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FORSLAG 

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at parterne i Parisaftalen (indgået på FN's konference om 

klimaændringer 2015 (COP 21)) har forpligtet sig til at respektere og fremme 

menneskerettighederne, ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinder i 

forbindelse med indsatsen for at imødegå klimaændringer; 

1. minder om, at kvinder er mere sårbare over for de negative virkninger af 

klimaforandringer på grund af sociokulturelle og økonomiske hindringer (såsom adgang 

til jord, kredit, offentlige tjenesteydelser og teknologi), fattigdom og afhængighed af 

naturressourcer som livsgrundlag; bemærker med bekymring, at f.eks. det klimatiske 

pres på vand- og skovressourcerne ofte i uforholdsmæssigt høj grad påvirker kvinders 

daglige aktiviteter og således begrænser deres økonomiske udsigter; gentager, at det er 

afgørende at øge kvinders uafhængighed og reducere diskriminerende praksis for at 

overvinde udfordringerne i forbindelse med klimaændringer og udvikle en effektiv 

modstandsdygtighed; mener, at kønsdimensionen samt klimaforandringer derfor bør stå 

i centrum for politikker og programmer i udviklingslandene;   

2. bemærker med bekymring, at kvinders rolle som drivkraft for forandring i forbindelse 

med klimapolitiske beslutninger og investeringer samt de fordele, de vil kunne have 

heraf, hidtil har været beskedne ifølge en FN-undersøgelse1; beklager navnlig, at 

kvinder er underrepræsenterede i de centrale klimaændringsrelaterede videnskabelige 

sektorer  såsom energi, transport, informationsteknologi (IT) og databehandling som 

kvalificerede arbejdstagere, fagfolk og beslutningstagere; mener, at der er behov for et 

paradigmeskift, som sætter kønsrelaterede spørgsmål i centrum for 

klimastyringsbestræbelser og -investeringer; mener, at klimapolitiske beslutninger og 

investeringer derfor bør involvere alle dele af samfundet, navnlig kvinder og andre 

sårbare grupper;  

3. understreger nødvendigheden af, at finansieringen af både tilpasning til 

klimaforandringerne og afbødning af deres virkninger tager hensyn til kønsaspektet; 

bifalder de seneste fremskridt inden for kønspolitik på området multilaterale 

finansieringsmekanismer; bifalder desuden den private sektors initiativer, der sigter på 

at øge virksomhedernes sociale ansvar ved at indføre en præmie for projekter, der 

opfylder kriterierne for bæredygtighed, herunder fremme af kvinders eksistensgrundlag 

og uddannelsesmuligheder; bemærker imidlertid, at det i henhold til FN's 

Udviklingsprogram (UNDP) kun er 0,01 % af al finansiering på verdensplan, der går til 

projekter, som omhandler både klimaændringer og kvinders rettigheder; opfordrer EU 

og dets medlemsstater til at sikre, at deres klimaændringsprogrammer opfylder de 

højeste internationale standarder for menneskerettigheder og ikke undergraver 

ligestilling mellem kønnene;  

                                                 
1 FN-vejledning for kvinder med titlen "Leveraging co-benefits between gender equality and climate action for sustainable 
development. Mainstreaming Gender Considerations in Climate Change Projects" (mobilisering af sidegevinster mellem 
kønsligestilling og klimapolitik for bæredygtig udvikling. Integrering af kønshensyn i forbindelse med 
klimaændringsprojekter). 
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4. opfordrer medlemsstaterne til at integrere kønsaspektet i udarbejdelsen, 

gennemførelsen, opfølgningen og evalueringen af nationale miljøpolitikker og 

rapportering om sådanne politikker og sikre fuldstændig og ligelig deltagelse af kvinder 

i beslutningsprocessen på alle niveauer, især når det gælder strategier til bekæmpelse af 

klimaændringer; opfordrer desuden til, at kvinder deltager i ledelse og 

beslutningstagning med hensyn til tildelingen af midler til forebyggelse af 

naturkatastrofer; 

5. mener, at de tre finansielle mekanismer i henhold til FN's rammekonvention om 

klimaændringer (UNFCCC), Den Grønne Klimafond, Den Globale Miljøfacilitet og 

Tilpasningsfonden, bør frigøre yderligere finansiering til en mere kønsspecifik 

klimainvesteringspolitik; 

6. understreger, at det er nødvendigt at identificere og fremme programtilgange, som har 

vist sig at være kønsspecifikke, såsom befolknings-, sundheds- og miljøprogrammer, 

der tilvejebringer en integreret løsning på sundhed, ligestillingsspørgsmål og 

miljømæssige udfordringer, herunder et svar på klimaændringerne, og som bidrager til 

at nå de respektive mål for bæredygtig udvikling; 

