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PASIŪLYMAI 

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetą į savo 

pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

– atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, 

– atsižvelgdamas į Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims ir į 

Pekino veiksmų platformą, 

– atsižvelgdamas į 1998 m. JT perkėlimo šalies viduje pagrindinius principus ir į tai, kad 

2016 m. lapkričio mėn. Jungtinių Tautų žmogaus teisių taryba paskyrė specialų 

pranešėją šalies viduje perkeltų asmenų teisių klausimais, 

– atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 22 d. Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos 

rezoliuciją Nr. 35/20 dėl žmogaus teisių ir klimato kaitos, 

– atsižvelgdamas į JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus, 

– atsižvelgdamas į 1972 m. Stokholme priimtą Jungtinių Tautų žmogaus aplinkai skirtos 

konferencijos deklaraciją ir 1992 m. Rio deklaraciją dėl aplinkos ir plėtros, 

– atsižvelgdamas į Ženevoje prisiimtą įsipareigojimą dėl žmogaus teisių klimato 

politikoje, 

– atsižvelgdamas į bendrą Afrikos ir ES strategiją, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 26 d. priimtą 2016–2020 m. ES lyčių lygybės veiksmų 

planą, 

– atsižvelgdamas į JT doktriną „atsakomybė užtikrinti apsaugą“, 

A. kadangi neigiami klimato kaitos padariniai gali paskatinti migraciją; kadangi asmenų, 

perkeltų šalies viduje dėl su aplinka susijusių priežasčių, apsaugai neskiriama 

pakankamai dėmesio; kadangi klimato kaitos poveikis bus labiau jaučiamas mažiausiai 

išsivysčiusiose šalyse, pažeidžiamiausiose bendruomenėse ir jautriuose salų regionuose, 

kuriuose pragyvenimo galimybės daugiausia priklauso nuo gamtos išteklių arba 

pajėgumai yra nedideli ir nėra pakankamai priemonių, kad būtų galima prisitaikyti prie 

klimato kaitos, nors istorinė atsakomybė už klimato kaitą tenka būtent turtingiausioms 

pasaulio šalims;  

B. kadangi klimato kaita moterims turi didžiausią įtaką ir kadangi iš 1,2 mlrd. asmenų, 

kurių pajamos mažesnės nei vienas doleris per dieną, 70 proc. sudaro moterys; kadangi 

klimato kaita didina lyčių nelygybę, kuri, be kita ko, yra susijusi su prekyba žmonėmis; 

kadangi moterų galimybės naudotis gamybiniais ištekliais ir juos valdyti yra ribotos ir 

dėl ribotų teisių jos turi mažiau galimybių daryti įtaką priimant sprendimus ir paveikti 

politiką, kaip oficialiai pripažinta 13-ojoje JT bendrosios klimato kaitos konvencijos 

šalių konferencijoje (COP 13), kuri 2007 m. įvyko Balyje; 

C. kadangi klimato kaita bei jos poveikis aplinkos būklės blogėjimui, aprūpinimo maistu ir 

vandeniu saugumui, galimybei naudotis gamtos ištekliais, žmonių sveikatai ir migracijai 
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yra tiesiogiai susiję ir minėti reiškiniai tiesiogiai arba netiesiogiai trukdo visapusiškai 

naudotis žmogaus teisėmis, įskaitant teisę į gyvybę, vandenį, tinkamas sanitarines 

sąlygas, maistą, sveikatos priežiūrą, būstą; kadangi klimato kaita gali paskatinti 

ekonominę katastrofą ir politinį bei socialinį nestabilumą, kuris gali tapti konfliktų ir su 

klimatu susijusio perkėlimo arba bėgimo iš šalies priežastimi; kadangi gavybos 

projektai ypač svarbiose natūraliose gamtinėse zonose kelia pavojų vietos 

bendruomenėms ir kitoms pažeidžiamoms grupėms, įskaitant moteris, ir stiprina klimato 

kaitą; 

D. kadangi neigiami klimato kaitos padariniai kenkia šalies vystymosi galimybėms ir 

didina lyčių nelygybę, kuri jau egzistuoja dėl daugelio socialinių bei ekonominių, 

institucinių, kultūrinių ir politinių veiksnių; kadangi klimato kaita gali būti laikoma 

aplinkosaugos ir humanitarinių problemų skatinamąja jėga, nes neigiamas klimato 

kaitos poveikis yra tiesiogiai susijęs su aplinkos būklės blogėjimu; 

E. kadangi lyčių lygybė yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos ir jos valstybių narių 

principų, o jos skatinimas – vienas iš pagrindinių ES tikslų; kadangi kova su klimato 

kaita yra labai svarbus prioritetas ir sprendimus priimantys asmenys negali nepastebėti 

intelektinio aktyvaus moterų indėlio; kadangi klimato politika daro tiesioginį poveikį 

lyčių lygybei ir moterų įgalėjimui ir moterys yra pagrindinis sprendimų, kaip sušvelninti 

klimato kaitos padarinius ir prisitaikyti prie jų, elementas;  

F. kadangi, remiantis JT Tarptautinės migracijos organizacijos duomenimis, iki 2050 m. 

dėl klimato kaitos perkeltais asmenimis gali tapti 200 mln. žmonių; kadangi, remiantis 

Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) duomenimis, Afrika ir jos 

gyventojai yra ypač neatsparūs neigiamam klimato kaitos poveikiui; 

G. kadangi į 1951 m. Konvenciją dėl pabėgėlių statuso neįtraukta pabėgėlių dėl klimato 

kaitos kategorija; 

1. pabrėžia, kad klimato kaita didina esamą lyčių nelygybę ir kad moterys ir mergaitės 

priklauso labiausiai pažeidžiamoms grupėms, veikiamoms klimato kaitos; pabrėžia, kad 

žmonės besivystančių šalių kaimo vietovėse ir, visų pirma, moterys, yra ypač 

pažeidžiami, nes dažnai priklauso nuo gamtos išteklių, atlieka didelę dalį žemės ūkio 

darbų, visų pirma, kalbant apie maisto gamybą, šeimos aprūpinimą vandeniu ir degalais, 

ir dažnai turi atlikti didelę dalį neapmokamo darbo namų ūkyje ir bendruomenėje; 

pabrėžia, kad žemės ūkis yra tiesiogiai susijęs su aplinkos sąlygomis; pabrėžia, kad 

moterims tenka pagrindinė našta ir jos pirmos patiria neteisybę ir skurdą;  

2. mano, kad inovacijos žemės ūkyje gali padėti auginti klimato kaitai atsparesnes žemės 

ūkio kultūras, kurių derlius būtų geresnis ir labiau nuspėjamas, o ūkininkai, namų ūkiai 

ir vietos bendruomenės gautų didesnes pajamas; 

3. pabrėžia, jog klimato kaita reikalauja į lyčių lygybę orientuoto ir žmogaus teisėmis 

grindžiamo atsako; ragina užtikrinti aktyvaus moterų dalyvavimo galimybę visų 

lygmenų sprendimų priėmimo procesuose, įskaitant tarptautines derybas klimato 

klausimais, kad būtų galima apibrėžti į lyčių lygybę orientuotus atsakus siekiant spręsti 

pamatines nelygybės problemas; pabrėžia didžiulę mergaičių ir moterų švietimo 

įvairiose srityse svarbą, siekiant užtikrinti ekonomines galimybes, ir būtinybę skirti lėšų, 

siekiant sudaryti galimybes moterims dalyvauti tarptautiniuose sprendimų priėmimo 
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procesuose; 

4. pažymi, kad visų moterų ir mergaičių įgalėjimas – konkretus tikslas, kurį reikia įvykdyti 

siekiant visų darnaus vystymosi tikslų; todėl primygtinai ragina Komisiją ir valstybes 

nares aktyviai remti didesnį moterų vaidmenį tokiose derybose; ragina tarptautinę 

bendruomenę, finansuojant iniciatyvas ir remiant naujas technologijas, skirtas kovoti su 

klimato kaita, atsižvelgti į lyčių aspektą ir konkrečius moterų prioritetus; 

atsižvelgdamas į tai, visapusiškai remia pradėtas verslumo programas, kuriomis 

siekiama užtikrinti visapusiškas moterų dalyvavimo galimybes; 

5. pabrėžia, kad moterims būtina dalyvauti įgyvendinant ir vykdant aplinkos politiką 

nacionaliniu ir vietos lygmenimis, kadangi vietos moterų žinios ir patirtis gali būti 

panaudota siekiant užtikrinti, kad politika būtų veiksminga; 

6. susirūpinęs pažymi, kad vyksta su klimatu susijęs gyventojų perkėlimas, šių gyventojų 

pažeidžiamiausias grupes sudaro vaikų turinčios moterys ir jaunos mergaitės ir jų 

pagrindinės teisės yra pažeidžiamos; reikalauja, kad būtų rimtai atsižvelgiama į 

perkėlimą dėl klimato kaitos; yra pasirengęs diskutuoti dėl termino „migracija dėl 

klimato kaitos“ nustatymo; ragina įsteigti ekspertų komisiją, kuri išnagrinėtų šį 

klausimą tarptautiniu lygmeniu, ir primygtinai ragina į tarptautinę darbotvarkę įtraukti 

migracijos dėl klimato kaitos klausimą; ragina sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą 

siekiant užtikrintų atsparumą klimato kaitai; 

7. ragina Komisiją įtvirtinti į lyčių aspektą orientuotą požiūrį, kurį taikant bus užtikrinta, 

kad moterų teisės, lyčių lygybės skatinimas ir su klimatu susijęs teisingumas bus įtraukti 

į šalims ir regionams skirtas strategijų programas, veiksmų planą žmogaus teisių ir 

demokratijos srityje, taip pat į dialogus žmogaus teisių klausimais su trečiosiomis 

šalimis, ir prašo lyčių aspektą įtraukti kaip bendrą ir universalų tikslą visose kovos su 

klimato kaita politikos srityse;  

8. palankiai vertina JT moterų pavyzdinių programų iniciatyvas ir Pasaulinio kovos su 

klimato kaita aljanso projektus bei programas, kuriomis sukuriamas kompleksinis ryšys 

tarp lyčių aspekto ir klimato kaitos; 

9. palankiai vertina JT specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių ir aplinkosaugos klausimais ir 

JT žmogaus teisių tarybos darbą šioje srityje ir ragina Komisiją ir valstybes nares remti 

šias pastangas, be kita ko, skiriant finansinę paramą. 
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