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IEROSINĀJUMI 

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

– ņemot vērā 1948. gada 10. decembra Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, 

– ņemot vērā ANO Konvenciju par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu 

(CEDAW) un Pekinas Rīcības platformu, 

– ņemot vērā ANO 1998. gada pamatprincipus par pārvietošanu valsts iekšienē un to, ka 

ANO Cilvēktiesību padome 2016. gada novembrī iecēla īpašo referentu iekšzemē 

pārvietotu personu cilvēktiesību jautājumos, 

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību padomes 2017. gada 

22. jūnija Rezolūciju 35/20 par cilvēktiesībām un klimata pārmaiņām, 

– ņemot vērā ANO Vadošos principus uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām,  

– ņemot vērā 1972. gadā Stokholmā ANO Konferencē par cilvēkvidi pieņemto 

deklarāciju un 1992. gada ANO Rio deklarāciju par vidi un attīstību,  

– ņemot vērā Ženēvas solījumus par cilvēktiesībām klimata politikā, 

– ņemot vērā ES un Āfrikas kopējo stratēģiju, 

– ņemot vērā 2015. gada 26. oktobrī pieņemto ES Dzimumu līdztiesības rīcības plānu 

2016.–2020. gadam, 

– ņemot vērā ANO doktrīnu “pienākums aizsargāt” (R2P),  

A. tā kā klimata pārmaiņu nelabvēlīgā ietekme var izraisīt migrāciju; tā kā nav pievērsta 

pietiekama uzmanība personām, kam iekšzemē nācies pārvietoties vidisku iemeslu dēļ; 

tā kā klimata pārmaiņu ietekme vissmagāk skars vismazāk attīstītās valstis, 

neaizsargātākās kopienas un jutīgus salu reģionus, kuru iztika ir visvairāk atkarīga no 

dabas resursiem vai kurām ir vismazākās spējas un nepietiekami līdzekļi, lai pielāgotos 

klimata pārmaiņām, kaut gan par klimata pārmaiņām vēsturiski atbildīgas ir pasaules 

bagātākās valstis;  

B. tā kā sievietes ir neaizsargātākas pret klimata pārmaiņām, ņemot vērā, ka sievietes ir 

70 % no 1,2 miljardiem cilvēku, kas dienā nopelna mazāk nekā vienu dolāru; tā kā 

klimata pārmaiņas saasina dzimumu nevienlīdzību attiecībā uz, piemēram, cilvēku 

tirdzniecību; tā kā tas, ka sievietēm ir ierobežota piekļuve un kontrole pār ražošanas 

resursiem un ierobežotākas tiesības, vājina viņu iespējas ietekmēt lēmumus un politiku, 

kā oficiāli atzīts kopš 13. pušu konferences par klimata pārmaiņām (COP 13), kas 

notika 2007. gadā Bali; 

C. tā kā starp klimata pārmaiņām un to ietekmi uz vides degradāciju, pārtikas un ūdens 

nodrošinājumu, piekļuvi dabas resursiem, cilvēku veselību un migrāciju pastāv tieša 

saikne un šīs parādības tieši vai netieši apdraud iespējas pilnīgi izmantot cilvēktiesības, 
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tostarp tiesības uz dzīvību, ūdeni un sanitāriju, pārtiku, veselību un mājokli; tā kā 

klimata pārmaiņas var novest pie ekonomiskas katastrofas un politiskas un sociālas 

nestabilitātes, kas var dot impulsu konfliktu un klimata izraisītai pārvietošanai un 

bēgšanai; tā kā ieguves projekti īpaši svarīgās aizsargājamās dabas teritorijās var 

apdraudēt vietējās kopienas un citas neaizsargātas grupas, tostarp sievietes, un saasināt 

klimata pārmaiņas; 

D. tā kā klimata pārmaiņu negatīvās sekas apdraud valsts attīstības izredzes un palielina jau 

pastāvošās (dažādu sociālekonomisko, institucionālo, kulturālo un politisko 

determinanšu veidotas) plaisas starp dzimumiem; tā kā klimata pārmaiņas var uzskatīt 

par vides un humanitāro problēmu katalizatoru, jo to nelabvēlīgā ietekme ir tieši saistīta 

ar vides degradāciju; 

E. tā kā sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viens no Eiropas Savienības un tās dalībvalstu 

pamatprincipiem, bet tās veicināšana — viens no Savienības galvenajiem mērķiem; tā 

kā rīcība klimata politikas jomā ir būtiska prioritāte, kuras sakarā lēmumu pieņēmēji 

nevar atļauties neņemt vērā intelektuālo un aktīvo ieguldījumu, ko dod sievietes; tā kā 

klimata politika tieši ietekmē dzimumu līdztiesību un sieviešu iespēcinātību un tā kā 

sievietēm ir centrāla loma mēģinājumos rast risinājumus, kā mazināt klimata pārmaiņas 

un kā tām pielāgoties;  

F. tā kā ANO Starptautiskā Migrācijas organizācija lēš, ka līdz 2050. gadam klimata 

pārmaiņas varētu pārvietot 200 miljonus cilvēku; tā kā saskaņā ar Klimata pārmaiņu 

starpvaldību padomes (IPCC) informāciju Āfrika un tās iedzīvotāji ir īpaši neaizsargāti 

pret klimata pārmaiņu nelabvēlīgo ietekmi; 

