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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 
det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at klimaændringer og deres negative konsekvenser bør betragtes som et 
udviklingsspørgsmål med kønsmæssige implikationer for alle sektorer (sociale, kulturelle, 
økonomiske og politiske) fra lokalt til globalt plan, og at der er behov for en fælles indsats 
fra alle berørte parters side for at sikre, at foranstaltninger til begrænsning af 
klimaændringer og katastroferisici tager hensyn til kønsaspektet, er tilpasset oprindelige 
folks behov og respekterer menneskerettighederne;

2. henleder opmærksomheden på, at det er nødvendigt og særdeles vigtigt at undgå farlige 
klimaændringer og begrænse stigningen i gennemsnitlige temperaturer til 2° C, eller om 
muligt 1,5° C, i forhold til førindustrielle niveauer for at undgå dramatiske negative følger 
for kvinder og andre sårbare befolkningsgrupper;

3. minder om, at Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC) i sin fjerde 
evalueringsrapport fra 2007 bekræftede, at følgerne af klimaændringer varierer alt efter 
køn, alder og klasse, højst sandsynligt med de fattige som de mest udsatte; understreger, at 
der skal tages hensyn til ligestillingsprincippet på alle stadier af forhandlingsprocesser 
inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer 
(UNFCCC), lige fra forskning og analyse til design og gennemførelse og fastlæggelse af 
afbødnings- og tilpasningsstrategier;

4. understreger, at 70 % af verdens fattigste er kvinder, som udfører to tredjedele af alt 
arbejde, men ejer mindre end 1 % af alle goder; kvinder nægtes lige adgang til og kontrol 
over ressourcer, teknologi, tjenester, jordrettigheder, kredit- og forsikringsordninger og 
beslutningsbeføjelser og er dermed uforholdsmæssigt sårbare over for og berørt af 
klimaændringer og har færre muligheder for at tilpasse sig; understreger, at 85 % af de 
mennesker, der dør som følge af klimabetingede naturkatastrofer, er kvinder, at 75 % af 
alle miljøflygtninge er kvinder, og at kvinder også oftere er usynlige ofre for 
ressourcekrige og klimaforandringsrelateret vold;

5. understreger, at det med henblik på bæredygtig udvikling er særdeles vigtigt at give 
kvinder, som udgør omkring 50 % af verdens befolkning, øget politisk, finansiel og 
uddannelsesmæssig indflydelse, eftersom de påtager sig et forholdsvis større ansvar med 
hensyn til forbrugsrelaterede beslutninger i dagligdagen, børnepasning og husarbejde, 
forhold som alle påvirker miljøet og klimaet;

6. konstaterer, at det i mange samfund verden over er sådan, at kvinders ansvar inden for 
familiens rammer gør dem mere sårbare over for miljøændringer, et forhold der forstærkes 
af indvirkningen af klimaændringer; kvinder påvirkes i de mange forskellige roller, hvori 
de producerer og tilvejebringer fødevarer, og fungerer som omsorgsydere og økonomiske 
aktører;

7. understreger, at der er stærke beviser for, at de helbredsmæssige konsekvenser af 
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klimafølsomme forhold, f.eks. underernæring og forekomsten af smitsomme sygdomme, 
varierer alt efter køn; noterer sig med bekymring den høje dødelighed blandt kvinder i 
katastrofesituationer; mener, at mere kønsspecifik forskning i klimaændringernes 
indvirkning på kvinders sundhed vil kunne bidrage til at nå frem til en mere målrettet 
indsats; opfordrer alle regeringer til at sikre øget udbud af, adgang til og støtte fra 
sundhedstjenester, især for kvinder i deres egenskab af omsorgsydere, til at forpligte sig til 
at træffe en række foranstaltninger til imødegåelse af de sundhedsmæssige risici, der er 
forbundet med klimaændringer, og til at skabe en ramme for kønsbaserede 
sundhedsrisikovurderinger og tilpasnings-/afbødningsforanstaltninger i relation til 
klimaændringer;

8. påpeger, at kvinder globalt set er mere aktive i civilsamfundsaktiviteter, og at fremme og 
støtte af kvindeorganisationsnetværk og civilsamfundsaktiviteter således er vigtige skridt 
fremad;

9. mener, at opnåelse af ligestilling mellem kønnene er en central forudsætning for 
menneskelig udvikling og et grundlæggende mål i kampen mod fattigdom; kræver, at der 
anvendes en kønsbaseret tilgang over hele linjen ved udarbejdelsen af udviklings-, 
menneskerettigheds- og klimaforandringspolitikker; efterlyser tiltag til sikre, at UNFCCC 
handler i overensstemmelse med menneskerettighedsrammerne og de nationale og 
internationale aftaler om ligestilling og retfærdighed, herunder konventionen om 
afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW);

