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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις γυναίκες και τις κλιματικές αλλαγές
(2011/2197(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 157 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2011 με τίτλο «Χάρτης 
πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών το 2050» (COM(2011)0112),

– έχοντας υπόψη την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες που 
πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο του 1995, την Διακήρυξη και την 
Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στο Πεκίνο και τα έγγραφα που προήλθαν από αυτή 
και εγκρίθηκαν κατά τις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών, Πεκίνο +5, +10 και +15 
για περαιτέρω δράσεις και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της Διακήρυξης του Πεκίνου 
και της Πλατφόρμας Δράσης τα οποία εγκρίθηκαν αντίστοιχα στις 9 Ιουνίου 2000, 11 
Μαΐου 2005 και 2 Μαρτίου 2010, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση 36/CP.7 της UNFCCC για τη βελτίωση της συμμετοχής των 
γυναικών στην εκπροσώπηση των μερών σε οργανισμούς που έχουν ιδρυθεί στο πλαίσιο 
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και το Πρωτόκολλο του 
Κιότο της 9ης Νοεμβρίου 2001, 

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τη Χιλιετία, της 18ης 
Σεπτεμβρίου 2000, 

– έχοντας υπόψη την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών της 18ης Δεκεμβρίου 1979 σχετικά 
με την Εξάλειψη κάθε Μορφής Διακρίσεων εις Βάρος των Γυναικών (CEDAW), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την διάσκεψη για 
την αλλαγή του κλίματος που πραγματοποιήθηκε στο Ντουρμπάν (COP 17)2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Σεπτεμβρίου 2011 για την ανάπτυξη μιας κοινής 
θέσης της ΕΕ ενόψει της κοινής διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την βιώσιμη 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0515.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0504.
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ανάπτυξη (Rio+20)1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2009 με θέμα «2050: Το μέλλον 
αρχίζει σήμερα – Συστάσεις για μια μελλοντική ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική 
της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος»2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2008 σχετικά με την ισότητα των 
φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στην αναπτυξιακή συνεργασία3,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (Α7-0000/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι ουδέτερη από πλευράς φύλου και 
ότι τα αποτελέσματά της είναι διαφορετικά για τα δύο φύλα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω του ρόλου των δύο φύλων οι γυναίκες δεν επηρεάζουν το 
περιβάλλον κατά τον ίδιο τρόπο με τους άντρες και η πρόσβασή τους στους πόρους και οι 
τρόποι αντιμετώπισης και προσαρμογής επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις 
διακρίσεις εις βάρος των γυναικών σε επίπεδο εισοδημάτων, πρόσβασης στους πόρους, 
στην πολιτική εξουσία, στην εκπαίδευση καθώς και λόγω των ευθυνών που συνεπάγεται 
το νοικοκυριό·

