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FORSLAG 

 

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne af 10. december 1948, 

– der henviser til FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod 

kvinder (CEDAW) og til Beijinghandlingsplanen, 

– der henviser til FN's vejledende principper om intern fordrivelse af 1998 og til De 

Forenede Nationers Menneskerettighedsråds udnævnelse af den særlige rapportør om 

menneskerettighederne for internt fordrevne personer i november 2016, 

– der henviser til FN's Menneskerettighedsråds resolution 35/20 af 22. juni 2017 om 

menneskerettigheder og klimaændringer, 

– der henviser til FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder,  

– der henviser til erklæringen fra FN's konference i Stockholm om det menneskelige miljø 

i 1972 og FN's Rioerklæring om miljø og udvikling i 1992,  

– der henviser til Genèvetilsagnet for menneskerettigheder i klimaindsatsen, 

– der henviser til den fælles Afrika-EU-strategi, 

– der henviser til EU's ligestillingshandlingsplan 2016-2020, der blev vedtaget den 

26. oktober 2015, 

– der henviser til FN's doktrin om "beskyttelsesansvar";  

A. der henviser til, at de negative virkninger af klimaændringerne kan medføre 

migrationsstrømme; der henviser til, at beskyttelse af mennesker, der er internt 

fordrevne på grund af miljømæssige årsager, ikke har fået tilstrækkelig opmærksomhed; 

der henviser til, at virkninger af klimaændringerne vil kunne mærkes endnu mere i de 

mindst udviklede lande, i de mest sårbare samfund og i følsomme øområder, som 

afhænger mest af naturressourcer for at have et levebrød eller har den mindste kapacitet 

og utilstrækkelige værktøjer til at tilpasse sig klimaændringerne, selv om det er verdens 

rigeste lande, der bærer det historiske ansvar for klimaændringerne;  

B. der henviser til, at kvinder er mere sårbare over for klimaændringer, idet kvinder tegner 

sig for 70 % af de 1,2 milliarder mennesker med en indtægt på mindre end én dollar om 

dagen; der henviser til, at klimaændringerne forværrer uligheden mellem kønnene i 

forhold til bl.a. menneskehandel; der henviser til, at kvinders begrænsede adgang til og 

kontrol over produktionsmidler og begrænsede rettigheder giver dem færre muligheder 

for at forme og øve indflydelse på politiske beslutninger, som det blev officielt 

anerkendt på den 13. partskonference om klimaændringer (COP 13), som blev afholdt 

på Bali i 2007; 
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C. der henviser til, at der er en direkte forbindelse mellem klimaændringer og deres 

indvirkning på miljøforringelse, fødevare- og vandsikkerhed, adgang til naurressourcer, 

menneskers sundhed og migration, og at disse fænomener direkte eller indirekte truer 

den fulde udøvelse af menneskerettighederne, herunder retten til liv, vand og sanitet, 

fødevarer, sundhed og boliger; der henviser til, at klimaændringerne kan føre til 

økonomisk katastrofe og politisk og social ustabilitet, som kan føre til konflikter og 

klimaforanlediget fordrivelse og flugt; der henviser til, at udvindingsprojekter i 

naturområder af særlig interesse skader lokalsamfund og andre sårbare grupper, 

herunder kvinder, og forværrer klimaændringerne; 

D. der henviser til, at de negative virkninger af klimaændringer underminerer et lands 

udviklingsmuligheder og forbinder de allerede eksisterende kønsforskelle (der har 

talrige samfundsøkonomiske, institutionelle, kulturelle og politiske årsager). der 

henviser til, at klimaændringer kan ses som en katalysator for miljømæssige og 

humanitære problemer, fordi deres negative virkninger er direkte knyttet til 

miljøforringelser; 

E. der henviser til, at ligestilling mellem kvinder og mænd er et grundlæggende princip i 

Den Europæiske Union og dens medlemsstater, og at fremme af ligestilling er et af EU's 

vigtigste mål; der henviser til, at klimaindsats er en central prioritet, og at 

beslutningstagere ikke kan tillade sig at se bort fra kvinders intellektuelle og aktive 

bidrag; der henviser til, at klimapolitik har en direkte indvirkning på ligestilling mellem 

mænd og kvinder, og at styrkelse af kvinders indflydelse og status er afgørende for 

afbødning af og tilpasning til klimaudfordringerne;  

F. der henviser til, at 200 millioner mennesker ifølge FN's Internationale Organisation for 

Migration vil kunne blive fordrevet på grund af klimaændringer inden 2050; der 

henviser til, at Afrika og dets befolkninger ifølge Det Mellemstatslige Panel om 

Klimaændringer (IPCC) er særligt sårbare over for de negative konsekvenser af 

klimaændringerne; 

