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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Nőjogi 
és Esélyegyenlőségi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. kiemeli, hogy az éghajlatváltozást és negatív hatásait a nemekre kiható fejlesztési 
kérdésként kell kezelni, amely minden ágazatot (szociális, kulturális, gazdasági és 
politikai) egyaránt érint a helyi szinttől kezdve a globális szintig, és hogy valamennyi 
érintett fél egyesített erőfeszítései szükségesek annak biztosításához, hogy az 
éghajlatváltozás és a katasztrófák kockázatának csökkentésére irányuló intézkedések 
figyelembe vegyék a nemi szempontokat, érzékenyek legyenek az őslakosok problémáira 
és tiszteletben tartsák az emberi jogokat;

2. emlékeztet, hogy el kell kerülni a veszélyes mértékű éghajlatváltozást, és az 
átlaghőmérséklet növekedését 2C°-ra, vagy ha lehetséges, 1,5C°-ra kell korlátozni az 
iparosodás előtti szinthez képest, és hogy ez feltétlenül szükséges a nőkre és egyéb 
kiszolgáltatott csoportokra gyakorolt, drámai mértékű negatív következmények elkerülése 
érdekében;

3. emlékeztet, hogy 2007-es 4. értékelő jelentésében az Éghajlat-változási Kormányközi 
Testület megerősítette, hogy az éghajlatváltozás hatása nemek, életkor és társadalmi 
osztály szerint különböző, és legnagyobb valószínűséggel a szegények szenvednek tőle a 
legjobban; hangsúlyozza, hogy az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye (UNFCCC) 
tárgyalási folyamatának a kutatástól és az elemzéstől kezdve a kárenyhítési és 
alkalmazkodási stratégiák kialakításig és végrehajtásáig valamennyi szakaszban 
figyelembe kell vennie a nemek közötti egyenlőség elvét;

4. kiemeli, hogy a világ legszegényebbjeinek 70%-át azok a nők teszik ki, akik az összes 
munka kétharmadát végzik, ugyanakkor az összes javak kevesebb mint 1%-át birtokolják; 
megtagadják tőlük az erőforrásokhoz, a technológiához, a szolgáltatásokhoz, a 
földtulajdonhoz, a hitel- és biztosítási rendszerekhez és a döntéshozatali hatáskörökhöz 
való egyenlő hozzáférést és az ezek feletti ellenőrzést, így aránytalan mértékben 
sebezhetők és hat rájuk az éghajlatváltozás, továbbá kevesebb lehetőségük nyílik az 
alkalmazkodásra; hangsúlyozza, hogy az éghajlat okozta természeti katasztrófákban 
életüket vesztő emberek 85%-a nő, csakúgy, mint a környezeti tényezők miatt 
menekülésre kényszerülők 75%-a, és hogy a nők nagyobb valószínűséggel lesznek az 
erőforrásokért folytatott háborúk és az éghajlatváltozás okozta erőszak láthatatlan 
áldozatai;

5. hangsúlyozza, hogy a világ népességének nagyjából 50 százalékát kitevő, ugyanakkor a 
környezetet és az éghajlatot befolyásoló, fogyasztással kapcsolatos napi döntések, a 
gyermekgondozás és a háztartási tevékenységek területén viszonylagosan nagyobb 
felelősséget vállaló nők politikai, pénzügyi és oktatásban betöltött szerepének erősítése 
kulcsfontosságú a fenntartható fejlődés szempontjából;

6. megállapítja, hogy a világ számos közösségében a nőket családi kötelezettségeik 
kiszolgáltatottabbá teszik a környezeti változásokkal szemben, amit az éghajlatváltozás 
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hatásai tovább súlyosbítanak; a nőket több szerepükben – mint élelmiszertermelőket és -
ellátókat, gondozókat és gazdasági szereplőket – is sújtják ezek a hatások;