Γ. εκτιμώντας ότι η αλλαγή του κλίματος θα διευρύνει τις ανισότητες και υπάρχει κίνδυνος 
οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος να έχουν επίσης αρνητικό 
αντίκτυπο στην ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων και στα δικαιώματα των γυναικών, εάν 
δεν ληφθούν υπόψη ευθύς εξαρχής οι διακρίσεις λόγω φύλου·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πηγές διακρίσεων και ευαλωσιμότητας άσχετες με το φύλο (όπως 
η φτώχεια, η γεωγραφική θέση, οι παραδοσιακές και θεσμικές διακρίσεις, η φυλή κλπ.),
όλες μαζί εμποδίζουν την πρόσβαση στους πόρους και στα μέσα για την αντιμετώπιση 
δραματικών αλλαγών, όπως αυτές του κλίματος·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες περιοχές οι γυναίκες παρέχουν το 70% της 
γεωργικής εργασίες, παράγουν περισσότερο από το 90% της τροφής4 και ακόμα δεν 
εκπροσωπούνται στις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό ούτε όταν πρόκειται για 
δραστηριότητες για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ το 70% των απόρων που ζουν με λιγότερο από 1 δολάριο την 
ημέρα είναι γυναίκες, στις γυναίκες ανήκει λιγότερο από το 1% της παγκόσμιας 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0430.
2 ΕΕ C 67E, 18.3.2010, σελ. 44.
3 ΕΕ C 66E, 20.3.2009, σελ. 57.
4 World Economic Forum, «Αυτονόμηση των γυναικών: Μέτρηση των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων», 
2005, https://members.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gender_gap.pdf
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ιδιοκτησίας1·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οικογενειακός προγραμματισμός μπορεί να βελτιώσει 
συστηματικά την υγεία των μητέρων και τον έλεγχο του μεγέθους της οικογένειας και, σε 
τελική ανάλυση, να αυξήσει την ανεξαρτησία και να περιορίσει τον φόρτο εργασίας των 
γυναικών οι οποίες είναι πρωτίστως υπεύθυνες για τα παιδιά, αυξάνοντας την αντοχή των 
γυναικών και των οικογενειών τους στον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα 27 εκατομμύρια πρόσφυγες ανά τον κόσμο οι γυναίκες 
και τα παιδιά αντιπροσωπεύουν μεταξύ του 75% και του 80% 2· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι μετακινήσεις πληθυσμών συνεπεία της αλλαγής του κλίματος πλήττουν τους άντρες με 
διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι τις γυναίκες και οι γυναίκες συχνά πλήττονται σοβαρότερα· 
εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητες ειδικές διατάξεις σχετικά με την υγεία, την ασφάλεια 
και την ανεξαρτησία, προκειμένου οι γυναίκες να καταστούν λιγότερο ευάλωτες σε αυτές 
τις περιπτώσεις αναγκαστικής ή εκούσιας μετανάστευσης·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναλογία των γυναικών στις διαπραγματεύσεις για την αλλαγή 
του κλίματος εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητική και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί 
είναι μικρή έως ανύπαρκτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο 
το 12 με 15% των αρχηγών αντιπροσωπειών και το 30% περίπου των μελών τους·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 2/3 των αναλφάβητων στον κόσμο είναι γυναίκες3 και, 
συνεπώς, η πρόσβαση στην ενημέρωση και την εκπαίδευση μέσω των κατάλληλων 
διαύλων επικοινωνίας είναι ουσιώδης για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και της 
ένταξής τους, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, όπως οι φυσικές 
καταστροφές·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν επίσης ισχυρούς φορείς αλλαγής και η 
πλήρης συμμετοχή τους σε κάθε πτυχή της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος θα 
εξασφαλίσει δικαιότερες και συνεκτικότερες πολιτικές για την αντιμετώπισή της, τόσο 
από πλευράς προσαρμογής σ’ αυτήν όσο και περιορισμού της·

Γενικές διατάξεις

1. αναγνωρίζοντας ότι η αλλαγή του κλίματος πέρα από τα άλλα καταστροφικά 
αποτελέσματά της οξύνει τις διακρίσεις λόγω φύλου, τονίζει ότι η αναχαίτιση κάθε 
επικίνδυνης αλλαγής του κλίματος πρέπει να αποτελεί την υψίστη προτεραιότητα της 
Ένωσης, τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική πολιτική·

2. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενσωματώσουν και να λαμβάνουν υπόψη σε 
κάθε βήμα της πολιτικής για το κλίμα, από τον σχεδιασμό έως την χρηματοδότηση, κατά 
την εφαρμογή και την αξιολόγηση, τη διάσταση του φύλου, προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι αυτή η δράση για το κλίμα δεν θα διευρύνει περαιτέρω τις ανισότητες 
αλλά, αντίθετα, θα καταλήξει σε παράπλευρα οφέλη για τη θέση των γυναικών·

                                               
1 UNICEF, «Gender Equality – The Big Picture,» 2007, http://www.unicef.org/gender/index_bigpicture.html
2 Ηνωμένα Έθνη, Ecosoc, Women at a glance, http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/women/women96.htm
3 UNICEF, Progress for children, 2005, http://www.unicef.org/progressforchildren/2005n2/PFC05n2en.pdf
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3. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξανόμενη συνειδητοποίηση της πτυχής του 
φύλου στην κλιματική αλλαγή κατά τις υψηλού επιπέδου συνομιλίες για το κλίμα· τονίζει 
ωστόσο την ανάγκη πραγματοποίησης συγκεκριμένων βημάτων για την ενσωμάτωση των 
γυναικών, όπως π.χ. την καθιέρωση ελάχιστης ποσόστωσης 40% γυναικών στις 
αντιπροσωπείες·

4. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με την διάσκεψη του Ντουρμπάν για την κλιματική αλλαγή (COP 
17) και τη δέσμευσή του να επιδιώξει την εκπροσώπηση των γυναικών σε ποσοστό 40% 
τουλάχιστον, σε όλους τους αρμόδιους οργανισμούς για τη χρηματοδότηση του αγώνα για 
την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη όταν σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν τις 
πολιτικές, τα προγράμματα και τα σχέδια για την αντιμετώπιση της αλλαγής του 
κλίματος, να συλλέγουν στοιχεία αναλυόμενα ανά φύλο·

