
BISTÅNDSBAROMETERN

Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av natur-
resurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och 
klimatförändringar. Här presenterar vi resultatet av det svenska biståndet 
genom Sida inom miljö- och klimatområdet 2014. 

MILJÖ OCH KLIMAT

Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer:

Utvecklingen i 
världen

Sveriges 
bidrag

Insatser och 
projekt

Människan i 
centrum



UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

Gränsöverskridande miljö-  
och klimatutmaningar 

    Många utvecklingskurvor är positiva och utvecklingen 
har lyft människor ur fattigdom. Samtidigt saknar 
många människor fortfarande grundläggande rättig- 
heter såsom tillgång till rent vatten, mat, sanitet, 
hållbara energilösningar och ett säkert boende. 

    Klimatförändringar påverkar säkerheten och kan 
orsaka eller förvärra konflikter. Antalet klimat- 
flyktingar kommer därför att öka.

    De globala utsläppen av växthusgaser fortsätter  
att öka samtidigt som 1,4 miljarder människor fort- 
farande saknar tillgång till elektricitet. 

    Det är de fattiga och svaga befolkningsgrupperna som 
drabbas hårdast av klimatförändringarna.

    Svag institutionell kapacitet kombinerat med starka 
ekonomiska intressen och hög grad av korruption 
ökar risken för att kortsiktiga vinster prioriteras 
istället för mer hållbara lösningar, som gagnar sam- 
hället i stort och förvaltar världens naturresurser för 
en mera hållbar ekonomisk utveckling.

Fyra av planetens hållbara gränser (det gröna området) bedöms ha överskridits: klimatförändringar, förlust av 
biologisk mångfald, förändrad markanvändning och förändrade flöden av kväve och fosfor. Nivåerna för kemiska 
föroreningar och luftpartiklar är ännu inte fastställda. Källa: Steffen m.fl., Science, 16 januari 2015.

Planetens hållbara gränser 

De globala miljö- och klimatutmaningarna är omfattande då planetens långsiktiga  
överlevnad är hotad, liksom människors hälsa och välfärd. Den ekonomiska tillväxten  
i världen har inte minskat vårt beroende av ekosystemtjänster och ett stabilt klimat,  
utan snarare ökat det. Ett globalt samarbete är avgörande då miljöutmaningarna till  
stor del är gränsöverskridande.

Illustrationen



SVERIGES BIDRAG

Svenskt stöd ger resultat

2 400 000 människor fick tillgång till rent vatten. Av dessa fick 
också ca 300 000 tillgång till sanitet. 

93 300 människor fick tillgång till el. Det är ungefär lika 
många människor som det bor i Sundsvall.

1 500 000 krisdrabbade människor mottog försörjningsstöd, 
främst inom jordbruk.

200 miljoner människor berörs årligen av naturkatastrofer. 
Merparten av dessa katastrofer är väderrelaterade. Sida 
arbetar både förebyggande för att stärka människors och 
samhällens förmåga att hantera miljörelaterade katastrofer 
(resiliens), och med att begränsa negativ miljö- och 
klimatpåverkan. 

2,1 miljarder kronor av Sveriges bistånd gick till insatser 
med miljö och klimat som huvudsyfte.

Miljö- och klimatområdet  
är viktigt för Sverige

5 000 000 bönder har börjat odla en ny rissort, kallad Scuba-
ris, som tål att stå under vatten i hela två veckor och 
därmed kan klara de allt intensivare monsunregnen. 
Rissorten är framtagen av forskningsorganet IRRI 
som bland annat stöds av Sverige. (Forskning tar tid, 
siffran kan inte hänföras till endast 2014)



INSATSER OCH PROJEKT

Solpaneler, avloppssystem och klimatfond

1. Bolivia: 20 000 nya anslutningar till konventionella 
sanitetssystem och 3400 anslutningar till klimatan-
passade sanitetssystem har gjorts genom arbete med 
nationell sanitetspolitik.

2. Mali: En nationell klimatfond har upprättats för att in-
tegrera klimatrelaterade frågor i policys och planering.

3. Palestina: 20 000 – 30 000 människor i Gaza har fått 
tillgång till bättre hantering av avloppsvatten. Reform-
stöd till vattensektorn har lett till en uppdatering av 
vattenlagen och till att en vattenregleringsmyndighet 
har etablerats.

4. Malawi: 5 700 solpaneler har installerats i slum- 
områden genom Slum Dwellers International.

5. Nigerflodens delta: 19 områden för kooperativ odling 
har etablerats. De bidrar till ett mer hållbart utnyttjande 
av marken i den tätbefolkade regionen.

6. Georgien: 600 hektar mark i Georgien har städats av  
40 000 frivilliga genom ett Håll Georgien Rent-projekt. 
Hanteringen av utsläpp och avfall har stora brister i  
Georgien, och Sida stödjer organisationer som arbetar 
för att öka förståelsen och skapa opinion för miljömäs-
sigt hållbar avfallshantering.

7. Sydafrika: 285 skolor har blivit självförsörjande på 
grönsaker tack vare tekniken att så med fröband. Det 
sparar upp till 80 % av vattnet som normalt förbrukas i 
odlingsfasen. 

Myndigheterna i Sydostasien har fått ökad kunskap om 
riskerna med bekämpningsmedel inom jordbruket och 
annan kemikalieanvändning samt bättre möjligheter  
att hantera dessa frågor med hjälp av Kemikalieinspek- 
tionens experter.  

Fattiga länder har fått hjälp att höja sin kapacitet och 
skapa en mer jämbördig spelplan i klimatförhand- 
lingarna genom European Capacity Building Initiative. 

Vattenresurserna kring Mekongfloden utnyttjas bättre 
genom samarbete med Mekong River Commission. 

Sida har bidragit till arbetet med EU:s plan mot illegal 
skogsavverkning och handel med skogsprodukter.

I regionen runt Victoriasjön i östra Afrika samplanteras 
grödor för att öka produktionen och samtidigt dämpa 
effekterna av klimatförändringarna i ett samarbete med 
Vi-skogen. 

Samarbetspartners på flera nivåer

Sidas stöd inom miljö- och klimatområdet resulterade bland annat i:
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Miljön och klimatet följer inga nationsgränser och för att nå resultat arbetar Sverige därför 
med samarbetspartners på lokal, nationell och internationell nivå. 



MÄNNISKAN I CENTRUM

–  Bland det bästa jag vet  
är att komma till vår  
odling och vara säker på 
att det finns vatten
Tahé Konta har deltagit i ett projekt där kooperativ odling har etablerats  
i Nigerdeltat i Mali, vilket är hårt drabbat av klimatpåverkan. Tack vare 
ökad tillgång på mat och försörjningsmöjligheter bidrar insatsen till 
förbättrad hälsa, förhöjd självkänsla och erkännande för kvinnorna. 
Inkomsterna kan till exempel användas till skolgång eller soltorknings- 
anläggningar som förbättrar livsmedelskvaliteten. Insatsen är del i ett 
program med olika klimatanpassningsåtgärder.
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Biståndsbarometern kompletterar den redovisning av det svenska biståndet som görs i Sidas årsredovisning. 
Biståndsbarometern lanseras kontinuerligt och varje barometer riktar in sig på ett område inom biståndet. 

Läs även: Humanitärt, Hälsa, Demokrati och Jämställdhet
Källor: www.sida.se/bistandsbarometern


