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Klimatet är en ödesfråga för hela världen. Människor som lever i fattigdom är 
speciellt utsatta för klimatförändringarnas effekter. Klimatförändringarna 
påverkar alla aspekter av utvecklingsagendan, allt ifrån fattigdomsbekämpning 
till hälsa och jämställdhet.  

Delmål 
13.1 Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror och 
naturkatastrofer i alla länder.

13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten 
vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatför-
ändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

13.a Fullfölja det åtagande som de utvecklade länder som är parter i Förenta nationernas ram-
konvention om klimatförändringar gjort gällande en målsättning att till 2020 gemensamt mobi-
lisera 100 miljarder amerikanska dollar årligen från alla typer av källor för att tillgodose utveck-
lingsländernas behov vad gäller meningsfulla begränsningsåtgärder och insyn i genomförandet 
samt så snart som möjligt finansiera och operationalisera den gröna klimatfonden fullt ut.

13.b Främja mekanismer för att höja förmågan till effektiv klimatrelaterad planering och för-
valtning i de minst utvecklade länderna med särskilt fokus på kvinnor, ungdomar samt lokala och 
marginaliserade samhällen.

* Med beaktande av att Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar är det främ-
sta internationella, mellanstatliga forumet för förhandlingar om hur världen ska hantera klimat-
förändringarna.

Mål 13: Vidta omedelbara åtgärder 
för att bekämpa klimatförändringarna 
och dess konsekvenser*
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Här berättar Svenska Kyrkans internationella arbete om mål 13 och deras 
arbete för att stoppa klimatförändringarna. 

”Att det finns ett eget mål i den nya agendan för hållbar utveckling som adresserar klimatfrågan är 
otroligt viktigt.” Det säger Martin Vogel, policyhandläggare för global ekonomi och biståndspolitik 
på Svenska kyrkans internationella arbete. 

Han poängterar att det även är avgörande att Agenda 
2030 förhåller sig till andra internationella processer, 
såsom det klimatavtal som antogs i Paris i december 
2015. Att länderna genom antagandet av Agenda 2030 
gjorde åtaganden för en hållbar utveckling som ba-
lanserar dess tre dimensioner; social, ekonomisk och 
miljömässig, och antog mål 13 med åtaganden om att 
bekämpa klimatförändringarna skickade en viktig po-
litisk signal inför klimatförhandlingarna och gav stöd 
åt processen att knyta ihop de båda agendorna i Paris. 

Svenska kyrkan ser positivt på att klimatfrågan inte enbart behandlas i mål 13, utan även finns 
integrerat i flera av de andra målen i Agenda 2030. Samtidigt anser Martin Vogel att kopplingarna 
hade kunnat göras på ett tydligare sätt och på ännu fler ställen: i vissa av de mål där klimatför-
ändringarna kommer att få stora konsekvenser för målens uppfyllande nämns inte klimatet över 
huvud taget. Ett exempel på detta är mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen som inte 
nämner att förändringar i klimatet direkt och indirekt påverkar människors livsvillkor och kan 
leda till att motsättningar och konfliktrisker ökar.  Vad gäller konkreta mål för utsläppsminskning-
ar anser Vogel att mål 13 är svagt. Länderna tydliggjorde dock att avsaknaden av konkreta mål för 
utsläppsminskningar i Agenda 2030 berodde på att länderna inte ville föregå klimattoppmötet 
och därmed lämnade dessa åtaganden till de förhandlingarna. 

Klimatfinansiering innebär finansiellt stöd för att stötta och möjliggöra klimatomställningar för 
fattigare länder som har begränsade möjligheter att finansiera ett sådant arbete utan att göra av-
kall på en samhällsutveckling som kan ta människor ur fattigdom. I delmål 13.a åtar länderna sig 
att så snart som möjligt finansiera och operationalisera den Gröna Klimatfonden fullt ut. Gröna 
Klimatfonden är en fond med uppdrag att stödja utvecklingsländer genom insatser för klimatan-
passning och minskade utsläpp av växthusgaser.  Martin Vogel understryker att det är viktigt att 
de medel som rikare länder tillsätter för klimatfinansiering är nya och additionella, det vill säga 
utöver det ordinarie biståndet: ”Innovativa finansieringskällor behöver tas fram och utvecklas om 
både fattigdoms- och klimatproblematiken ska kunna lösas.” 

Svenska kyrkans internationella arbete kommer att fortsätta att arbeta med klimatfrågan fram-
över. Organisationen verkar för att klimatfrågan ska utgöra en central punkt i både svensk och 
europeisk utvecklingspolitik samt prioriteras i det globala samarbetet.” En grundförutsättning 
för den globala klimatomställningen är att säkerställa en långsiktig, transparent och pålitlig kli-
matfinansiering. Pengar som idag används till att subventionera fossila bränslen skulle till exem-
pel kunna ge stöd till förnybar energi istället. Behoven framöver kräver större finansiering och vi 
måste rikta om finansiella flöden till hållbara investeringar”, säger Vogel. 

Innovativa finansierings-
källor behöver tas fram 
och utvecklas
Martin Vogel, policyhandläggare för global ekonomi 

och biståndspolitik på Svenska kyrkans internationella 

arbete
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