Προσαρμογή

6. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν εύχρηστα εργαλεία για την 
εκτίμηση του αντικτύπου των προγραμμάτων ανάλογα με το φύλο, καθ’όλη τη διάρκεια 
της εφαρμογής τους, αντίστοιχα με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τα 
αναπτυξιακά σχέδια·

7. καλεί για τοπικά σχέδια και λύσεις χωρίς αποκλεισμούς που θα συμπεριλαμβάνουν την 
συνειδητοποίηση των υφιστάμενων ευάλωτων σημείων και των ικανοτήτων για την 
αντιμετώπισή τους, όπως είναι οι παραδοσιακές εμπειρίες και γνώσεις των αυτοχθόνων 
πληθυσμών, και ιδιαίτερα των γυναικών·

8. καλεί στις λύσεις που θα σχεδιάζονται για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή να 
συμπεριληφθεί η ενίσχυση των ικανοτήτων και η εκπαίδευση που θα λαμβάνει υπόψη τη 
διάσταση του φύλου, λύσεις που πρέπει να είναι συμβατές με τις ειδικές ανάγκες των 
γυναικών και να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τα ειδικά εμπόδια αλλά, επίσης, τις ειδικές 
ικανότητες και εμπειρίες των γυναικών·

9. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να στηρίζεται κανείς στη γνώση των γυναικών και να 
ενθαρρύνει τις τοπικές λύσεις οι οποίες έχουν πολύ συγκεκριμένη επίδραση στην 
καθημερινή ζωή των πολιτών, όπως είναι το πρόγραμμα «Girls in Risk Reduction 
Leadership» στη Νότιο Αφρική ή διάφορα προγράμματα που αποσκοπούν να βοηθήσουν 
ομάδες γυναικών να εγκαταστήσουν παροχές πόσιμου ύδατος και τουαλέτες στις 
εξαθλιωμένες συνοικίες της Ινδίας·

10. ζητεί αύξηση της διαφάνειας και της ολοκλήρωσης των υφιστάμενων μηχανισμών και 
διαδικασιών προγραμματισμού, όπως τα εθνικά προγράμματα δράσης για την 
προσαρμογή (NAPAs), τα μελλοντικά εθνικά προγράμματα προσαρμογής, καθώς και 
προώθηση των  αρχών αυτών στις μελλοντικές συνθήκες σε σχέση με το κλίμα, τους 
μηχανισμούς και τις διμερείς προσπάθειες συνεργασίας·
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Μετριασμός

11. καλεί την Επιτροπή και τις επερχόμενες προεδρίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να ξεκινήσουν μελέτη που θα εστιάζει ειδικά στη διάσταση του φύλου στις
πολιτικές για τον μετριασμό των επιπτώσεων·

12. τονίζει ότι χρειάζονται στοχοθετημένες πολιτικές για να αποφευχθεί στην πράσινη 
οικονομία ο διαχωρισμός και οι διακρίσεις λόγω φύλου, δεδομένου ότι στην πράσινη 
οικονομία οι νέες τεχνολογίες και οι επιστημονικές θέσεις εργασίας ανδροκρατούνται 
αποκλειστικά σχεδόν·

13. ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει την μεταρρύθμιση των υφιστάμενων μηχανισμών 
και κονδυλίων ώστε να καταστούν διαφανέστερα, συμπεριληπτικά και να 
αντικατοπτρίζουν τη συμβολή των τοπικών κοινοτήτων και ιδιαίτερα των γυναικών στη 
μείωση των εκπομπών αερίων και να προωθήσει τις αρχές αυτές στις μελλοντικές 
συνθήκες σε σχέση με το κλίμα, στους μηχανισμούς και στις διμερείς προσπάθειες 
συνεργασίας·

14. ζητεί από την Επιτροπή να σχεδιάσει ένα οπλοστάσιο που θα ενθαρρύνει λήψη 
αποφάσεων χωρίς αποκλεισμούς, όπως γίνεται με τους τομείς των μεταφορών και της 
ενέργειας στο Μάλμο (Σουηδία) και την περιοχή του Βόλσμος (Δανία)1·

15. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν δείκτες με τους οποίους θα 
μπορεί να αξιολογείται στα διάφορα σχέδια και προγράμματα προώθησης της διάστασης 
του φύλου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού για τις πολιτικές σε σχέση με το κλίμα, 
ανεξάρτητα από το αν οι πολιτικές αυτές διεξάγονται σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό ή 
τοπικό επίπεδο, ο αντίκτυπός τους στην ισότητα των φύλων·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εργαλεία και κατευθυντήριες 
γραμμές για την ανάλυση του φύλου στις πολιτικές και τα προγράμματα μετριασμού των 
επιπτώσεων καθώς και στα σχετικά ερευνητικά προγράμματα·

Χρηματοδότηση

17. καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να τηρούν την αρχή που θεσπίστηκε με το 
προαναφερθέν ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη του 
Ντουρμπάν (COP 17) για την κλιματική αλλαγή, να εξασφαλίζουν ότι κατοχυρώνεται η 
ισορροπία των φύλων σε όλους τους οργανισμούς που λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με 
τη χρηματοδότηση των πολιτικών για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένου του Πράσινου 
Ταμείου για το Κλίμα και των πιθανών επιμέρους συμβουλίων των χωριστών 
χρηματοδοτικών τμημάτων·

18. ζητεί την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου ως οριζόντιου ζητήματος σε όλα τα 
όργανα και ταμεία σε σχέση με το κλίμα· υπογραμμίζει ότι η ενσωμάτωση αυτή πρέπει να 
επεκταθεί στις αποστολές, στην διακυβέρνηση και στους τρόπους λειτουργίας αυτών των 

                                               
1 Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην πολιτική κρατικών μεταφορών στο Μάλμο:
http://www.nikk.no/A+gender+equal+and+sustainable+public+transport+system.b7C_wljSYQ.ips· και το
πρόγραμμα εκπαίδευσης των γυναικών που προέρχονται από εθνικές μειονότητες να καταστούν πρέσβυρες του 
περιβάλλοντος στο Βόλσμος: http://www.nikk.no/Women+are+everyday+climate+experts.b7C_wljQ1e.ips
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χρηματοδοτικών μηχανισμών και ότι οι τρόποι λειτουργίας καθώς και οι μηχανισμοί 
παρακολούθησης και αξιολόγησης πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι γυναίκες και οι τοπικές 
κοινότητες θα επωφελούνται επαρκών χρηματοδοτήσεων·

19. καλεί την Επιτροπή και τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενθαρρύνουν 
νέες χρηματοδοτήσεις αναθεωρημένες προς τα άνω και συμπληρωματικές 
χρηματοδοτήσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τις δράσεις προσαρμογής που θα έχουν άμεσα 
οφέλη για τις γυναίκες, που συχνά είναι δυσανάλογα ευάλωτες στις συνέπειες της 
αλλαγής του κλίματος· ζητεί η χρηματοδότηση αυτή για την προσαρμογή να λάβει 
αποκλειστικά τη μορφή επιδοτήσεων·

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η συνειδητοποίηση της σχέσης μεταξύ του φύλου και της αλλαγής του κλίματος είναι
πρόσφατη και για τον λόγο αυτό η διάσταση του φύλου δεν έχει ακόμα ενταχθεί στις
πολιτικές για το κλίμα.

Η διεθνής συγκυρία δεν είναι ευνοϊκή: οι ανησυχίες που βαραίνουν για την μετά το Κιότο 
περίοδο και ο κίνδυνος να μην προκύψει δεσμευτική νομικά διεθνής συμφωνία είναι 
πανταχού παρόντες. Μπροστά στον δικαιολογημένο φόβο να δούμε τις ήδη ανεπαρκείς 
δεσμεύσεις σχετικά με το κλίμα να οπισθοχωρούν, το ζήτημα της δικαιοσύνης όσον αφορά το 
κλίμα και το να λαμβάνονται υπόψη τα ευάλωτα σημεία των γυναικών φαίνονται ασήμαντες 
λεπτομέρειες.

Οι προβολείς είναι στραμμένοι προς τις χώρες που συνήλθαν στο Ντουρμπάν, το 2011, και
στη συνέχεια στο Ρίο, το 2012, και η έκβαση των διαπραγματεύσεων στηρίζεται στο αν θα 
μπορέσουν να θέσουν κατά μέρος τις διαφορές και τις εγωκεντρικές τάσεις για να επιτύχουν 
μια συμφωνία που θα είναι ταυτόχρονα δεσμευτική από νομικής απόψεως και αρκετά 
φιλόδοξη ώστε να είναι αξιόπιστη.

