act Svenska kyrkan. 2021 släppte Act
rapporten From words to action, som kartlägger hur väl jämställdhetsperspektivet integreras i
Sveriges klimatfinansiering.
– Den svenska feministiska utrikespolitiken som infördes 2014 har haft genomslag för Sveriges
globala klimatstöd till fattiga länder. Men det senaste året har Sveriges globala klimatambitioner för
både bistånd och jämställdhet gått i fel riktning. Stödet har under 2022 de facto minskat och inte
ökat, säger Margareta Koltai.
Riksdagsledamöter från Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer att delta i samtalet
tillsammans med representanter från ActionAid och Act Svenska kyrkan, som också finns
tillgängliga för intervjuer. Med på länk finns även ActionAids programchef i Bangladesh, som är det
sjunde värst klimatdrabbade landet i världen. Se mer detaljer om samtalet på nästa sida.

Panelsamtal om klimat och jämställdhet den 1 juni på Järvaveckan
Paneldeltagare
• Teresa Anderson, Climate justice lead, ActionAid International.
• Margareta Koltai, policyrådgivare för klimaträttvisa, Act Svenska kyrkan.
• Rukshar Sultana programchef Resilience and Climate Justice, ActionAid Bangladesh.
• Magnus Ek, Riksdagsledamot Centerpartiet (utrikesutskottet)
• Elin Segerlind, Riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson, Vänsterpartiet
• Camilla Hansén, Riksdagsledamot Örebro län, Miljöpartiet de gröna
Moderator är Jerker Hellström Thorsell, som har över 20 års erfarenhet av att arbeta med klimatoch miljöfrågor.
Panelsamtalet arrangeras av ActionAid Sverige och Act Svenska kyrkan.
Tid och plats:
Datum: 1 juni, klockan 13:30-14:30
Plats: Järvaveckan (Spånga IP), Seminarietält 1
Kan du inte komma? Delta via denna länk https://us06web.zoom.us/j/83477395981
Eller följ oss på våra sociala medier, där vi kommer att sända direkt från evenemanget.
Samtalet kommer att ske på engelska.
Välkommen!
För mer information, kontakta:
Sara Hjelm, Kommunikationsansvarig, ActionAid Sverige. Mobil: 072-080 10 36, Epost: sara.hjelm@actionaid.org
Om ActionAid Sverige
ActionAid Sverige är en biståndsorganisation som arbetar för att minska fattigdom och orättvisor
med ett särskilt fokus på flickors och kvinnors rättigheter. Vårt mål är att uppnå en rättvis, jämlik
och hållbar värld fri från fattigdom, där flickor kan växa upp till självständiga kvinnor med makt att
forma sina egna liv och samhället de lever i. ActionAid grundades 1972 och finns i 46 länder över
hela världen. ActionAid Sverige har funnits sedan 2006.

