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All Sidas verksamhet har en påverkan på klimat, miljö 
och människors välbefinnande, antingen positiv eller 
negativ. Sida bidrar till minskad fattigdom, hållbar 
utveckling och rättvis omställning i våra samarbets-
länder genom att adressera tre sammanlänkade 
kriser – klimat, biologisk mångfald och föroreningar 
– som riskerar att urholka förutsättningarna för 
utveckling. 

Denna policy är en del av Sidas ledningssystem  
för klimat och miljö baserat på Förordning 
(2009:907) om miljöledning i statliga myndig heter 
samt Förordning (2018:1428) om myndigheters 
klimat anpass ningsarbete.

Policyn ska vara vägledande för utformningen av 
Sidas interna mål och förslag till strategimål som 
Sida föreslår till regeringen. Alla medarbetare på 
Sida har en viktig roll utifrån sin befattning att bidra 
till Sidas klimat- och miljöarbete. 

EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HÅLLBAR OCH 
MINSKAD FATTIGDOM
Sida arbetar för att skapa förutsättningar för bättre 
levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom 
och förtryck. Allt Sidas utvecklingssamarbete utgår 
från ett rättighetsperspektiv och fattiga människors 
perspektiv på utveckling samt de tre perspektiven 
klimat och miljö, konflikt samt jämställdhet. I takt 
med att effekterna av klimatförändringar, utarmning 
av biologisk mångfald och miljöförstöring blir allt-
mer alarmerande så väntas ojämlikheter, fattigdom, 
konflikter och sårbarhet hos människor och samhäl-
len öka. Därför är klimat- och miljöarbetet en viktig 
förutsättning för minskad fattigdom och ska bedrivas 
i form av påverkansarbete, riktade insatser och inte-
grering i den operativa verksamheten. 

SIDA SKA TA ANSVAR I SIN VERKSAMHET
Sidas verksamhet ska bidra till genomförandet av 
Agenda 2030 och globala miljööverenskommelser 
såsom Parisavtalet1 och konventionen om biologisk 

1 Detta innebär att Sida inte stödjer investeringar i energisystemlösningar 
baserade på fossila bränslen. Sverige har skrivit under Statement on 
International Public Support for the Clean Energy Transition - UN Clima-
te Change Conference (COP26) at the SEC – Glasgow 2021 (ukcop26.org)

mångfald. Vår största klimat- och miljöpåverkan är 
indirekt genom de insatser som vi genomför med 
våra samarbetspartner. Sidas direkta påverkan sker 
genom vår egen förvaltning. Sida ska arbeta för att 
minska direkt negativ miljöpåverkan i drift av lokaler, 
i upphandling samt resande och söker ständigt möj-
ligheter för mer hållbara alternativ. Sida ska därför 
integrera klimat- och miljö på ett systematiskt sätt i 
hela verksamheten.

STRATEGISKA OMRÅDEN 
Sida ska bidra med stöd till tre prioriterade ömsesi-
digt förstärkande områden i utvecklingssamarbetet 
för att öka motståndskraften, minska fattigdomen och 
bidra till efterlevnaden av mänskliga rättigheter.2:
• Klimatanpassning och utsläppsminskning  

– för att stärka klimatanpassningsåtgärder, stödja 
hållbara energilösningar och minska risken för 
katastrofer. 

• Hållbart nyttjande, restaurering och bevarande  
av skog, mark, vatten och marina resurser  
– för att förbättra förutsättningarna för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster och en tryggad 
livsmedelsförsörjning.

• Minskning av föroreningar av luft, mark och vatten 
– för att förebygga, kontrollera och åtgärda utsläpp 
av föroreningar i luft, mark och vatten för en ren 
och hälsosam miljö. 

2 Arbetet styrs av bilaterala, regionala och globala strategier beslutade av 
regeringen för olika anslagsposter.
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