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POBUDE 

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za pravice žensk in enakost spolov kot pristojni 

odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah z dne 10. decembra 1948, 

– ob upoštevanju Konvencije OZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in pekinških 

izhodišč za ukrepanje, 

– ob upoštevanju vodilnih načel OZN o notranjem razseljevanju iz leta 1998 in 

imenovanja posebnega poročevalca o človekovih pravicah notranje razseljenih oseb v 

okviru Sveta OZN za človekove pravice novembra 2016, 

– ob upoštevanju resolucije Sveta OZN za človekove pravice št. 35/20 z dne 

22. junija 2017 o človekovih pravicah in podnebnih spremembah, 

– ob upoštevanju vodilnih načel OZN o podjetništvu in človekovih pravicah,  

– ob upoštevanju Deklaracije Stockholmske konference OZN o človekovem okolju iz leta 

1972 in deklaracije OZN iz Ria o okolju in razvoju iz leta 1992,  

– ob upoštevanju ženevske zaveze o človekovih pravicah in podnebnih spremembah, 

– ob upoštevanju skupne strategije EU-Afrika, 

– ob upoštevanju akcijskega načrta EU za enakost spolov za obdobje 2016–2020, 

sprejetega 26. oktobra 2015, 

– ob upoštevanju doktrine OZN o odgovornosti zaščititi (R2P);  

A. ker lahko negativne posledice podnebnih sprememb povzročijo migracije; ker se zaščiti 

oseb, ki so notranje razseljene zaradi okoljskih razlogov, ne namenja dovolj pozornosti; 

ker bodo posledice podnebnih sprememb močneje občutili v najmanj razvitih državah, 

najbolj ranljivih skupnostih in na občutljivih otoških območjih, kjer so ljudje za 

preživetje najbolj odvisni od naravnih virov ali imajo najmanj zmogljivosti in nimajo 

zadostnih orodij za prilagajanje na podnebne spremembe, čeprav so najbogatejše države 

sveta zgodovinsko odgovorne za podnebne spremembe;  

B. ker podnebne spremembe bolj prizadenejo ženske, saj predstavljajo več kot 70 % od 

1,2 milijarde ljudi, ki zaslužijo manj kot dolar na dan; ker podnebne spremembe 

povečujejo neenakosti med spoloma, med drugim v zvezi s trgovino z ljudmi; ker imajo 

ženske zaradi omejenega dostopa do proizvodnih virov in nadzora nad njimi ter 

omejenih pravic manj možnosti, da oblikujejo odločitve in vplivajo na politiko, kar je 

uradno priznano že od 13. konference pogodbenic o podnebnih spremembah (COP 13) 

na Baliju leta 2007; 

C. ker obstaja neposredna povezava med podnebnimi spremembami, njihovim vplivom na 

uničenje okolja, zanesljivo preskrbo s hrano in vodo, dostopom do naravnih virov, 

zdravjem ljudi in migracijami in ker ti pojavi neposredno ali posredno ogrožajo polno 
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uživanje človekovih pravic, vključno s pravico do življenja, vode, javne higiene, hrane, 

zdravstva in nastanitve; ker podnebne spremembe lahko vodijo do gospodarske 

katastrofe ter politične in družbene nestabilnosti, ki lahko sprožijo konflikte in 

razselitve ter begunstvo zaradi podnebja; ker ekstraktivni projekti na naravnih območjih 

posebnega pomena ogrožajo lokalne skupnosti in druge ranljive skupine, tudi ženske, in 

stopnjujejo podnebne spremembe; 

D. ker negativne posledice podnebnih sprememb spodkopavajo razvojne možnosti držav in 

povečujejo že obstoječo neenakost med spoloma (ki ga že tako povzročajo številne 

družbenogospodarske, institucionalne, kulturne in politične determinante),  ker lahko 

podnebne spremembe obravnavamo kot katalizator za okoljske in humanitarne težave, 

ker so njihovi škodljivi učinki neposredno povezani s poslabšanjem okolja; 

E. ker je enakost žensk in moških temeljno načelo Evropske unije in njenih držav članic, 

spodbujanje enakosti pa eden od glavnih ciljev Unije; ker je boj proti podnebnim 

spremembam med glavnimi prednostnimi nalogami in ker si nosilci odločitev ne morejo 

privoščiti, da bi prezrli dejaven intelektualni prispevek žensk; ker podnebna politika 

neposredno vpliva na enakost med spoloma in krepitev moči žensk ter ker so ženske 

bistvene za iskanje rešitev za blaženje podnebnih izzivov in prilagajanje tem izzivom;  

F. ker bi lahko bilo po ocenah Mednarodne organizacije OZN za migracije zaradi 

podnebnih sprememb do leta 2050 razseljenih 200 milijonov ljudi; ker Medvladni odbor 

za podnebne spremembe navaja, da sta Afrika in njeno prebivalstvo zlasti ranljiva za 

