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Stockholm, den 8 september, 2022 
 
Bästa Ann Linde, Matilda Ernkrans och Annika Strandhäll, 
 
Som Sveriges Utrikesminister, Biståndsminister respektive Klimat- och miljöminister bär ni det yttersta 
ansvaret för att Sveriges utrikes,- bistånds- och klimatpolitik sker på ett ansvarsfullt och effektivt sätt, 
med människors hälsa och säkerhet i första rummet.  
 
Klimatförändringarnas effekter påverkar oss alla. Men beroende på var vi bor, vilka ekonomiska 
förutsättningar vi har och vilket kön vi tillhör så är priset vi betalar olika högt. Flickor och kvinnor som 
lever i utvecklingsländer drabbas oproportionerligt hårt.  
 
Fler kvinnor än män mister livet i klimatrelaterade katastrofer. Fler flickor tvingas sluta skolan och riskerar 
att giftas bort när klimatförändringar leder till ökad fattigdom. Övergrepp och våld mot kvinnor eskalerar 
när kriser och naturkatastrofer inträffar allt oftare. Detta är bara några av många exempel på det starka 
sambandet mellan klimatförändringar och inskränkningen av flickors och kvinnors rättigheter. Säkerligen 
är det också exempel som ni alla känner till.  
 
Under 2022 har ActionAid tittat närmare på den svenska regeringens och samtliga svenska 
riksdagspartiers politik inom klimat, jämställdhet och bistånd (med fokus på klimatfinansiering). Mönstret 
är tydligt; klimat och jämställdhet adresseras sällan eller aldrig med ett gemensamt fokus. Inte heller är 
det något av de fem riksdagspartier som hittills besvarat vår enkät som tycks ha en tydlig strategi för 
detta inför nästa klimattoppmöte, COP27, som bara ligger två månader bort i tiden.  
 
Med en feministisk utrikespolitik och höga ambitioner inom bistånds-, klimat och jämställdhetsfrågor 
behöver Sverige bli betydligt bättre på att vara en stark röst, både nationellt och på den globala arenan, 
när det kommer till att hörsamma flickors och kvinnors perspektiv i klimatfrågan. Det handlar om ökad 
finansiering, bättre kanalisering av de medel som avsätts men också fler satsningar där 
klimatförändringarnas effekter på jämställdheten adresseras specifikt. Löften om dubblerat klimatbistånd 
hörs från den nuvarande regeringen. Det är bra, men glöm då inte att ta med jämställdhetsperspektivet i 
de satsningar som görs.  
 
Sverige kan inte ensamt förändra de globala spelreglerna, men vi kan göra betydligt mer för att driva på 
utvecklingen. Vi må vara ett litet land men vi är en röst som många lyssnar på och våra möjligheter till 
påverkan är stora.	 
		
Bifogat detta brev finner ni en namninsamling med hittills 521 inkomna namnunderskrifter som intygar 
behovet av att klimat och jämställdhet måste gå hand i hand. Oavsett utgången av söndagens riksdagsval 
hoppas vi att ni tar detta med er inför Sveriges framtida roll som ett land i framkant inom jämställdhet, 
klimat och bistånd.  
 
Bästa hälsningar 

 
Jennifer Vidmo 
Generalsekreterare ActionAid Sverige 