7. kiemeli, hogy komoly bizonyítékok vannak arra, hogy az éghajlattal összefüggő feltételek 
– például az alultápláltság és a fertőző betegségek előfordulása – egészségre gyakorolt 
hatása nemek szerint eltérő; aggodalommal veszi tudomásul a nők 
katasztrófahelyzetekben történő magas halálozási arányát; úgy véli, hogy az 
éghajlatváltozás által a nők egészségére gyakorolt hatásnak a nemek szempontját szem 
előtt tartó elmélyültebb kutatásával célzottabb választ lehetne kapni; felszólítja a 
kormányokat, hogy egészségügyi ellátóként különösen a nők számára biztosítsák az 
egészségügyi szolgáltatások jobb rendelkezésre állását, az ilyen szolgáltatásokhoz való 
jobb hozzáférést és azok nagyobb mértékű támogatását; továbbá hogy kötelezzék el 
magukat olyan fellépések mellett, amelyekkel orvosolni lehet az éghajlatváltozással 
összefüggésbe hozott egészségügyi kockázatokat; valamint biztosítsanak keretet a nemi 
alapú egészségügyi kockázatértékeléseknek és az éghajlatváltozással összefüggő 
alkalmazkodási/kárenyhítési intézkedéseknek;

8. rámutat, hogy a nők globálisan aktívabbak a civil társadalmi szintű tevékenységekben, így 
a nőszervezeti hálózatok és a civil társadalmi tevékenységek előmozdítása és támogatása 
fontos előrelépést jelent;

9. véleménye szerint a nemek közötti egyenlőség az emberi fejlődés kulcsa és a szegénység 
elleni küzdelem alapvető célkitűzése; kéri, hogy a fejlesztési, emberi jogi és éghajlat-
változási politikák tervezésekor valamennyi területen alkalmazzanak a nemek közötti 
egyenlőségre irányuló megközelítést; lépésekre szólít fel annak biztosítására, hogy az 
ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye az emberi jogi keretekkel és a nemek közötti 
egyenlőségről és méltányosságról szóló nemzeti és nemzetközi megállapodásokkal –
ideértve a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések (diszkrimináció) 
minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezményt (CEDAW) is – összhangban lép 
fel;

10. tudomásul veszi, hogy a jövőben növekedni fog a környezeti változások miatti migráció és 
lakóhelyelhagyás, és hogy az Egyesült Nemzetek menekültügyi főbiztosa szerint a világ 
menekültjeinek 80%-a nő és gyermek; ismételten kiemeli annak jelentőségét, hogy 
azonosítsák az éghajlatváltozás okozta környezeti és humanitárius válságokra történő 
válaszadás nemi szempontokat figyelembe vevő stratégiáit; ennélfogva úgy véli, hogy 
mielőbbi kutatásokra van szükség a környezeti okokra visszavezethető migráció nemek 
közötti egyenlőséget figyelembe vevő kezelési módjának kidolgozásához – ez magában 
foglalja a nemi szerepek és a természeti erőforrásokkal kapcsolatos felelősségek 
elismerését és az azokra adott válaszokat, és magában foglalhatja annak biztosítását is, 
hogy a szűkös források a szükséget szenvedő közösségek rendelkezésére álljanak, és hogy 
a bevándorlók számára vizet biztosítsanak;

11. kiemeli, hogy a nők értékes ismeretekkel és készségekkel is rendelkeznek, és az 
éghajlatváltozás okozta károk enyhítése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a 
katasztrófák kockázatainak csökkentése és az ellenálló képesség kiépítésével kapcsolatos 
változások hatékony elősegítői; elismeri, hogy országspecifikusabb és nemek szerinti 
bontásban szereplő adatokra van szükség ahhoz, hogy hatékonyan lehessen értékelni és 
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orvosolni az éghajlatváltozás egyes nemi csoportokra gyakorolt különböző hatásait;

12. elismeri, hogy a népességnövekedés hatással van az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátására, és rávilágít arra, hogy minden társadalomban megfelelő megoldást kell 
találni a nők és férfiak kielégítetlen fogamzásgátlási igényeire;

13. hangsúlyozza a nők jelentős szerepét a mindennapi életben az éghajlatváltozás hatásainak 
enyhítésére irányuló olyan intézkedések végrehajtásában, mint az energiatakarékosság, az 
újrahasznosítás, valamint a környezetbarát és biotermékek használata;