Η έκθεσή μας υποστηρίζει αυτό το διάβημα. Εφόσον τα αποτελέσματα της αλλαγής του 
κλίματος θα έχουν δυσανάλογο αντίκτυπο στις γυναίκες, υπογραμμίζουμε ότι η 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος πρέπει να αποτελέσει απόλυτη προτεραιότητα για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική της πολιτική.

Στις διαπραγματεύσεις αυτές, όπως και στις περισσότερες πολιτικές και προγράμματα που 
εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο, όπως είναι τα εθνικά προγράμματα προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή (NAPA), η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου είναι πρόσφατη και 
εύθραυστη. Εάν θεωρείται θεμιτή σε ορισμένους τομείς (κυρίως στην γεωργία στις
αναπτυσσόμενες χώρες ή στην διαχείριση των δασικών πόρων), ακόμα χρειάζεται πολύς 
δρόμος για να θεωρηθεί ως διαγώνιο ζήτημα ή προτεραιότητα στην κατάσταση επείγουσας 
ανάγκης που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά το κλίμα και στο πλαίσιο του διακυβεύματος της 
επιβίωσης της ανθρωπότητας.

Η εισηγήτρια θέλει να αποδείξει ότι η «κλιματική δικαιοσύνη» δεν αποτελεί απλώς μια
απαίτηση την οποία δεν μπορούμε να αντιπαρέλθουμε αλλά, κυρίως, ότι θα μπορέσουν να 
προκύψουν λύσεις πιο αποτελεσματικές, λιγότερο δαπανηρές και, τελικά, πιο δίκαιες μόνο 
εφόσον η συλλογιστική μας επεκταθεί στα θέματα αυτά. Δεδομένου ότι οι διακρίσεις σε
σχέση με το φύλο υπάρχουν παντού στις κοινωνίες μας, θεωρούμε βασικό να μην
αδιαφορούμε για αυτές όταν πρόκειται για τις πολιτικές για το κλίμα, ειδάλλως η κατάσταση 
θα επιδεινωθεί και, κυρίως, θα αφήσουμε ανεκμετάλλευτη μια δεξαμενή ιδεών, ενεργειών και 
μοχλών για την αντιμετώπιση της επείγουσας ανάγκης καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής.

Τρία είναι τα μηνύματα που επιθυμεί να δώσει η εισηγήτρια: 

- η ένταξη της διάστασης του φύλου αποτελεί ευκαιρία για να αγωνιστούμε 
καλύτερα, δικαιότερα και αποτελεσματικότερα κατά της κλιματικής αλλαγής·
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- η ένταξη της διάστασης του φύλου, για να αποβεί αποτελεσματική, πρέπει να
στηρίζεται εξίσου και ταυτόχρονα σε δύο αρχές: στην αντιμετώπιση των 
αποτελεσμάτων των ανισοτήτων και στην καταπολέμηση των αιτίων τους,
συγκεκριμένα, αυξάνοντας την οικονομική ανεξαρτησία και τα μέσα χειραφέτησης 
των γυναικών εντός της κοινότητάς τους·

- η βελτίωση της κατανόησης των σχέσεων μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και 
των γυναικών προϋποθέτει μια θεληματική διαδικασία και συλλογή στοιχείων 
αναλυόμενων ανά φύλο. Η καλύτερη αυτή γνώση θα μας δώσει τη δυνατότητα να
προσαρμόσουμε κατάλληλα τις αποφάσεις που θα λάβουμε, όπως συνέβη με τις 
αναπτυξιακές πολιτικές κατά την τελευταία εικοσαετία.

Οι γυναίκες είναι περισσότερο ευάλωτες

Εάν η σχέση μεταξύ της αλλαγής του κλίματος και των γυναικών μπορεί να φανεί κάπως ως
δημιούργημα φαντασίας, αυτό συμβαίνει γιατί οι γυναίκες δεν αποτελούν μια ομοιογενή
ομάδα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αντίθετα, οι διαφορές στο βιοτικό επίπεδο, στις ευκαιρίες
και στην εκπαίδευση μπορούν να δώσουν την εντύπωση ότι το φύλο δεν αποτελεί αρκετά 
οικουμενικό παράγοντα ώστε να είναι καθοριστικός στην καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής.

