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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

naiste ja kliimamuutuse kohta
(2011/2197(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 2 ja artikli 3 lõike 3 teist lõiku ning Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklit 157,

– võttes arvesse komisjoni 8. märtsi 2011. aasta teatist „Konkurentsivõimeline vähese CO2-
heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava” (KOM(2011)0112),

– võttes arvesse Pekingis 1995. aasta septembris korraldatud neljandat ülemaailmset 
naisteteemalist konverentsi, Pekingis vastu võetud deklaratsiooni ja tegevusprogrammi 
ning sellest tulenevaid lõppdokumente, mis võeti vastu järgnevatel ÜRO erakorralistel 
istungjärkudel Peking +5, Peking +10 ja Peking +15 edasiste meetmete ja algatuste teemal 
Pekingi deklaratsiooni ja tegevusprogrammi rakendamiseks vastavalt 9. juunil 2000, 
11. märtsil 2005 ja 2. märtsil 2010,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 23,

– võttes arvesse UNFCCC otsust 36/CP.7 naiste osalemise suurendamise kohta poolte 
esindamisel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni ja 
9. novembri 2001. aasta Kyoto protokolli alusel moodustatud organites,

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 18. septembri 2000. aasta aastatuhande 
deklaratsiooni,

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni naiste diskrimineerimise 
kõigi vormide likvideerimise kohta, mis võeti vastu 18. detsembril 1979,

– võttes arvesse oma 17. novembri 2011. aasta resolutsiooni soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise kohta Euroopa Parlamendi töös1,

– võttes arvesse oma 16. novembri 2011. aasta resolutsiooni Durbanis toimuva 
kliimamuutuste konverentsi (COP 17) kohta2,

– võttes arvesse oma 29. septembri 2011. aasta resolutsiooni ELi ühise seisukoha 
väljatöötamise kohta eelseisvaks ÜRO säästva arengu konverentsiks (Rio+20)3,

– võttes arvesse oma 4. veebruari 2009. aasta resolutsiooni „2050: tulevik algab täna –
soovitused ELi tulevaseks kliimamuutusi käsitlevaks poliitikaks”4,

– võttes arvesse oma 13. märtsi 2008. aasta resolutsiooni „Sooline võrdõiguslikkus ja naiste 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0515.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0504.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0430.
4 ELT C 67E, 18.3.2010, lk 44.
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mõjuvõimu suurendamine arengukoostöös”1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit ning
keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A7-0000/2011),

A. arvestades, et kliimamuutus ei ole sooliselt neutraalne ja sellel on soopõhine mõju;

B. arvestades, et soorollide tõttu ei ole naiste mõju keskkonnale samasugune kui meestel ning 
nende juurdepääsu ressurssidele ja toimetuleku- ning kohanemisviisidele mõjutab 
tugevasti diskrimineerimine seoses sissetulekuga, juurdepääsuga ressurssidele, poliitilise 
võimu, hariduse ja majapidamisülesannetega;

C. arvestades, et kliimamuutus võimendab ebavõrdsust ning on olemas oht, et 
kliimamuutuste valdkonna poliitika kahjustab ka soolist tasakaalu ja naiste õigusi, kui 
soolist diskrimineerimist juba algusest peale arvesse ei võeta;

D. arvestades, et kõik sooga mitteseotud diskrimineerimise ja haavatavuse allikad (nt vaesus, 
geograafiline, traditsiooniline ja institutsiooniline diskrimineerimine, rass jne) takistavad 
juurdepääsu ressurssidele ja vahenditele, mis aitavad kliimamuutuse taoliste dramaatiliste 
muutustega toime tulla;

E. arvestades, et mõnedes piirkondades moodustavad naised 70% põllumajanduslikust 
tööjõust ning toodavad rohkem kui 90% toidust2, kuid sellegipoolest ei osale nad kusagil
eelarvearuteludes, sealhulgas kliimamuutusega seotud aruteludes;