10. bemærker, at de konsekvenser, som miljømæssige forandringer har for migration og 
fordrivelse, vil blive mere udtalte i fremtiden, og at 80 % af verdens flygtninge ifølge De 
Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) er kvinder og børn; 
gentager, at det er vigtigt at fastlægge kønsorienterede strategier til imødegåelse af 
miljømæssige og humanitære kriser forårsaget af klimaændringer; mener derfor, at der er 
et akut behov for videnskabelige undersøgelser af, hvorledes miljømigration kan håndteres 
på kønsorienteret vis – dette omfatter erkendelse af og reaktion på kønsroller og 
kønsopdelt ansvar for naturressourcer og kan også omfatte sikring af, at knappe ressourcer 
er tilgængelige for lokalsamfund, der har behov for dem, og at immigranter forsynes med 
vand;

11. understreger, at kvinder også besidder værdifuld viden og værdifulde færdigheder og er 
effektive drivkræfter bag forandring i relation til afbødning af og tilpasning til 
klimaændringer, begrænsning af katastroferisici og opbyggelse af modstandsdygtighed; 
erkender, at der er behov for flere landespecifikke og kønsopdelte data for effektivt at 
vurdere og imødegå de forskellige konsekvenser, som klimaændringerne har for hvert 
køn;

12. erkender, at befolkningstilvæksten indvirker på drivhusgasemissionerne, og understreger, 
at der er brug for en fyldestgørende reaktion på eventuelle uopfyldte præventionsbehov 
hos kvinder og mænd i alle samfund;

13. understreger, at kvinder spiller en vigtig rolle i forbindelse med gennemførelsen af 
afbødningsforanstaltninger i hverdagen, f.eks. ved at benytte energibesparende 
fremgangsmåder, genbrugsforanstaltninger og miljøvenlige og økologiske produkter;
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14. anerkender derfor, at kvinder takket være deres pædagogiske evner kan yde et væsentligt 
bidrag til succesrig innovation, både når det gælder om at drive en virksomhed og en 
husholdning;

15. fremhæver med hensyn hertil betydningen af at styrke kvinders aktive deltagelse i 
innovation for bæredygtig udvikling som et middel til at imødegå de alvorlige 
udfordringer fra klimaændringerne;

16. opfordrer EU og medlemsstaterne til at vurdere, i hvilket omfang klimarelaterede 
politikker tager hensyn til kvinders behov, og opfordrer dem indtrængende til at anlægge 
et kønsbaseret perspektiv ved fastlæggelsen af en kønsorienteret, bæredygtig 
udviklingspolitik;

17. opfordrer indtrængende regeringer verden over til:

– at integrere kønsperspektiver i deres nationale politikker, handlingsplaner og andre 
foranstaltninger vedrørende bæredygtig udvikling, katastroferisici og klimaændringer 
ved at foretage systematiske kønsspecifikke analyser, indføre kønsorienterede 
indikatorer og benchmarks og udvikle praktiske værktøjer

– at fastlægge programmer for afbødning af og tilpasning til klimaændringerne under 
anvendelse af kønsspecifikke analyser med det formål at forbedre kvinders og pigers 
velfærd – f.eks. adgang til kredit, kapacitetsopbygning og konsulenttjenester, 
udbredelse af information, bedre adgang til jord og naturressourcer, bæredygtig 
energi og teknologi og adgang til oplysninger om og tjenester inden for reproduktiv 
sundhed

– at afspejle kvinders prioriteringer og behov i finansieringsmekanismer og medtage 
kvinders aktive deltagelse ved fastlæggelsen af finansieringskriterier og tildelingen af 
ressourcer til klimaforandringsinitiativer, navnlig på lokalt plan;

18. opfordrer EU og dets medlemsstater til at udvikle et princip om "klimaretfærdighed"; 
understreger, at den største uretfærdighed, der vil ske, hvis vi undlader at imødegå 
klimaændringerne på effektiv vis, vil være de ødelæggende virkninger, som dette vil få på 
fattige lande og befolkninger, navnlig kvinder;

19. opfordrer indtrængende regeringer verden over til som led i deres opbygning af 
modstandsdygtighed at fremme kvinders indflydelse gennem kapacitetsopbygning før, 
under og efter klimarelaterede katastrofer samt deres aktive inddragelse i foregribelse af 
katastrofer, tidlig varsling og forebyggelse;

20. understreger behovet for en mere omfattende og mere effektiv udvikling af EU's 
klimadiplomati i alle internationale klimaforhandlinger; mener, at en styrkelse af kvinders 
inddragelse og indflydelse på dette område ved at indføre begrebet "blød magt" kunne få 
en positiv indvirkning;

21. påpeger, at kvinder spiller en afgørende rolle i forbindelse med indvinding og forvaltning 
af vand i tredjelande, eftersom det ofte er kvinderne, der henter, bruger og distribuerer 
vand, ikke blot i hjemmet, men også i landbruget; opfordrer Kommissionen til at yde 
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udviklingsbistand til lettilgængelige programmer for boringer af brønde, som er baseret på 
vedvarende energikilder og enkle vandbehandlingssystemer, der er lette at vedligeholde;

22. påpeger, at uddannelse af kvinder i energibesparelse og vandbehov må styrkes, eftersom 
det primært er kvinderne, der forvalter disse ressourcer i hjemmet;
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