Ωστόσο, σε ολόκληρο τον κόσμο, οι γυναίκες υφίστανται διακρίσεις επειδή είναι γυναίκες
και οι ανάγκες, οι πόθοι τους, οι ευκαιρίες που τους παρέχονται είναι πιο περιορισμένες και 
λαμβάνονται λιγότερο υπόψη από ό,τι αυτές των ανδρών. Στατιστικά στοιχεία αναλυόμενα
ανά φύλο δείχνουν ότι η πραγματικότητα αυτή αφορά όλους τους τομείς της ζωής και όλες τις 
κοινωνίες:

- έχουν λιγότερο πρόσβαση στους οικονομικούς πόρους και στα δικαιώματα ιδιοκτησίας (οι 
γυναίκες κατέχουν λιγότερο από το 1% των παγκόσμιων πόρων και αποτελούν το 70% των 
ατόμων που ζουν με λιγότερο από 1 δολάριο την ημέρα),

- υποεκπροσωπούνται συστηματικά σε επίπεδο πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων
(αποτελούν το 17% των βουλευτών σε παγκόσμιο επίπεδο και το 8% των υπουργών),

- επιτελούν πολύ μεγάλο μέρος των μη αμειβόμενων ωρών εργασίας, που αντιστοιχούν
κυρίως στην φροντίδα ατόμων (παιδιά, ηλικιωμένοι) και στην διαχείριση του νοικοκυριού (οι 
γυναίκες εκτελούν τα 2/3 των δεδουλευμένων ωρών σε παγκόσμιο επίπεδο και λαμβάνουν 
μόνον το 10% του παγκόσμιου εισοδήματος),

- είναι τα πρώτα θύματα της σεξουαλικής βίας, αντιπροσωπεύουν το 80% των προσφύγων και 
των εκτοπισθέντων ατόμων σε περιπτώσεις δε φυσικών καταστροφών η θνησιμότητά τους 
είναι έως και 5 φορές υψηλότερη αυτής των αντρών.

Σε τούτο πρέπει να προσθέσουμε ότι οι γυναίκες έχουν ειδικές ανάγκες υγείας, σε σχέση
κυρίως με την αναπαραγωγή, όπερ συμβαδίζει με: την έμμηνο ρήση, τις συνθήκες υγιεινής 
και υγείας κατά την εγκυμοσύνη, τον τοκετό· την διαχείριση των δικαιωμάτων 
αναπαραγωγής για τον προγραμματισμό των γεννήσεων.
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Οι αριθμοί αυτοί είναι αποτέλεσμα των εμποδίων που η κουλτούρα, η παράδοση ή η
κοινωνία θέτουν στην ισότητα δικαιωμάτων και ευθυνών μεταξύ γυναικών και ανδρών. Από 
αυτή την ιστορική διάκριση εις βάρος των γυναικών είναι που πηγάζει το ευάλωτο της θέσης
τους. Οι γυναίκες, επειδή βρίσκονται σε κατάσταση υποτέλειας σε όλους τους τομείς: 
οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό κλπ., έχουν λιγότερες δυνατότητες προσαρμογής και 
αντίδρασης έναντι των ριζικών μεταβολών, όπως η θέρμανση του κλίματος και οι συνέπειές 
της.

Πρωταγωνίστριες της αλλαγής

Παρόλα αυτά, στις διεθνείς συνθήκες γίνονται κάποιες κινήσεις για να λαμβάνεται καλύτερα
υπόψη το ευάλωτο των γυναικών. Το πλαίσιο δράσης του Hyogo, του 2005, για τις φυσικές
καταστροφές, αναφέρει ειδικά το πόσο σημαντικό είναι να λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα 
επίπεδα η διάσταση του φύλου· η Ατζέντα 21 και η δήλωση του Ρίο του 1992 περιλαμβάνουν 
επίσης πολυάριθμες διατάξεις για να λαμβάνονται υπόψη οι διακρίσεις σε σχέση με το φύλο 
και για να καταβληθεί συνειδητή προσπάθεια για την ενσωμάτωση των γυναικών σε όλες τις 
πτυχές των πολιτικών για το κλίμα.

Όντως, η θεώρηση της διάστασης του φύλου δεν σταματάει στην θεματική της αυξημένης 
ευαλωσιμότητας των γυναικών. Η συνειδητοποίηση των ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και
ανδρών περιλαμβάνει δύο μη δυνάμενες να διαχωριστούν όψεις: την ανάγκη να δοθεί ειδική 
προσοχή στις γυναίκες για να αντισταθμιστεί κάπως το ευάλωτό τους και την εφαρμογή 
δράσεων για την εξισορρόπηση των σχέσεων μεταξύ των φύλων.