7. minder om, at styrkelse af kvinders indflydelse og stilling er afgørende for opfyldelse af 

målene for bæredygtig udvikling; konstaterer med bekymring, at der eksisterer 

kønsbaserede hindringer i internationale og nationale politikker på området 

klimaændringer; understreger nødvendigheden af at garantere kvinders deltagelse i 

beslutningstagnings-, planlægnings- og gennemførelsesprocesser; opfordrer EU og dets 

medlemsstater til at intensivere deres bestræbelser på at integrere kønsaspektet i deres 

klimapolitikker og udviklingssamarbejde, herunder inden for alle rammer for handel og 

investering; opfordrer indtrængende navnlig EU til at gøre udviklingsbistanden betinget 

af inkludering af menneskerettighedsbaserede kriterier og at etablere nye kønsspecifikke 

kriterier for klimapolitik;  

8. minder om, at indsamling af kønsopdelte data og statistikker er et første skridt hen imod 

gennemførelse af en egentlig kønsspecifik analyse af klimaændringer; bemærker dog, at 

kønsrelaterede statistikker for miljøet mangler i mange lande; opfordrer EU til at øge 

kapacitetsopbygningen i udviklingslandenes nationale statistiske systemer med henblik 

på indsamling af kønsopdelte statistikker om miljøet samt for at forbedre vurderingen af 

og finde løsninger på de forskellige konsekvenser af klimaændring; opfordrer navnlig 

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) til at forbedre 

indsamlingen af data (f.eks. om sårbarhed og modstandsdygtighed over for katastrofer) 

og gennemføre yderligere kønsspecifikke analyser af Kyotoprotokollens mekanismer og 

virkningen af protokollen; 

9. slår til lyd for indførelse af en miljøindikator, der gør det muligt at analysere 

vækstmodeller, forbrugsmønstre og livsstile samt deres indflydelse på 

klimaændringerne; 

10. påpeger, at kvinders økonomiske selvstændighed forudsætter adgang til social sikring, 

jord, grundlæggende sociale ydelser og offentlige tjenester; bemærker imidlertid med 

bekymring, at kvinder ifølge UNDP ejer mindre end 20 % af jorden, selv om de 

dominerer i verdens fødevareproduktion (50 til 80 %); bemærker endvidere, at øget 

kommerciel efterspørgsel efter jord også gør det vanskeligt for fattige kvinder at få eller 
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bevare en sikker og retfærdig adgang til jord;  

11. understreger sårbarheden hos kvinder i landdistrikterne, som er særligt berørt af 

klimaændringerne; understreger nødvendigheden af at beskæftige sig med 

kønsspecifikke investeringsrisici for et bæredygtigt landbrug; opfordrer EU til at hjælpe 

udviklingslandene med at reformere love og afskaffe diskriminerende praksis, som 

begrænser kvinders ejerskab og adgang til produktive ressourcer og produktionsmider, 

herunder rådgivende og finansielle tjenester;  

12. minder om, at vedtagelsen af målene for bæredygtig udvikling sætter udviklingsvenlig 

politikkohærens i centrum for 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling; opfordrer 

indtrængende EU til at udforme sin energipolitik i henhold til disse principper; 

bemærker med bekymring, at EU's foranstaltninger til at mindske afhængigheden af 

fossile brændstoffer og emissionerne fra transport i EU har ført til øget efterspørgsel 

efter biobrændstoffer, et krav, som kun kan opfyldes ved at importere sådanne 

brændstoffer fra udviklingslandene; understreger, at dette har resulteret i ændringer af 

arealanvendelsen, som påvirker sårbare personer, navnlig kvinder; opfordrer EU til at 

imødegå disse bekymringer i den igangværende reform af direktivet om vedvarende 

energi (direktiv 2009/28/EF); 

13. bifalder, at Parisaftalen indeholder henvisninger til ligevægt mellem kønnene, og 

insisterer på, at det kun vil være muligt at hjælpe lande med at gennemføre deres 

klimamål eller nå deres tilsigtede nationalt bestemte bidrag under COP 21, hvis vi 

udnytter viden, beredskab, deltagelse og handling i alle dele af vores samfund, navnlig 

hos kvinder; 

14. minder om, at skovene støtter livsgrundlaget for 1,6 milliarder mennesker, rummer 

80 % af al biodiversitet på landjorden samt bidrager til at absorbere 30 % af 

kulstofemissionerne; 

15. minder om den afgørende rolle, som skovene spiller for bevarelse af biodiversitet, 

modvirkning af klimaændringer, levering af økosystemtjenester og beskyttelse af 

livsgrundlag; bemærker imidlertid, at mens kvinder i lokalsamfund, der er afhængige af 

skove, bidrager betydeligt til den bæredygtige forvaltning af skovene, drager de ofte 

ikke fordel af skovrelaterede investeringer og er udelukket fra relevante 

beslutningsprocesser; opfordrer til en styrkelse af rettighederne for oprindelige folk, 

navnlig kvinder; understreger den afgørende rolle, som ligestilling mellem kønnene og 

styrkelse af kvinders indflydelse og status har i at gøre REDD+ vellykket på lang sigt; 

mener, at REDD+ bør tage fat på de strukturelle uligheder omkring ejendomsretten til 

land- og skovområder; understreger navnlig behovet for at håndtere den manglende 

klarhed og sikkerhed i ejerrettigheder i udviklingslandene, navnlig med hensyn til 

kvinder, der ofte kun har brugsret til jorden, hvilket begrænser deres magt til at tage 

beslutninger med hensyn til at håndtere eller nyde godt af REDD+;  