F. arvestades, et 70% vaestest, kes peavad päevas vähem kui ühe dollariga hakkama saama, 
on naised ning et naistele kuulub vähem kui 1% omandist maailmas3;

G. arvestades, et pereplaneerimine võib olulisel määral parandada emade tervist ja kontrolli 
pere suuruse üle ning seega suurendada laste peamisteks hooldajateks olevate naiste 
sõltumatust ning vähendada nende töökoormust, suurendades naiste ja nende perede 
vastupanuvõimet kliimamuutuse mõjule;

H. arvestades, et 75–80% maailma 27 miljonist põgenikust on naised ja lapsed4; arvestades, 
et kliimamuutusest põhjustatud ränne mõjutab mehi ja naisi erinevalt ning naisi sageli 
tõsisemalt; arvestades, et erisätted tervishoiu, julgeoleku ja sõltumatuse kohta on 
vajalikud, et vähendada naiste haavatavust sunnitud või vabatahtliku rände korral;

I. arvestades, et naiste osakaal kliimamuutuse läbirääkimistes on endiselt liiga väike ning 
sellega seotud edusammud on napid või puuduvad üldse; arvestades, et naised 
moodustavad ainult 12–15% delegatsioonide juhtidest ja ligikaudu 30% delegaatidest;

                                               
1 ELT C 66E, 20.3.2009, lk 57.
2 Maailma majandusfoorum, „Women’s Empowerment: Measuring the Global Gender Gap”, 2005, 
https://members.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gender_gap.pdf
3 UNICEF, „Gender Equality – The Big Picture,” 2007, http://www.unicef.org/gender/index_bigpicture.html
4 ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogu, „Women at a glance”, 
http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/women/women96.htm
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J. arvestades, et kaks kolmandikku maailma kirjaoskamatutest inimestest on naised1 ning 
seetõttu on juurdepääs teabele ja koolitusele asjakohaste sidekanalite kaudu väga oluline 
nende sõltumatuse ja kaasamise tagamiseks, eelkõige hädaolukordades, nagu 
looduskatastroofid;

K. arvestades, et naised on ka tugevad muutuste eestvedajad ning nende täielik osalemine 
kliimamuutuse vastase võitluse igas aspektis tagaks õiglasema ja terviklikuma poliitika 
kliimamuutuse vastu võitlemiseks ning seda nii kohanemise kui ka leevendamise 
seisukohast;

Üldsätted

1. tunnistades, et kliimamuutus teravdab lisaks oma muule katastroofilisele mõjule ka soolist 
diskrimineerimist, rõhutab, et ohtliku kliimamuutuse ärahoidmisele tuleb nii ELi sise- kui 
ka välispoliitikas suurimat tähtsust omistada;

2. kutsub komisjoni ja nõukogu üles süvalaiendama soolist võrdõiguslikkust ning 
integreerima seda kliimapoliitika igasse etappi alates kavandamisest kuni rahastamise, 
rakendamise ja hindamiseni, tagamaks, et kliimameetmed ei suurenda soolist ebavõrdsust, 
vaid nende tulemusel paraneb naiste olukord;

3. tervitab kliimamuutuse soolise vaatenurga üha suuremat teadvustamist kõrgetasemelistes 
kliimakõnelustes ning kõrgetasemeliste osalejate sekkumist; rõhutab siiski vajadust ette 
näha konkreetseid samme naiste kaasamiseks, nt kehtestades delegatsioonides 40%+ 
kvoodid;

4. tuletab komisjonile ja liikmesriikidele meelde Euroopa Parlamendi resolutsiooni Durbanis 
toimuva kliimamuutuste konverentsi (COP 17) kohta ning lubadust taotleda naiste 
vähemalt 40%-list esindatust kõigis asjaomastes organites, kus käsitletakse
kliimamuutuste valdkonna rahastamist;

5. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles koguma kliimamuutuse valdkonna poliitika, 
programmide ja projektide kavandamisel, rakendamisel ja hindamisel sooliselt eristatud 
andmeid;