14. ennélfogva elismeri, hogy a nők nevelői képességeik révén üzleti és háztartás-vezetési 
téren is jelentős mértékben hozzájárulhatnak a sikeres innovációhoz;

15. e tekintetben kiemeli a nők aktív részvétele megerősítésének jelentőségét a fenntartható 
fejlődést elősegítő innovációban, mint az éghajlatváltozás okozta komoly kihívások 
kezelésének eszközét;

16. felszólítja az EU-t és a tagállamokat annak értékelésére, hogy az éghajlatváltozással 
kapcsolatos politikák milyen mértékben veszik figyelembe a nők szükségleteit, és sürgeti 
őket, hogy a nemi szempontokat figyelembe vevő fenntartható fejlesztési politika 
megfogalmazásakor érvényesítsék a nemi dimenziót;

17. világszerte arra ösztönzi a kormányokat, hogy:

– a nemek közötti egyenlőséget vizsgáló szisztematikus elemzések és a nemek közötti 
egyenlőséget értékelő mutatók, teljesítménymutatók és a gyakorlatban használható 
eszközök kidolgozása révén a fenntartható fejlődésre, a katasztrófák kockázataira és az 
éghajlatváltozásra vonatkozó nemzeti politikáikba, cselekvési terveikbe és egyéb 
intézkedéseikbe építsék be a nemek közötti egyenlőség elvét;

– dolgozzanak ki az alkalmazkodással és az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésével 
kapcsolatosan olyan programokat, amelyek nemi szempontú elemzések alapján javítják a 
nők és lányok jólétét, például a hitelhez jutást, a kapacitásépítést és a szolgáltatások 
kiterjesztését, az információterjesztést, a földhöz, a természeti erőforrásokhoz, a 
fenntartható energiához és a technológiához, továbbá a reproduktív egészséggel 
kapcsolatos információkhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést;

– a finanszírozási mechanizmusokban képezzék le a nők prioritásait és szükségleteit, és
különösen helyi szinten a nők aktív részvételével dolgozzák ki az éghajlatváltozással 
kapcsolatos kezdeményezések finanszírozási kritériumait és osszák el annak forrásait;

18. felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy dolgozzák ki az „éghajlati igazságosság” elvét; 
kitart amellett, hogy az éghajlatváltozás hatékony kezelése részünkről történő 
elmaradásának legnagyobb igazságtalansága a szegény országokra és népességekre, 
különösen a nőkre gyakorolt káros hatás;

19. világszerte arra ösztönzi a kormányokat, hogy ellenálló képességük kiépítésének részeként 
az éghajlattal kapcsolatos katasztrófák előtti, alatti és utáni kapacitásépítés, valamint a 
katasztrófák megelőzésébe, a korai figyelmeztető rendszerekbe és a megelőzésbe történő 
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bevonásuk révén erősítsék meg a nők szerepét;

20. hangsúlyozza, hogy valamennyi nemzetközi éghajlat-változási konferencián átfogóbb és 
hatékonyabb uniós éghajlat-változási diplomácia kialakítása szükséges; véleménye szerint 
a nők szerepének a „puha hatalom” (soft power) koncepciója révén történő megerősítése 
és bevonásuk e területen pozitív hatással járhat;

21. kiemeli, hogy a harmadik világbeli országokban a nők kulcsszerepet játszanak az ivóvíz 
kinyerésében és kezelésében, mivel gyakran ők mennek el a vízért, használják és osztják 
el azt, nemcsak otthon, de a gazdaságban is; felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson 
fejlesztési támogatást olyan elérhető programokhoz, melyek célja a megújuló 
energiaforrásokon és egyszerű, könnyen karbantartható víztisztító rendszereken alapuló 
kútásás;

22. rámutat, hogy fokozni kell a nők képzését az energia- és víztakarékosság területén, mivel 
a háztartásokban ezen erőforrásoknak ők az elsődleges kezelői.
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