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WSKAZÓWKI 

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r., 

– uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji 

kobiet (CEDAW) oraz pekińską platformę działania, 

– uwzględniając wytyczne ONZ dotyczące przesiedleń międzynarodowych z 1998 r. 

i wyznaczenie przez Radę Praw Człowieka ONZ w listopadzie 2016 r. specjalnego 

sprawozdawcy ds. praw człowieka osób wewnętrznie przesiedlonych, 

– uwzględniając rezolucję Rady Praw Człowieka ONZ nr 35/20 z 22 czerwca 2017 r. 

w sprawie praw człowieka i zmiany klimatu, 

– uwzględniając wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka,  

– uwzględniając deklarację z Konferencji sztokholmskiej ONZ z 1972 r. i deklarację 

ONZ z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju z 1992 r.,  

– uwzględniając zobowiązanie genewskie w sprawie praw człowieka w działaniach 

w dziedzinie klimatu, 

– uwzględniając wspólną strategię Afryka–UE, 

– uwzględniając unijny plan działania w sprawie równouprawnienia płci na lata 2016–

2020 przyjęty w dniu 26 października 2015 r., 

– uwzględniając zasadę ONZ dotyczącą obowiązku ochrony,  

A. mając na uwadze, że negatywne skutki zmiany klimatu mogą doprowadzić do ruchów 

migracyjnych; mając na uwadze, że nie poświęcono dostatecznej uwagi ochronie osób 

wewnętrznie przesiedlonych z przyczyn środowiskowych; mając na uwadze, że skutki 

zmiany klimatu będą dotkliwiej odczuwalne w krajach najsłabiej rozwiniętych, 

w społecznościach najbardziej narażonych na zagrożenia i w regionach wyspiarskich 

o szczególnych potrzebach, w których utrzymanie ludzi jest w największym stopniu 

uzależnione od zasobów naturalnych lub które mają najmniejsze możliwości bądź 

posiadają niewystarczające narzędzia, by dostosować się do zmiany klimatu, choć 

z historycznego punktu widzenia to najbogatsze kraje świata ponoszą odpowiedzialność 

za zmianę klimatu;  

B. mając na uwadze, że kobiety są bardziej narażone na zmianę klimatu, jako że stanowią 

one 70 % spośród 1,2 mld  ludzi zarabiających mniej niż jednego dolara dziennie; mając 

na uwadze, że zmiana klimatu pogłębia nierówności między płciami w zakresie m.in. 

handlu ludźmi; mając na uwadze, że ograniczony dostęp kobiet do zasobów 

produkcyjnych i kontroli nad nimi, a także ograniczone prawa powodują, że mają one 

mniej możliwości wpływania na kształt podejmowanych decyzji i na politykę, co 

oficjalnie uznano podczas 13. konferencji w sprawie zmiany klimatu (COP 13), która 
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odbyła się w 2007 r. na Bali; 

C. mając na uwadze, że istnieje bezpośredni związek między zmianą klimatu a jej 

negatywnym wpływem na środowisko naturalne, bezpieczeństwo żywnościowe 

i wodne, dostęp do zasobów naturalnych, zdrowie ludzkie i migrację, a także że 

zjawiska te bezpośrednio lub pośrednio zagrażają pełnemu korzystaniu z praw 

człowieka, w tym z prawa do życia, dostępu do wody i urządzeń sanitarnych, dostępu 

do żywności, zdrowia i mieszkania; mając na uwadze, że zmiana klimatu może 

doprowadzić do katastrofy gospodarczej i zagrozić stabilności politycznej i społecznej, 

które z kolei mogą stać się przyczyną konfliktów oraz wysiedleń i ucieczek 

uwarunkowanych zmianą klimatu; mając na uwadze, że projekty wydobywcze na 

obszarach naturalnych o szczególnej wartości stanowią zagrożenie dla społeczności 

lokalnych i innych szczególnie narażonych grup, w tym kobiet, a także negatywnie 

wpływają na zmianę klimatu; 

D. mając na uwadze, że niekorzystne skutki zmiany klimatu pogarszają perspektywy 

rozwoju danego kraju, a także pogłębiają istniejące już nierówności w pozycji 

i traktowaniu kobiet i mężczyzn (wynikające z licznych uwarunkowań społeczno-

gospodarczych, instytucjonalnych, kulturowych i politycznych); mając na uwadze, że 

zmianę klimatu można postrzegać jako katalizator problemów środowiskowych 

i humanitarnych, ponieważ jej negatywne skutki są bezpośrednio powiązane 

z degradacją środowiska; 

E. mając na uwadze, że równouprawnienie mężczyzn i kobiet jest jedną z podstawowych 

zasad Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, a propagowanie tej zasady jest 

jednym z zasadniczych celów UE; mając na uwadze, że działania w dziedzinie klimatu 

stanowią ważny priorytet i decydenci polityczni nie mogą dopuścić, by działania te 

prowadzono bez wkładu intelektualnego i aktywnego udziału kobiet; mając na uwadze, 

że polityka klimatyczna wywiera bezpośredni wpływ na równouprawnienie płci 

i wzmocnienie pozycji kobiet i to kobiety odgrywają kluczową rolę, jeżeli chodzi 

o rozwiązania w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i dostosowania się do niej;  

F. mając na uwadze, że według Międzynarodowej Organizacji ONZ ds. Migracji do 2050 

r. z powodu zmiany klimatu może zostać przesiedlonych 200 mln osób; mając na 

uwadze, że według Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu Afryka i ludność 

tego kontynentu są szczególnie narażone na negatywne skutki zmiany klimatu; 