Kohanemine 

6. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma kasutusele kasutajasõbralikke vahendeid 
projektide soolise mõju hindamiseks kogu elutsükli vältel (nt niisuguseid vahendeid, nagu
kasutatakse arenguprojektide puhul);

7. nõuab kaasavaid kohalikke lahendusi ja projekte, kus algusest peale arvestataks 
olemasolevate probleemide ja toimetulekusuutlikkusega, nt põlisrahvaste ja eelkõige 
naiste traditsiooniliste kogemuste ja teadmistega;

8. nõuab sooteadliku suutlikkuse arendamise ja koolituse integreerimist 
kohanemislahendustesse, mis peavad vastama naiste erivajadustele ning mille puhul tuleb 

                                               
1 UNICEFi aruanne „Progress for children”, 2005, 
http://www.unicef.org/progressforchildren/2005n2/PFC05n2en.pdf
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võtta arvesse erilisi takistusi, aga ka naiste võimeid ja kogemusi;

9. rõhutab naiste kogemustele toetumise ja selliste kohalike lahenduste julgustamise 
olulisust, millel on väga konkreetne mõju inimeste igapäevaelule nt Lõuna-Aafrika projekt 
„Tüdrukud ohu vähendamise juhtimises” („Girls in Risk Reduction Leadership”) või 
mitmed muud projektid, mis aitavad naiste rühmitustel paigaldada joogiveerajatisi ja 
tualette India slummidesse;

10. nõuab olemasolevate mehhanismide ja kavandamise protsesside (nt riiklikud kohanemise 
tegevuskavad ja tulevased riiklikud kohanemiskavad) läbipaistvuse ja kaasavuse 
suurendamist ning nende põhimõtete edendamist tulevastes kliimaga seotud lepingutes, 
mehhanismides ja kahepoolse koostöö raames tehtud jõupingutuses;

Leevendamine

11. kutsub komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu tulevasi eesistujariike üles viima läbi 
uuringut, milles keskendutakse konkreetselt leevendamispoliitika soolisele mõõtmele;

12. rõhutab sihipärase poliitika vajalikkust, et vältida soolist segregatsiooni ja 
diskrimineerimist keskkonnasõbraliku majanduse valdkonnas, kus uue tehnoloogia alal ja 
uutel teadustöökohadel domineerivad juba praegu peaaegu täielikult mehed;

13. kutsub komisjoni üles toetama olemasolevate mehhanismide ja rahaliste vahendite 
uuendamist, et need oleksid läbipaistvamad, kaasavamad ja kajastaksid paremini kohalike 
kogukondade ja eelkõige naiste panust kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisse, 
ning et edendada neid põhimõtteid tulevastes kliimaga seotud lepingutes, mehhanismides 
ja kahepoolse koostöö raames tehtud jõupingutustes;

14. kutsub komisjoni üles võtma kasutusele suunised, et julgustada kaasavate otsuste 
tegemist, nagu tehti transpordi- ja energeetikasektoris Malmös (Rootsis) ja Vollsmose 
piirkonnas (Taanis)1;

15. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles välja töötama näitajaid, mille põhjal saab hinnata 
projektide ja programmide soolist mõju, ning edendama soolise võrdõiguslikkuse 
arvestamist kliimaga seotud poliitika eelarve koostamisel, sõltumata sellest, kas niisugust 
poliitikat viiakse läbi rahvusvahelisel, riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil;

16. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles välja töötama vahendeid ja suuniseid sooküsimuste 
analüüsimiseks leevendamispoliitikas ja -programmides ning nendega seotud 
teadusprogrammides ja teadustegevuses;

Rahastamine

17. kutsub ELi delegatsioone üles austama eespool nimetatud Euroopa Parlamendi Durbani 
kliimakonverentsi (COP 17) resolutsioonis sätestatud põhimõtet, kindlustamaks, et sooline 

