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MÅL 13:  
BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA 
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa   
klimatförändringarna och dess konsekvenser.*

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

13.1  Stärka motståndskraften mot och för
mågan till anpassning till klimatrelaterade 
faror och naturkatastrofer i alla länder.

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

13.3  Förbättra utbildningen, medvetenheten 
och den mänskliga och institutionella kapa
citeten vad gäller begränsning av klimatför

ändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimat
förändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

13.A  Fullfölja det åtagande som de utveck 
lade länder som är parter i Förenta Nation
ernas ramkonvention om klimatförändring

ar gjort gällande, en målsättning att till 2020 gemen
samt mobilisera 100 miljarder USdollar årligen från 
alla typer av källor för att tillgodose utvecklingslän
dernas behov vad gäller meningsfulla begränsnings 
åtgärder och insyn i genomförandet samt så snart som 
möjligt finansiera och operationalisera den  
gröna klimatfonden fullt ut.

13.B  Främja mekanismer för att höja för
mågan till effektiv klimatrelaterad planering 
och förvaltning i de minst utvecklade län

derna, med särskilt fokus på kvinnor, ungdomar samt 
lokala och marginaliserade samhällen.

*  Med beaktande av att Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar är det främsta internationella, mellanstatliga forumet för förhandlingar om hur 
världen ska hantera klimatförändringarna. 

EN PLANET FÖR FRAMTIDEN
Mål 13 handlar om att bekämpa en av vår tids största 
utmaningar, klimatförändringarna. Effekterna av 
klimat förändringarna påverkar oss alla, men de som 
lever i fattigdom drabbas hårdast.

Förändrat klimat orsakar bland mycket annat torka, 
vattenbrist, översvämningar, naturkatastrofer och kol
lapsade ekosystem. 2021 låg den globala medeltempe
raturen 1,1 grader över den förindustriella. Det inne
bär ett hot mot människors hälsa och säkerhet. Vi 
behöver stärka människors och samhällens mot
ståndskraft mot klimatförändringarna. För att tackla 
klimatförändringarna behöver vi förändra hur vi an
vänder våra resurser bland annat vad gäller energi, 
industriell produktion och jordbruk. Det är fortfaran
de möjligt att begränsa den framtida uppvärmningen 
av planeten.

FN:S ARBETE FÖR ATT  
BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGAR 
FN:s klimatkonvention (UN Framework Convention 
on Climate Change) antogs efter ett toppmöte i Rio  
de Janeiro 1992. Konventionen samlade ledare från 
 världens länder med målet att minska den global 
 temperaturökningen och samtidigt utveckla strategier 
för att anpassa sig till de klimatförändringar som inte 
gick att förhindra. Kyotoprotokollet antogs 1997 och 
gick ett steg längre för att stärka det globala arbetet. 
Genom protokollet, som är juridiskt bindande, har 
vissa länder åtagit sig att minska utsläppen av farliga 
växthusgaser. 

VAD KAN DU GÖRA? 

Ät mer vegetarisk mat! Se över om du 
verkligen behöver ha kött och mejeri- 
produkter i alla måltider.   

Använd förnybara bränslen. Försök att 
använda förnybara bränslen där det är möjligt.

Res klimatsmart! Varför inte tågluffa och 
utforska våra grannländer i stället för att flyga 
på semestern? 

Plantera träd! Bidra till kolsänkorna och 
plantera träd.

I december 2015 enades världens ledare om ett nytt 
klimatavtal, det så kallade Parisavtalet. Avtalet trädde i 
kraft den 4 november 2016 och syftar till att världen 
ska arbeta för att hålla den globala temperaturökning
en under 2 grader med sikte på 1,5 grad. 

SVERIGE 
Mål 13 är en av Sveriges utmaningar trots att våra in
hemska utsläpp har minskat med 26 procent jämfört 
med 1990. Sverige har sedan 2018 ett klimatpolitiskt 
ramverk med klimatmål. Det långsiktiga målet är att 
Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 
till atmosfären till 2045. Men utsläppen av växthusga
ser i andra länder på grund av svensk konsumtion har 
i stället ökat jämfört med 1990.