G. mając na uwadze, że Konwencja dotycząca statusu uchodźców z 1951 r. nie przewiduje 

kategorii „uchodźcy klimatyczni”; 

1. podkreśla, że zmiana klimatu pogłębia dotychczasowe nierówności oraz że kobiety 

i dziewczęta są nią najbardziej dotknięte; zwraca uwagę, że w krajach rozwijających się 

mieszkańcy obszarów wiejskich, a w szczególności kobiety, znajdują się w szczególnie 

trudnej sytuacji, gdyż są one niejednokrotnie uzależnione od zasobów naturalnych, 

wykonują dużą część pracy w gospodarstwach rolnych, zwłaszcza w zakresie 

wytwarzania żywności i zaopatrywania w wodę, a także są często odpowiedzialne gros 

pracy w gospodarstwach rolnych i społecznościach, za którą nie otrzymują 

wynagrodzenia; podkreśla, że produkcja rolna jest bezpośrednio związana z warunkami 

środowiskowymi; kładzie nacisk na fakt, że kobiety, z racji wyeksponowanej pozycji, 

jako pierwsze stają w obliczu niesprawiedliwości i ubóstwa; 
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2. wyraża przekonanie, że innowacje w dziedzinie rolnictwa mogą przyczynić się do 

powstania upraw rolnych, które będą w większym stopniu odporne na zmianę klimatu, 

co zagwarantuje większe i bardziej przewidywalne zbiory, a także zapewni rolnikom, 

gospodarstwom domowym i społecznościom lokalnym wyższe dochody; 

3. podkreśla, że zmiana klimatu wymaga reakcji uwzględniającej aspekt płci i prawa 

człowieka; domaga się realnego udziału kobiet w procesach decyzyjnych na wszystkich 

szczeblach, m.in. w międzynarodowych negocjacjach w sprawie klimatu, z myślą 

o wypracowaniu podejścia do rozwiązania podstawowych nierówności 

uwzględniającego aspekt płci; podkreśla, jak ogromne znaczenie ma kształcenie 

dziewcząt i kobiet w różnych dziedzinach dla stworzenia nowych możliwości 

gospodarczych, a także zapewnienie finansowania na rzecz zwiększania udziału kobiet 

w procesach decyzyjnych; 

4. zauważa, że wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt stanowi jasno 

sprecyzowany cel, który należy osiągnąć w ramach wszystkich celów zrównoważonego 

rozwoju; nalega w związku z tym, by Komisja i państwa członkowskie aktywnie 

opowiadały się za wzmocnieniem roli kobiet w negocjacjach na ten temat; wzywa 

społeczność międzynarodową, by przy finansowaniu inicjatyw i wspieraniu nowych 

technologii umożliwiających reagowanie na zmianę klimatu uwzględniała aspekt płci 

i konkretne priorytety dotyczące kobiet; w pełni popiera zatem zainicjowane już 

programy w zakresie przedsiębiorczości, których celem jest osiągnięcie pełnego 

zaangażowania ze strony kobiet; 

5. podkreśla, że należy włączać kobiety we wprowadzanie i realizację polityki 

w dziedzinie środowiska na szczeblu krajowym i lokalnym, mając na uwadze, że 

wiedza i doświadczenie kobiet mieszkających na danym obszarze mogą służyć do 

zapewnienia skuteczności takiej polityki; 

6. z zaniepokojeniem odnotowuje spowodowane klimatem przesiedlenia ludności, wśród 

której kobiety z dziećmi i dziewczęta stanowią najbardziej zagrożone grupy, najbardziej 

narażone na naruszanie przysługujących im praw człowieka ; domaga się, by poważnie 

traktować przymusowe wysiedlenia wynikające z warunków klimatycznych; jest 

otwarty na debatę w sprawie opracowania przepisu dotyczącego migracji klimatycznej; 

apeluje o powołanie zespołu ekspertów, którzy przeanalizowaliby zagadnienie migracji 

klimatycznej na poziomie międzynarodowym, i domaga się, by tej kwestii nadano 

znaczenie międzynarodowe; wzywa do intensyfikacji współpracy międzynarodowej 

w celu zapewnienia odporności na zmianę klimatu; 

7. wzywa Komisję, by przyjęła podejście uwzględniające aspekt płci, które zagwarantuje 

włączenie do krajowych i regionalnych programów strategicznych, Planu działania UE 

dotyczącego praw człowieka i demokracji oraz dialogów na temat praw człowieka 

z krajami trzecimi kwestii praw kobiet, propagowania równouprawnienia płci 

i sprawiedliwości klimatycznej, wzywa również do włączenia kwestii płci do 

wszystkich strategii politycznych w dziedzinie klimatu jako ogólnego i przekrojowego 

celu;  

8. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy programów przewodnich Jednostki Narodów 

Zjednoczonych ds. Równości Płci i Uwłasnowolnienia Kobiet oraz projekty i programy 

światowego sojuszu na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu, które tworzą 
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wieloaspektowe powiązanie między aspektem płci a zmianą klimatu; 

9. z zadowoleniem przyjmuje pracę specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. praw człowieka 

i ochrony środowiska oraz pracę Rady Praw Człowieka ONZ w tej dziedzinie, a także 

wzywa Komisję i państwa członkowskie do wsparcia ich starań, w tym w drodze 

udzielenia im pomocy finansowej. 
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