                                               
1 Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Malmö ühistranspordipoliitikas: 
http://www.nikk.no/A+gender+equal+and+sustainable+public+transport+system.b7C_wljSYQ.ips; ja 
etnilistesse vähemustesse kuuluvate naiste keskkonnasaadikuteks koolitamise projekt Vollsmoses: 
http://www.nikk.no/Women+are+everyday+climate+experts.b7C_wljQ1e.ips
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tasakaal on tagatud kõikides organites, kus tehakse otsuseid kliimamuutuse vastase 
võitluse rahastamise kohta, sealhulgas rohelise kliima fondi juhatuses ja võimalikes 
individuaalsete rahastamisvõimaluste allkomiteedes;

18. nõuab soolise võrdõiguslikkuse kui valdkonnaülese küsimuse integreerimist kõikidesse 
kliimafondidesse ja -vahenditesse; rõhutab, et soolise võrdõiguslikkuse integreerimist 
tuleks laiendada selliste rahastamismehhanismide missioonile, juhtimisele ja 
tegutsemisviisidele, ning et tegutsemisviiside ja järelevalve- ja hindamismehhanismidega 
tuleks tagada, et naised ja kohalikud kogukonnad saavad piisavast rahastamisest kasu;

19. kutsub komisjoni ja ELi delegatsioone üles toetama suurendatud, uusi ja täiendavaid 
rahalisi vahendeid, mis on mõeldud eelkõige kohandamistegevustele, millest saavad 
otseselt kasu naised, kes on kliimamuutuse mõju suhtes sageli ebaproportsionaalselt 
tundlikud; nõuab selliste kohanemiseks mõeldud rahaliste vahendite andmist eranditult 
toetuse vormis;

20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikide valitsustele.
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SELETUSKIRI

Soolise võrdõiguslikkuse ja kliimamuutuse vahelist sidet teadvustati alles hiljuti ning seetõttu 
ei ole soolist võrdõiguslikkust kliimapoliitikasse veel täielikult integreeritud. 

Rahvusvaheline kontekst ei ole soodne: pärast Kyoto protokolli tekkinud ebakindlus ja oht, et 
ei jõuta rahvusvahelise õiguslikult siduva lepinguni, on kõikjal. Seistes silmitsi õigustatud 
hirmuga, et juba niigi ebapiisavad kliimaeesmärgid astuvad ühe sammu tagasi, kipuvad 
kliimaõiglusega seotud teemad ja haavatavusega arvestamine tahaplaanile jääma. 

Rõhk on asetatud riikidele, mis kohtuvad 2011. aastal Durbanis ja 2012. aastal Rios, ning 
läbirääkimiste tulemus sõltub nende suutlikkusest jätta kõrvale erimeelsused ja enesekesksed 
kiusatused, et jõuda kokkuleppeni, mis on õiguslikult siduv ja piisavalt ambitsioonikas, et olla 
usaldusväärne. 

Meie raport toetab sellist lähenemisviisi. Kuna kliimamuutus avaldab ebaproportsionaalselt 
suurt mõju naistele, rõhutame, et kliimamuutuse vastane võitlus peab olema Euroopa Liidu 
peamine prioriteet nii sise- kui ka välispoliitikas. 

Nende läbirääkimiste puhul, nagu ka suurema osa poliitikate ja programmide puhul riigi 
tasandil (nt riiklikud kohanemiskavad), on soolise võrdõiguslikkuse mõõtme integreerimine 
hiljutine ja ebakindel nähtus. Kuigi soolist võrdõiguslikkust peetakse õiguspäraseks teatavates 
sektorites (sealhulgas arenguriikide põllumajanduses ning metsaressursside juhtimises), 
ollakse veel üsna kaugel sellest, et seda käsitletaks kui valdkonnaülest küsimust või prioriteeti 
võrreldes kliimaga seotud hädaolukorra või inimkonna püsimajäämise küsimusega. 