Οι δύο αυτές πτυχές – συνδρομή και παροχή δυνατοτήτων – πρέπει να ενσωματωθούν στις 
πολιτικές. Μετά από φυσικές καταστροφές, π.χ., είναι σημαντικό να εφαρμόζονται επαρκή 
μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για τις γυναίκες αλλά επίσης να συμμετέχουν γυναίκες στις 
δράσεις κατάρτισης και στις ομάδες ανασυγκρότησης. Το διπλό αυτό διάβημα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλα τα σχέδια και προγράμματα, εάν επιθυμούμε όχι μόνο να ανακουφίσουμε 
άμεσα την καταστροφή αλλά, επίσης, να προσφέρουμε μακροπρόθεσμα στοιχεία αλλαγής.

Μόνον με τη συνένωση των δύο αυτών πτυχών μπορεί η ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου να επιτύχει τον στόχο της: αντιστάθμιση των αποτελεσμάτων των διακρίσεων που 
υφίστανται οι γυναίκες και παροχή σ’ αυτές μεγαλύτερης ανεξαρτησίας και χειραφέτησης.

Οι γυναίκες είναι ήδη πρωταγωνίστριες της αλλαγής, σε ατομικό και κοινοτικό επίπεδο, ως 
προς τα ζητήματα του κλίματος. Είτε πρόκειται για γυναίκες μετανάστες που καθίστανται
«πράσινες» πρέσβειρες στη Δανία ή για τις ινδιάνες που δημιουργούν παραδοσιακούς 
γεωργικούς συνεταιρισμούς, οι ευκαιρίες δράσης πολλαπλασιάζονται, όταν λαμβάνεται 
υπόψη η διάσταση του φύλου.

Η έκθεσή μας επιμένει στην συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων που αποσκοπούν να
προστατεύσουν τις γυναίκες σε ήδη κρίσιμες καταστάσεις και στη σπουδαιότητα της αλλαγής
των νοοτροπιών μέσω των πολιτικών για το κλίμα, συμπεριλαμβάνοντας στις
διαπραγματεύσεις ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών, καθώς και μέσω των 
μηχανισμών χρηματοδότησης, βελτιώνοντας την εκπαίδευση των γυναικών και τη 
διαβούλευση μ’ αυτές και προωθώντας προγράμματα που χειραφετούν και παρέχουν 
εξουσίες στις γυναίκες στο πλαίσιο των κοινοτήτων τους, τόσο στις αναπτυσσόμενες χώρες 
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όσο και σε επίπεδο ΕΕ.

Ένα θέμα που παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο στις αναπτυσσόμενες χώρες

Παρά την αυξημένη συνειδητοποίηση, η διάσταση του φύλου συμπεριλαμβάνεται μόνο εν
μέρει στα ευρωπαϊκά προγράμματα και σχέδια που συνδέονται με το κλίμα: η διάσταση του
φύλου συμπεριλαμβάνεται ολοένα περισσότερο στους μηχανισμούς αναπτυξιακής βοήθειας 
και έναντι των αναπτυσσόμενων χωρών αλλά παραμένει απούσα από κάθε ενδοευρωπαϊκή 
πολιτική για το κλίμα.

Ο χάρτης πορείας 2050, που ορίζει τις προτεραιότητες της Ένωσης για μετάβαση προς μια
πράσινη οικονομία και μείωση των εκπομπών και προτείνει μια τομεακή προσέγγιση για την
επίτευξη των τεθέντων στόχων, δεν λαμβάνει υπόψη τις προκαταλήψεις που υπάρχουν όσον 
αφορά τους ρόλους γυναικών και αντρών.

Ωστόσο, η σχέση μεταξύ φύλου και κλίματος υπάρχει, και μάλιστα και εντός της ΕΕ και στις 
πολιτικές που άπτονται της ενέργειας, των μεταφορών, της γεωργίας κλπ. Οι τομείς που είναι
στυλοβάτες της μελλοντικής πράσινης πολιτικής, π.χ., ήδη ανδροκρατούνται μαζικά, πράγμα 
το οποίο έχει αντίκτυπο στις ευκαιρίες που προσφέρονται στα δύο φύλα ως προς την παιδεία, 
την κατάρτιση αλλά επίσης εδραιώνει μέσα στις επιχειρήσεις νοοτροπίες που δεν ευνοούν την 
ισότητα γυναικών - αντρών.

