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Sverige ska ha jämställd energisektor till 2030 

Vid dagens lansering av initiativet Equal by 2030 har Sverige åtagit sig 

att globalt arbeta för principerna lika lön, lika ledarskap och lika 

möjligheter för kvinnor till år 2030. Samordnings- och energiminister 

Ibrahim Baylan presenterar åtgärder för att nå målen. 

Sverige har världens första feministiska regering. Det innebär att jämställdhet 

är en prioriterad fråga och att den genomsyrar alla politikområden. Sverige 

har idag varit med och lanserat det internationella initiativet Equal by 2030. 

Regeringen ser att jämställdhetsarbetet inom energisektorn går för långsamt 

och att det behövs ett strukturerat samarbete för att nå hela vägen fram. 

– Mångfald och jämställdhet skapar förutsättningar för nytänkande och 

innovation och det borde vara en del av kärnverksamheten i varje 

organisation. Så är det inte idag och det vill vi ändra på med Equal by 2030. 

Både kvinnors och mäns kompetens behövs i energiomställningen, säger 

samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan. 

Equal by 2030 drivs av energisektorns globala jämställdhetssamarbete C3E. 

Initiativet grundar sig i FN:s globala hållbarhetsmål 5 om att främja 

jämställdhet och öka alla kvinnors och flickors egenmakt. 

Genvägar 

Artikel: Ökad innovation och jämställdhet för global energiomställning 

Artikel: Sverige visar ledarskap för ökad jämställdhet i energisektorn 

http://rkdhs-m/enhet/dep_led/Press/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x01200089298F87AB851445BD8DD4660E11DF33&View=%7b9df9418c-4262-450a-a0b0-d9d4a50b3bc3%7d&RootFolder=%2Fenhet%2Fdep%5Fled%2FPress%2FPressmeddelande%202018&TreeField=Folders&TreeValue=Pressmeddelande%202018&ProcessQStringToCAML=1&SortField=Modified&SortDir=Deschttps://www.regeringen.se/artiklar/2017/12/okad-innovation-och-jamstalldhet-for-global-energiomstallning/
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/11/sverige-ledde-multinationellt-jamstalldhetsseminarium-inom-energi-i-paris/
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Clean Energy Education & Empowerment (C3E) 

C3E är ett av de första internationella initiativen på energiområdet som 

fokuserar på kompetensförsörjning och på att stärka kvinnors ledarskap och 

delaktighet på energiområdet. Sverige, Kanada och Italien är initiativtagare 

till samarbetet C3E och samarbetet är kopplat Internationella energibyrån 

(IEA). Där kommer C3E att ingå i ett nätverk med 6000 experter från hela 

världen. Sverige är ett av de länder som stöttar initiativet finansiellt. 

C3E:s webbplats 

Globala energimöten i Öresundsregionen 

Den 21–25 maj arrangeras den nordiska energiveckan, Nordic Clean Energy 

Week, på olika platser i Malmö, Lund och Köpenhamn. De nordiska 

energiministrarna har sitt årliga möte den 22 maj. Den 23 och 24 maj samlas 

energiministrar från Norden, EU och G20-länder till de globala samarbetena 

inom Clean Energy Ministerial 9 och Mission Innovation 3 för att driva på 

utvecklingen av ren energiteknik.  

Mötena MI-3 och CEM9 

Nordic Clean Energy Week  

Clean Energy Ministerial 

Mission Innovation 

https://c3eawards.org/
https://www.cem9-mi3.eu/
https://nordiccleanenergyweek.com/
http://www.cleanenergyministerial.org/
http://mission-innovation.net/