Raportöör soovib näidata, et kliimaõiglus ei ole mitte ainult nõue, milleta me ei saa, vaid see 
laiendab ka meie silmaringi nendes valdkondades, mistõttu võivad tekkida tõhusamad, 
odavamad ja lõppkokkuvõttes õiglasemad lahendused. Soolist diskrimineerimist esineb meie 
ühiskonnas kõikjal ning meile tundub, et on oluline mitte olla ükskõikne selle suhtes 
kliimapoliitikas, vastasel juhul võib olukord halveneda ning me võime jääda ilma paljudest 
ideedest, tegevustest ja mõjutusvahenditest, mis aitavad käsitleda kiireloomulist võitlust 
kliimamuutuse vastu. 

Raportöör soovib edastada kolm sõnumit: 

- soolise võrdõiguslikkusega arvestamine on üks võimalus paremini, täpsemalt ja 
tõhusamalt võidelda kliimamuutuse vastu;

- selleks, et soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine oleks tõhus, peab see 
samaaegselt põhinema kahel põhimõttel: käsitleda tuleb ebavõrdsuse mõjusid ja 
rünnata nende põhjuseid, sealhulgas üha kasvavat rahalist sõltumatust ja naiste 
mõjuvõimu suurendamist oma kogukonnas;

- parandada meie arusaamist kliimamuutuse ja naiste vahelisest seosest
vabatahtliku protsessi ja sooliselt eristatud andmete kogumise kaudu. Parem 
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arusaamine võimaldab meil kohandada oma otsuste tegemist, nagu see on toimunud 
arengupoliitika puhul viimase kahekümne aasta jooksul.

Suurem haavatavus

Kui kliimamuutuse ja naiste vaheline seos tundub mõneti ootustevastane, siis see on tingitud 
sellest, et naised ei ole kogu planeedil homogeenne rühm. Vastupidi, elatustaseme, võimaluste 
ja hariduse erinevused võivad viia järelduseni, et sugu ei ole piisavalt universaalne tegur, et 
olla otsustav kliimamuutuse vastases võitluses. 

Kuid naisi diskrimineeritakse kogu maailmas selle pärast, et nad on naised, ning nende 
vajadused, soovid ja võimalused on enam piiratud kui meestel ning nendega arvestatakse 
vähem. Sooliselt eristatud andmed näitavad, et selline tegelikkus puudutab kõiki eluvaldkondi 
ja kõiki ühiskondi:

– naistel on piiratum juurdepääs rahalistele vahenditele ja omandiõigustele (naistele kuulub 
vähem kui 1% maailma varast ja nad moodustavad 70% nendest, kes peavad päevas vähem 
kui ühe dollariga hakkama saama);

– nad on süstemaatiliselt alaesindatud poliitiliste ja majanduslike otsuste tasandil (naised 
moodustavad 17% parlamendiliikmetest ja 8% ministritest);

– nad teevad ära valdava osa tasustamata töödest, mis seisnevad peamiselt teiste inimeste 
hooldamises (lapsed, vanurid) ja majapidamistöödes (naised teevad ära 2/3 kogu maailma 
töötundidest kõigest 10% maailma palkade eest);

– nad on seksuaalse vägivalla peamised ohvrid, moodustavad 80% põgenikest ja 
ümberasustatud inimestest ning nende suremus looduskatastroofi olukorras on kuni viis korda 
kõrgem kui meestel. 

Samuti tuleb lisada, et naistel on tervishoiuga seotud erivajadused, mis on seotud peamiselt 
soojätkamise ja sellega kaasnevaga: menstruatsioonid, hügieeninõuded ja tervis raseduse ajal, 
sünnitamine, soojätkamisõiguse kasutamine pereplaneerimiseks. 