16. bemærker, at ørkendannelse og tab af vandressourcer har stor indflydelse på 

dagligdagen for kvinder, navnlig kvindelige landbrugere; opfordrer til at sikre kvinders 

ret til at eje og udnytte jord, navnlig gennem ordninger for landbrugsreformer; 

17. minder om, at decentraliserede bæredygtige energiteknologier i stigende grad er blevet 

de mest omkostningseffektive energimuligheder for de fattige; opfordrer til støtte til 
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kvindelige iværksættere i energisektoren for dermed at nedbringe den tid, kvinder 

bruger på ubetalt husholdnings- og omsorgsarbejde; 

18. understreger behovet for at beskytte og anerkende små landbrugere, navnlig kvinder, 

som vigtige økonomiske aktører, hvis rettigheder til anvendelse og ejerskab af jord skal 

være beskyttet i henhold til bindende retlige mekanismer til sikring mod land grabbing; 

19. minder om, at kvinder, selv om de er de primære forvaltere af husholdningerne i de 

fleste udviklingslande, ofte er udsat for energifattigdom, f.eks. ved dagligt at bruge 

materialer, der brænder dårligt og udgør en risiko for helbredet, hvilket har en negativ 

indvirkning på deres muligheder med hensyn til sundhedspleje, adgang til rent vand, 

landbrug, beskæftigelse og så videre; understreger på baggrund heraf nødvendigheden 

af at tage fat på de kønsopdelte investeringsrisici inden for energi for at fremskynde en 

universel adgang til energi; minder om, at incitamenter til elektrificering, der er baseret 

på vedvarende energi i udviklingslandene, i klimaaftalerne kan bidrage til nedbringelse 

af fattigdom; mener i denne forbindelse, at kvinder kan være stærke drivkræfter bag 

forandring i overgangen til bæredygtig energi; opfordrer udviklingslandene til at 

vedtage politikker, der vil give adgang til prisoverkommelige, pålidelige og moderne 

energikilder i overensstemmelse med mål nr. 7 for bæredygtig udvikling, og fremhæver 

behovet for at integrere ligestillingsaspektet i energipolitikker og -programmer for at 

forbedre dets effektivitet;  

20. opfordrer til en kønsspecifik indsats for at sikre, at kvinder ikke kun opfattes som nogle, 

der nyder godt af klimaindsatsen, men også som iværksættere inden for ren 

energiteknologi; bifalder Kommissionens indkaldelse af forslag vedrørende kvinder & 

bæredygtig energi, der stiller 20 mio. EUR til rådighed for gennemførelse af aktiviteter 

til fremme af kvindelige iværksættere i sektoren for bæredygtig energi i 

udviklingslandene, og opfordrer Kommissionen til at forhøje dette beløb i de følgende 

udgaver. 

21. minder om, at kvinder generelt er mere påvirkede af klimarelaterede katastrofer end 

mænd, og at sådanne katastrofer forværrer ulighederne mellem kønnene, herunder i 

forbindelse med tildelingen af modtagecentre; understreger nødvendigheden af at give 

et passende svar på kvinders økonomiske, medicinske og psykologiske behov i 

situationer med kriser og efter katastrofer; gentager mere generelt, at medlemsstaterne i 

henhold til konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder 

har forpligtelser til at tage konkrete skridt til bekæmpelse af kønsrelaterede aspekter af 

katastrofer i et klima i forandring, navnlig gennem vedtagelsen af målrettede 

landespecifikke politikker, strategier, lovgivning og budgetposter;  

22. understreger behovet for at samarbejde med eksisterende klimafinansieringsrammer på 

alle niveauer for at sikre, at kønsperspektiver integreres i katastrofeforebyggelses- og 

tilpasningsforanstaltninger; 

23. opfordrer til udpegelsen og styrkelsen af specifikke kønsbevidste strategier, der 

understøtter den kønsrelaterede og sociale dimension, som er udstukket af den globale 

klimamyndighed, Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC), herunder 

frivillig, rettighedsbaseret familieplanlægning, som en mulig tilpasningsstrategi; 

24. understreger betydningen af overførsel af miljøvenlig teknologi og nødvendigheden af 
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at opfylde de finansielle tilsagn, der er blevet indgået, navnlig på COP 21 og inden for 

rammerne af Den Grønne Klimafond, for at gøre det muligt for udviklingslandene at 

overgå til en kulstoffri vækstpolitik; 

25. opfordrer til uddannelse i ligestilling mellem kønnene for EU's tjenestemænd, navnlig 

for dem, der beskæftiger sig med udviklings- og klimapolitik; 

26. opfordrer Kommissionen til at fremme ligestilling mellem kønnene i forbindelse med 

klimaretfærdighed i programmer for regionalstøtte, handlingsplanen for 

menneskerettigheder og demokrati samt dialog med tredjelande. 
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