G. tā kā 1951. gada Konvencijā par bēgļa statusu nav ietverta klimata bēgļu kategorija, 

1. uzsver, ka klimata pārmaiņas saasina pastāvošo nevienlīdzību un ka sievietes un 

meitenes pieder pie grupām, ko klimata pārmaiņas skar visvairāk; uzsver, ka 

jaunattīstības valstu lauku iedzīvotāji, sevišķi sievietes, ir īpaši neaizsargāti, jo viņu 

iztika bieži vien ir atkarīga no dabas resursiem, viņi veic lielu daļu lauksaimniecības 

darba, īpaši pārtikas, ūdens un kurināmā sagādāšanā ģimenes vajadzībām, un bieži vien 

atbild par lielāko daļu neapmaksāta mājsaimniecības un kopienas darba; uzsver, ka 

lauksaimniecība ir tieši saistīta ar vides apstākļiem; uzsver, ka sievietes, būdamas 

priekšējās pozīcijās, visvairāk saskaras ar netaisnību un nabadzību;  

2. uzskata, ka inovācija lauksaimniecībā var palīdzēt audzēt lauksaimniecības kultūras, kas 

ir noturīgākas pret klimata pārmaiņām, tādējādi nodrošinot labāku un paredzamāku ražu 

un augstākus ienākumus lauksaimniekiem, mājsaimniecībām un vietējām kopienām; 

3. uzsver, ka attiecībā uz klimata pārmaiņām ir vajadzīgi dzimumsensitīvi un uz 

cilvēktiesībām balstīti reaģēšanas pasākumi; aicina panākt, ka visos lēmumu 

pieņemšanas procesu līmeņos, arī starptautiskajās sarunās klimata jomā, aktīvi darbojas 

sievietes, nolūkā izstrādāt dzimumsensitīvus reaģēšanas pasākumus, lai pievērstos 

pamatā esošām nevienlīdzības formām; uzsver, ka nolūkā radīt ekonomiskas iespējas 

ārkārtīgi svarīga ir meiteņu un sieviešu izglītība dažādās jomās un ka ir nepieciešams 

piešķirt finansējumu sieviešu līdzdalībai starptautiskajos lēmumu pieņemšanas 

procesos; 
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4. norāda, ka visu sieviešu un meiteņu iespēcinātība ir skaidri noteikts mērķis, uz kuru 

jātiecas visu ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā; šajā sakarā uzstāj, ka Komisijai un 

dalībvalstīm ir aktīvi jāiestājas par sieviešu lomas palielināšanu šādās sarunās; aicina 

starptautisko sabiedrību, kad klimata pārmaiņu problēmu risināšanas nolūkā tiek 

finansētas iniciatīvas un atbalstītas jaunas tehnoloģijas, ņemt vērā dzimumperspektīvu 

un sieviešu īpašās prioritātes; šajā sakarā pilnīgi atbalsta sāktās uzņēmējdarbības 

programmas, kuru mērķis ir panākt sieviešu pilnīgu līdzdalību; 

5. uzsver, ka sievietēm ir jābūt iesaistītām vides politikas īstenošanā un izpildē gan 

nacionālā, gan vietējā līmenī, ņemot vērā, ka vietējo sieviešu zināšanas un pieredzi var 

izmantot politikas efektivitātes nodrošināšanai; 

6. ar bažām norāda, ka klimata pārvietotās populācijās sievietes ar bērniem un jaunas 

meitenes ir visneaizsargātākās grupas, kas ir pakļautas pamattiesību pārkāpumiem; 

prasa klimata izraisītu pārvietošanu ņemt nopietni; ir gatavs apspriest noteikumu izveidi 

klimatiskās migrācijas jomā; aicina izveidot ekspertu grupu, kas šo jautājumu izskatītu 

starptautiskā līmenī, un mudina klimatisko migrāciju iekļaut starptautiskajā dienas 

kārtībā; aicina stiprināt starptautisko sadarbību, lai nodrošinātu klimatnoturību; 

7. aicina Komisiju nodrošināt dzimumsensitīvu pieeju, kas panāktu, ka tiek maģistralizētas 

sieviešu tiesības, dzimumu līdztiesības sekmēšana un klimatiskais taisnīgums, 

izmantojot savas valstu un reģionālo stratēģiju programmas, ES Rīcības plānu 

cilvēktiesību un demokrātijas jomā un cilvēktiesību dialogus ar trešām valstīm, un 

aicina dzimumu līdztiesību kā vispārēju un transversālu mērķi iekļaut visās klimata 

politikas jomās;  

8. atzinīgi vērtē UN Women pamatprogrammu iniciatīvas un Pasaules klimata pārmaiņu 

alianses projektus un programmas, kas veido transversālu saikni starp 

dzimumjautājumiem un klimata pārmaiņām; 

9. atzinīgi vērtē darbu, ko šajā jomā veic ANO īpašais pārstāvis cilvēktiesību un vides 

jautājumos un ANO Cilvēktiesību padome, un aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt 

šos centienus, arī finansiāli. 
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