Need arvud on tingitud kultuurilistest, traditsioonilistest või sotsiaalsetest takistustest võrdsele 
rollile ja kohustustele naiste ja meeste vahel. Selline ajalooline naiste diskrimineerimine on 
nende haavatavuse allikas. Moodustades suurema osa kõikidest valdkondadest – majandusest, 
poliitikast, ühiskonnast jne – on naistel väiksem kohanemisvõime ja vastuvõtlikkus selliste 
suurte muutuste suhtes nagu kliimasoojenemine või selle tagajärjed. 

Muutuste eestvedajad

Rahvusvahelistes lepingutes on saavutatud siiski teatav edasiminek, et haavatavusega 
paremini tegeleda. 2005. aasta Hyogo tegevusraamistikus looduskatastroofide kohta 
mainitakse konkreetselt soolise mõõtme rakendamise olulisust kõikidel tasanditel; 1992. aasta 
Agenda 21 ja Rio deklaratsioon sisaldavad samuti mitmeid sätteid soolise 
diskrimineerimisega arvestamise kohta ning neis tehakse teadlik katse integreerida naisi 
kliimapoliitika kõikidesse aspektidesse. 
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Tegelikult ei piirdu soolise võrdõiguslikkuse teema naiste suurenenud haavatavusega. Soolise 
ebavõrdsuse mõistmisel on kaks lahutamatut aspekti: vajadus juhtida erilist tähelepanu 
naistele nende haavatavuse ületamiseks ja rakendada meetmeid sugudevaheliste suhete 
tasakaalustamiseks. 

Need kaks komponenti – toetus ja mõjuvõimu suurendamine – tuleb kaasata kõikidesse 
poliitikavaldkondadesse. Looduskatastroofide järel on näiteks väga oluline luua naiste jaoks 
piisavad tervishoiu- ja turvasüsteemid, kuid samuti kaasata naisi koolitustesse ja 
ülesehitusrühmadesse. Sellist kahekordset lähenemisviisi saab rakendada kõikide projektide ja 
programmide puhul, kui soovitakse koheselt muresid leevendada ja samuti tuua sisse 
mõningaid pikaajalisi muudatusi.

Ainult nende kahe aspekti ühendamisel on võimalik saavutada soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise eesmärk: leevendada naiste diskrimineerimisega seotud mõjusid ning anda 
neile suurem sõltumatus ja võrdõiguslikkus. 

Naised on juba praegu muutuste eestvedajad kliimaga seotud küsimustes üksikisiku ja 
kogukonna tasandil. Pole oluline, kas sisserändajatest naised on nn rohelised saadikud Taanis 
või India naised moodustavad traditsioonilisi põllumajanduskooperatiive – selliseid 
tegevusvõimalusi, kus võetakse arvesse sugudevahelist võrdsust, on mitmeid. 

Raport rõhutab seega juba praegu, et on vaja täiendavaid meetmeid naiste kaitseks kriitilistes 
olukordades ning oluline on muuta hoiakuid kliimapoliitika kaudu, kaasates naiste õiguste 
eest seisvaid gruppe läbirääkimistesse ja rahastamismehhanismidesse, parandades haridust ja 
konsulteerimist naistega ning edendades programme, mis suurendavad nende mõjuvõimu ja 
annavad naistele suurema võimu nende kogukondades ja seda nii arenguriikides kui Euroopa 
Liidus. 

Suures osas uurimata teema arenguriikides

Hoolimata suurenenud teadlikkusest on soolise võrdõiguslikkuse mõõde kaasatud Euroopa 
kliimaalastesse programmidesse ja projektidesse ainult osaliselt – seda seost on üha enam 
kaasatud arenguabi ja arenguriikidesse suunatud mehhanismidesse, kuid sooline aspekt 
puudub täielikult kogu Euroopa-sisesest kliimapoliitikast. 