G. der henviser til, at konventionen fra 1951 om flygtninges retsstilling ikke indeholder 

kategorien "klimaflygtninge"; 

1. understreger, at klimaændringer forværrer de eksisterende uligheder, og at kvinder og 

piger er blandt dem, der rammes hårdest af klimaændringer; understreger, at mennesker 

i landdistrikterne i udviklingslandene, navnlig kvinder, er særligt sårbare, da de ofte er 

afhængige af naturressourcer, har ansvaret for en stor del af landbruget, især 

fødevareproduktion og indsamling af vand og brændstof til familien, og meget ofte er 

ansvarlige for hovedparten af det ubetalte arbejde i husholdninger og lokalsamfund; 

understreger, at landbrug er direkte knyttet til miljøforhold; understreger, at kvinder er i 

frontlinjen og er de første, der rammes af ulighed og fattigdom;  

2. mener, at innovation inden for landbrug kan bidrage til dyrkning af afgrøder, der er 

mere modstandsdygtige over for klimaændringer og føre til bedre og mere forudsigelige 

høstudbytter og højere indkomstniveauer for landbrugere, husholdninger og 

lokalsamfund; 

3. understreger, at klimaændringer kræver en kønssensitiv og en 

menneskerettighedsbaseret reaktion; opfordrer til effektiv deltagelse af kvinder i 
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beslutningsprocesserne på alle niveauer, herunder internationale klimaforhandlinger, 

med henblik på at udvikle kønsbevidste løsninger for at løse de underliggende 

uligheder; understreger den afgørende betydning af uddannelse for piger og kvinder i 

forskellige discipliner for at skabe økonomiske muligheder og nødvendigheden af at 

finansiere kvinders deltagelse i internationale beslutningsprocesser; 

4. påpeger, at styrkelse af alle kvinder og piger er et udtrykkeligt mål på tværs af alle 

målene for bæredygtig udvikling; insisterer i denne forbindelse på, at Kommissionen og 

medlemsstaterne aktivt slår til lyd for en styrket rolle for kvinder i sådanne 

forhandlinger; opfordrer det internationale samfund til at tage hensyn til kønsaspektet 

og kvindernes specifikke prioriteter i forbindelse med finansiering af initiativer og støtte 

til nye teknologier til imødegåelse af klimaændringerne; støtter i denne forbindelse fuldt 

ud iværksætterprogrammer, der er blevet igangsat, og som tager sigte på fuld 

inddragelse af kvinder; 

5. understreger behovet for, at kvinder inddrages i implementeringen og gennemførelsen 

af miljøpolitik på nationalt og lokalt plan under hensyntagen til, at den viden og de 

erfaringer, som lokale kvinder besidder, kan bruges til at sikre politikkens effektivitet; 

6. bemærker med bekymring, at der i forbindelse med de klimarelaterede fordrivelser af 

befolkninger, hvoraf kvinder med børn og unge piger udgør sårbare grupper, sker 

krænkelser af deres grundlæggende rettigheder; anmoder om, at klimaforårsagede 

fordrivelser tages alvorligt; er åben over for en drøftelse om fastsættelse af en 

bestemmelse om "klimamigration"; opfordrer til oprettelse af et panel af eksperter, der 

skal undersøge dette spørgsmål på internationalt plan, og opfordrer til, at 

problematikken omkring klimamigration sættes på den internationale dagsorden; 

opfordrer til øget internationalt samarbejde med henblik på at sikre modstandsdygtighed 

over for klimaændringer; 

7. opfordrer Kommissionen til at sikre en kønssensitiv tilgang, der sikrer, at kvinders 

rettigheder, fremme af ligestilling og klimaretfærdighed integreres i dens 

landespecifikke og regionale strategiprogrammer, handlingsplanen vedrørende 

menneskerettigheder og demokrati og dens dialoger om menneskerettigheder med 

tredjelande, og opfordrer til, at kønsaspektet medtages som et overordnet og tværgående 

mål i alle politikker for klimaændringer;   

8. bifalder FN's kvindeflagskibsprogrammeringsinitiativer og den globale klimaalliances 

projekter og programmer, der skaber en tværgående sammenhæng mellem kønsaspektet 

og klimaændringer; 

9. bifalder det arbejde, som FN's særlige repræsentant om menneskerettigheder og miljø 

og FN's Menneskerettighedsråd udfører på dette område, og opfordrer Kommissionen 

og medlemsstaterne til at støtte disse bestræbelser, bl.a. gennem finansiel bistand. 
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