Το να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου δεν καλύπτει μόνο τις ορατές ανισότητες, 
όπως είναι οι διαφορές μισθών ή ο διαχωρισμός των θέσεων απασχόλησης σε επιστημονικές 
θέσεις και σε θέσεις υπηρεσιών. Οι πιο έμμεσες αιτίες των ανισοτήτων αυτών: η καλλιέργεια 
φιλοανδρικού κλίματος στις επιχειρήσεις, διακρίσεις στην κατανομή του χρόνου που 
αφιερώνεται στις οικιακές εργασίες κλπ., πηγάζουν από τον ανδροκεντρισμό. Εάν το φύλο
δεν ενσωματωθεί στον πολιτικό προγραμματισμό ευθύς εξαρχής, τα σχέδια και οι προτάσεις 
κινδυνεύουν να εξαγγέλλονται εκ των πραγμάτων με διαστρεβλωμένη θεώρηση: το άτομο
«αναφοράς» είναι σιωπηλά ένας άντρας λευκός, γερός, ετεροφυλόφιλος με σταθερή εργασία.

Το να διευρύνουμε τη θεώρησή μας δεν αποτελεί απλώς ζήτημα δικαιοσύνης αλλά, κυρίως,
ζήτημα αποτελεσματικότητας. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το ήμισυ του πληθυσμού και 
έχουν σημαντικό δυναμικό δράσης και αντικτύπου. 

Η εισηγήτρια θέλησε να επιμείνει στο ότι είναι ευκαιρία να ληφθούν υπόψη οι γυναίκες: 
σήμερα, στερούμεθα από μια τεράστια δεξαμενή ιδεών, δράσεων και μοχλών ανάπτυξης,
διαγράφοντας, χωρίς να το συνειδητοποιούμε, τους μισούς πολίτες μας από τις πολιτικές μας 
για το κλίμα.

Το φύλο και η αλλαγή του κλίματος: «ο χαμένος κρίκος της αλυσίδας»;

Τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέβαλε προσπάθειες για να ενσωματώσει τις
περιβαλλοντικές θεωρήσεις ως διαγώνια πολιτική και που η σύνδεση μεταξύ του φύλου και 
των αναπτυξιακών πολιτικών αποτελεί ήδη πραγματικότητα, οι σχέσεις μεταξύ φύλου και 
πολιτικών μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, κυρίως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν 
έχουν ακόμα διερευνηθεί ή χρησιμοποιηθεί. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου επιμένει, ωστόσο, στο ότι είναι
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σημαντικό να προωθείται σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ισότητα μεταξύ 
γυναικών και αντρών.

Επιθυμούμε να μην είναι απαραίτητο σε κάθε τομέα να πρέπει να δικαιολογείται γιατί είναι
σημαντική η διάσταση του φύλου και η συνειδητοποίηση αυτή να μην περιορίζεται στο 
ζήτημα της εκπροσώπησης των γυναικών στην πολιτική ή στην οικονομία. Η εφαρμογή μιας
ολοκληρωμένης πολιτικής υπέρ της ισότητας γυναικών-αντρών απαιτεί να εγκύψουμε στα 
μύχια ελατήρια των ανισοτήτων.

Οι πολιτικές που χαράζονται, όταν δεν συνοδεύονται από συνειδητή προσπάθεια 
συμπερίληψης της διάστασης του φύλου, κινδυνεύουν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις 
προσπάθειες για την επίτευξη της ισότητας γυναικών-αντρών.

Η έλλειψη ερευνών, στοιχείων αναλυόμενων ανά φύλο για την τροφοδότηση των ερευνών για
θέματα όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η γεωργική πολιτική, αποτελούν τροχοπέδη για την 
καλύτερη κατανόηση και τον καλύτερο συνυπολογισμό της διάστασης του φύλου.

Για να μην προκύψει ένα παράλογο διοικητικό πρόσθετο κόστος, προτείνουμε αυτή η
συλλογή δεδομένων να καταστεί συστηματική μόνο όταν πρόκειται για την έναρξη νέων 
προγραμμάτων ή για τις φάσεις περιοδικής αξιολόγησης των υφισταμένων. Η πρόσβαση στα
νέα αυτά στοιχεία θα επιτρέπει στους ερευνητές - ερευνήτριες να προβαίνουν σε αναλύσεις 
και να διατυπώνουν προτάσεις για τα ερχόμενα έτη.