2050. aasta tegevuskava, milles määratletakse Euroopa Liidu prioriteedid seoses üleminekuga 
rohelisele majandusele ja heitkoguste vähendamisega ning milles tehakse valdkondliku 
lähenemisviisi ettepanek fikseeritud eesmärkide täitmiseks, ei sisalda soolise ebavõrdsuse 
küsimust. 
Kuid soolise võrdõiguslikkuse ja kliima vaheline seos on olemas, sealhulgas ELis ja 
energeetika, transpordi ja põllumajandusega seotud poliitikas. Tulevase rohelise majanduse 
aluseks olevates sektorites domineerivad juba praegu peaaegu täielikult mehed, mis avaldab 
mõju naiste ja meeste võimalustele seoses hariduse ja koolitamisega, kuid samuti ei aita 
selliste ettevõtluskultuuride loomine soolisele võrdõiguslikkusele eriti kaasa. 

Soolise võrdõiguslikkuse mõõde ulatub nähtavast ebavõrdsusest (palgaerinevused, teadus- ja 
teenindustöökohtade segregatsioon) kaugemale. Ebavõrdsuse kaudsemad põhjused – mehelik 
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ettevõtluskultuur, diskrimineerimine majapidamistöödele kulutatud aja osas jne – on selle 
meestekesksuse allikas. Kui soolise võrdõiguslikkuse mõõde ei ole integreeritud poliitilisse 
arutellu juba algusest peale, siis võib juhtuda, et projektide ja ettepanekutega võidakse 
vaikimisi määrata kallutatud visioon – isik, kellele viidatakse, on vaikimisi valge 
nahavärvusega mees, kes on terve, heteroseksuaalne ja kellel on kindel töökoht. 

Meie nägemuse laiendamine ei ole ainult õigluse, vaid eelkõige tõhususe küsimus. Naised 
moodustavad poole elanikkonnast ning neil on märkimisväärne tegevus- ja mõjupotentsiaal. 

Raportöör soovis rõhutada võimalusi naiste kaasamiseks – praegu jätame ennast ilma tohutust 
hulgast ideedest, tegevustest ja mõjutusvahenditest ning jätame alateadlikult kõrvale pooled 
oma kliimapoliitika kodanikest. 

Soolise võrdõiguslikkuse ja kliimamuutuse „puuduv lüli”?

Kuigi Euroopa Liit on teinud jõupingutusi, et integreerida keskkonnakaalutlusi läbiva 
poliitikana ning soolise võrdõiguslikkuse ja arengupoliitikate vahelised seosed on juba 
integreeritud, on soolise võrdõiguslikkuse ja leevendamispoliitika vahelised suhted uurimata 
ja kasutamata, sealhulgas Euroopa Liidus. Euroopa Parlamendi aruandes soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohta rõhutatakse siiski soolise võrdõiguslikkuse 
edendamise olulisust kõikides Euroopa Liidu poliitikates. 

Loodame, et soolise võrdõiguslikkuse mõõtme olulisust ei ole vaja õigustada iga valdkonna 
puhul eraldi ning et sellega arvestamine ei piirdu naiste esindatuse küsimusega poliitikas ja 
majanduses. Soolise võrdõiguslikkuse integreeritud poliitika rakendamine nõuab ebavõrdsuse 
varjatud allikate sügavamat kaalumist. 
Sõnastatud poliitika, kui selles ei ole soolist võrdõiguslikkust teadlikult arvesse võetud, võib 
negatiivselt mõjuda soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks tehtud jõupingutustele.

Puuduvad uuringud sooliselt eristatud andmete kohta, et varustada teadusuuringuid sellistel 
teemadel nagu transport, energeetika või põllumajanduspoliitika, ja see takistab soolise 
võrdõiguslikkuse mõõtme paremat arvessevõtmist ja sellest aru saamist. 

Selleks, et mitte tekitada liigseid halduskulusid, teeme ettepaneku, et taolisi andmeid kogutaks 
süstemaatiliselt üksnes uute projektide või olemasolevate projektide perioodiliste 
hindamisetappide puhul. Juurdepääs uutele andmetele võimaldab teadlastel järgnevatel 
aastatel koostada analüüse ja ettepanekuid. 


