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Naised võivad anda oma panuse
kliimamuutustega võitlemisse
Naistel on võrreldes meestega suurem risk looduskatastroofides surma saada
ning seega kannatavad nad kliimamuutuste tõttu rohkem. Reedel tuleb Euroopa
Parlamendi (EP) täiskogul arutelule ja hääletusele raport, mis kutsub üles andma
naistele kliimamuutuste vastases võitluses suuremat rolli. EP saadiku Nicole KiilNielseni koostatud resolutsiooni alusel võib soolise erinevusega arvestamine anda
positiivse panuse kliimamuutustega tegelemisse. Raportöör rääkis EP veebilehele
oma mõtetest lähemalt.
Miks on oluline siduda kliimamuutused sooküsimustega?
Iga kriisi ja revolutsiooni ajal kuuleme, et esmalt tuleb lahendada probleem ning naiste
õigustega tegeleme hiljem. Selline arutluskäik on iganenud ja ebaefektiivne. Täna on
kliimamuutustega seotud väljakutsed ning naiste õigused ja võrdsus lahutamatult seotud.
Me ei saa pakkuda tõhusaid ja innovaatilisi lahendusi, kui me ei laienda oma vaatevälja.
Näiteks on täna teada, et naistel on looduskatastroofi ajal või pärast seda 14 korda suurem
võimalus surma saada.
Millised on Teie konkreetseid ettepanekuid?
Raport teeb ettepaneku võtta kasutusele meetmed, mille eesmärgiks oleks kaasata rohkem
naisi Euroopa kliimadiplomaatiasse. Näiteks panna paika kvoot, et delegatsioonides peab
olema vähemalt 40 protsenti naisi. Me peaks ka julgustama finantsasutuste ja poliitiliste
asutuste suuremat avatust.
Lisaks teeme ettepaneku, et erinevate projektide hindamisel ja käivitamisel korjataks
süstemaatiliselt andmeid ning analüüse tehtaks soolisel alusel. Nõnda oleks võimalik
paremini mõista soolisi aspekte kliimamuutustes ning kohandada vastavalt meie poliitikaid.
Asja mõte ei ole kliimapoliitika ja soolise võrdõiguslikkuse võistlemine, vaid kahe teemaga
ühiselt edasiliikumine, sest nõnda oleks mõistlik.
Millise positiivse panuse annab kliimamuutuste vastasesse võitlusesse soolise
erinevusega arvestamine?
Mulle avaldas tugevalt mõju üks näide. Tansaanias, Kilombero piirkonnas käivitas üks
MTÜ programmi, et puurida kaev ühte külla. Pärast vaevalt kahte aastat kuivas see kaev
ära. Hiljem selgus, et kaevu rajamiseks konsulteeriti vaid meestega, kuigi alati on vett
toonud naised ja ühtlasi teadnud, kuhu kaevu puurida. Pärast oma vea mõistmist ja kaevu
kaevamist naiste poolt näidatud kohta, ei kuivanud kaev enam kunagi ära.
Soolist aspekti arvestav kliimamuutuste vastane võitlus tähendab, et võtame käsile
diskrimineerimise ja samal ajal pakume keskkonnale paremaid lahendusi. Nõnda võidavad
kõik.
Nicole Kiil-Nielseni esindab EPs Prantsusmaad ja kuulub roheliste fraktsiooni.
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