škodljive učinke izpostavljenosti podnebnim spremembam; 

G. ker konvencija o statusu beguncev iz leta 1951 ne vključuje kategorije podnebnih 

beguncev; 

1. poudarja, da podnebne spremembe povečujejo obstoječe neenakosti in da so ženske in 

dekleta med tistimi, ki jih najbolj prizadenejo podnebne spremembe; poudarja, da so 

ljudje na podeželju v državah v razvoju, zlasti ženske, še posebej ranljiva skupina, saj so 

pogosto odvisne od naravnih virov, opravljajo velik delež kmečkih opravil, zlasti kar 

zadeva pridelavo hrane in zbiranje vode in goriva za družino, in pogosto opravijo 

večino neplačanega dela v gospodinjstvih in skupnostih; poudarja, da je kmetijstvo 

neposredno povezano z okoljskimi pogoji; poudarja, da se ženske prve soočajo s 

krivicami in revščino;  

2. meni, da lahko inovacije v kmetijstvu prispevajo k pridelavi kmetijskih pridelkov, ki bi 

bili bolj odporni na podnebne spremembe, kar bi prispevalo k večjim in bolj 

predvidljivim letinam in višjim prihodkom za kmete, gospodinjstva in lokalne 

skupnosti; 

3. poudarja, da podnebne spremembe zahtevajo odziv, ki bo upošteval različnost spolov in 

temeljil na človekovih pravicah; poziva k dejanskemu sodelovanju žensk v postopkih 

odločanja na vseh ravneh, vključno pri mednarodnih pogajanjih na področju podnebja , 

da bi oblikovali odzive za obravnavo osnovnih neenakosti, ki bi upoštevali vidik spola; 

poudarja, kako je za ustvarjanje gospodarskih priložnosti pomembna izobrazba deklet in 

žensk na različnih področjih, ter da je treba zagotoviti finančna sredstva za udeležbo 

žensk v mednarodnih postopkih odločanja; 
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4. poudarja, da je krepitev vloge vseh žensk in deklet izrecno opredeljena kot cilj, ki ga je 

treba doseči na vseh področjih ciljev trajnostnega razvoja; v zvezi s tem vztraja, naj se 

Komisija in države članice dejavno zavzemajo za večjo vlogo žensk v teh pogajanjih; 

poziva mednarodno skupnost, naj upošteva vidik enakosti spolov in posebne prednostne 

cilje žensk pri financiranju pobud in podpori novim tehnologijam za spopadanje s 

podnebnimi spremembami; v zvezi s tem v celoti podpira začete programe za 

pojetništvo, katerih cilj je v celoti vključiti sodelovanje žensk; 

5. poudarja, da morajo ženske sodelovati pri izvajanju in izvrševanju okoljske politike na 

nacionalni in lokalni ravni, glede na to, da se lahko znanje in izkušnje lokalnih žensk 

uporabijo za zagotavljanje učinkovitosti politike; 

6. z zaskrbljenostjo opazuje razseljevanje prebivalstva zaradi podnebnih sprememb, med 

katerimi so ženske z otroki in dekleta najbolj ranljive skupine in izpostavljene kršitvam 

temeljnih pravic; poziva k resnemu obravnavanju razseljevanja zaradi podnebja; je 

pripravljen na razpravo o pripravi predpisa o migraciji zaradi podnebnih sprememb; 

poziva k ustanovitvi skupine strokovnjakov, ki bi raziskali to vprašanje na mednarodni 

ravni in poziva, da se vprašanje migracij zaradi podnebnih sprememb uvrsti na 

mednarodno agendo; poziva h krepitvi mednarodnega sodelovanja, da bi zagotovili 

odpornost na podnebne spremembe; 

7. poziva Komisijo, naj zagotovi pristop, ki bo upošteval različnost spolov in ki bo s 

pomočjo nacionalnih in regionalnih strateških programov, Akcijskega načrta za 

človekove pravice in demokracijo ter dialoga o človekovih pravicah s tretjimi državami 

zagotovil vključevanje pravic žensk, spodbujanje enakosti spolov in podnebno 

pravičnost, ter poziva, naj se vidik spolov kot glavni horizontalen cilj vključi v vse 

politike o podnebnih spremembah;  

8. pozdravlja vodilne programske pobude Agencije OZN za ženske ter projekte in 

programe globalnega zavezništva o podnebnih spremembah, ki ustvarjajo medsektorsko 

povezavo med spolom in podnebnimi spremembami; 

9. pozdravlja delo posebnega predstavnika OZN za človekove pravice in okolje ter Sveta 

OZN za človekove pravice na tem področju, ter poziva Komisijo in države članice, naj 

podprejo prizadevanja, tudi s finančno pomočjo. 
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