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SUGGESTIES 

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie rechten van de 

vrouw en gendergelijkheid onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december 1948, 

– gezien het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van 

vrouwen (CEDAW) en het actieprogramma van Peking, 

– gezien de leidende beginselen van de VN inzake interne ontheemding van 1998 en de 

benoeming door de VN-Mensenrechtenraad van de speciale rapporteur inzake de 

mensenrechten van intern ontheemden in november 2016, 

– gezien Resolutie 35/20 van de VN-Mensenrechtenraad van 22 juni 2017 over 

mensenrechten en klimaatverandering, 

– gezien de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten,  

– gezien de Verklaring van Stockholm van de VN-Conferentie inzake het menselijk 

leefmilieu van 1972 en de VN-Verklaring van Rio inzake milieu en ontwikkeling van 

1992,  

– gezien de verplichtingen van Genève betreffende mensenrechten en klimaatactie, 

– gezien de gezamenlijke strategie EU-Afrika, 

– gezien het EU-genderactieplan 2016-2020 van 26 oktober 2015, 

– gezien de VN-doctrine inzake de "verantwoordelijkheid om te beschermen" (R2P),  

A. overwegende dat de negatieve gevolgen van de klimaatverandering tot migratie kunnen 

leiden; overwegende dat onvoldoende aandacht wordt besteed aan de bescherming van 

mensen die om milieuredenen intern ontheemd zijn; overwegende dat de impact van 

klimaatverandering harder zal worden gevoeld in de minst ontwikkelde landen, in de 

meest kwetsbare gemeenschappen en in gevoelige insulaire regio's die voor hun 

levensonderhoud het sterkst zijn aangewezen op natuurlijke hulpbronnen of over het 

geringste vermogen of onvoldoende middelen beschikken om zich aan te passen aan 

klimaatverandering, terwijl het de rijkste landen ter wereld zijn die de historische 

verantwoordelijkheid dragen voor de klimaatverandering;  

B. overwegende dat vrouwen kwetsbaarder zijn wat betreft klimaatverandering, gezien het 

feit dat vrouwen 70 % uitmaken van de 1,2 miljard mensen die minder dan een dollar 

per dag verdienen; overwegende dat klimaatverandering de genderongelijkheid 

vergroot, onder meer waar het gaat om mensenhandel; overwegende dat de beperkte 

toegang van vrouwen tot en hun controle over productiemiddelen alsmede hun 

beperktere rechten hen minder mogelijkheden geeft om vorm te geven aan de 

besluitvorming en het beleid te beïnvloeden, zoals officieel is erkend sinds de 13e 

Conferentie van de partijen inzake klimaatverandering (COP 13) op Bali in 2007; 

C. overwegende dat er een rechtstreeks verband is tussen klimaatverandering en de impact 
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daarvan op de aantasting van het milieu, voedsel- en waterzekerheid, toegang tot 

natuurlijke hulpbronnen, menselijke gezondheid alsmede migratie en dat deze 

verschijnselen direct of indirect een bedreiging vormen voor de volledige uitoefening 

van mensenrechten, zoals het recht op leven, water en sanitaire voorzieningen, voeding, 

gezondheidszorg en huisvesting; overwegende dat klimaatverandering kan leiden tot 

economische rampspoed en tot politieke en maatschappelijke instabiliteit, wat een 

aanleiding kan zijn voor conflicten en door het klimaat teweeggebrachte ontheemding 

en migratie; overwegende dat ontginningsprojecten in natuurgebieden van bijzonder 

belang een bedreiging kunnen vormen voor lokale gemeenschappen en andere 

kwetsbare groepen zoals vrouwen, en de klimaatverandering verergeren; 

D. overwegende dat de negatieve consequenties van klimaatverandering de 

ontwikkelingsperspectieven van een land kunnen ondermijnen en de reeds bestaande 

genderongelijkheid (als gevolg van talloze sociaaleconomische, institutionele, culturele 

en politieke factoren) nog verder doen toenemen; overwegende dat klimaatverandering 

kan worden beschouwd als een katalysator voor ecologische en humanitaire problemen 

omdat de nadelige gevolgen ervan rechtstreeks verband houden met de aantasting van 

het milieu; 

E. overwegende dat gelijkheid van vrouwen en mannen een kernbeginsel is van de 

Europese Unie en haar lidstaten en dat de bevordering van deze gelijkheid een van de 

voornaamste doelstellingen van de Unie is; overwegende dat de strijd tegen 

klimaatverandering een belangrijke prioriteit is en dat besluitvormers zich niet de luxe 

kunnen veroorloven om de intellectuele en actieve bijdrage van vrouwen te negeren; 

overwegende dat klimaatbeleid rechtstreeks van invloed is op gendergelijkheid en 

empowerment van vrouwen, en dat vrouwen een centrale rol spelen bij het ontwikkelen 

van oplossingen voor het temperen van en de aanpassing aan klimaatuitdagingen;  

F. overwegende dat volgens de Internationale Organisatie voor Migratie van de VN tegen 

2050 als gevolg van de klimaatverandering wel eens 200 miljoen mensen ontheemd 

zouden kunnen zijn; overwegende dat Afrika en zijn bevolking volgens de 

Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) bijzonder 

kwetsbaar zijn voor de nadelige gevolgen van blootstelling aan klimaatverandering; 

G. overwegende dat "klimaatvluchtelingen" niet in het Verdrag betreffende de status van 

vluchtelingen van 1951 zijn opgenomen; 

1. benadrukt dat klimaatverandering de bestaande ongelijkheid versterkt en dat vrouwen 

en meisjes tot de groepen behoren die het zwaarst door klimaatverandering worden 

getroffen; benadrukt dat mensen op het platteland in ontwikkelingslanden, en met name 

vrouwen, bijzonder kwetsbaar zijn omdat zij vaak afhankelijk zijn van natuurlijke 

hulpbronnen, een groot deel van het landbouwwerk verrichten, met name waar het 

voedselproductie en de water- en brandstofvoorziening voor het gezin betreft, en 

dikwijls verantwoordelijk zijn voor veel onbetaald werk in huishoudens en 

gemeenschappen; onderstreept dat landbouw rechtstreeks verband houdt met 

milieuomstandigheden; benadrukt dat vrouwen zich in de frontlinie bevinden en daarom 

als eersten met onrecht en armoede geconfronteerd worden;  

2. is van mening dat innovatie in de landbouw kan bijdragen tot de teelt van 

landbouwgewassen die beter bestand zijn tegen klimaatverandering, wat bijdraagt tot 
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betere en meer voorspelbare oogsten en zorgt voor een hoger inkomen voor 

landbouwers, huishoudens en lokale gemeenschappen; 

3. benadrukt dat klimaatverandering een genderbewuste en op mensenrechten gebaseerde 

aanpak vergt; dringt aan op daadwerkelijke participatie van vrouwen in 

besluitvormingsprocessen op alle niveaus, met inbegrip van internationale 

klimaatonderhandelingen, met het doel genderbewuste antwoorden te ontwikkelen om 

onderliggende ongelijkheden aan te pakken; wijst op het grote belang van onderwijs 

voor meisjes en vrouwen in verschillende disciplines zodat zij economische kansen 

krijgen, en op de noodzaak om te voorzien in financiering voor de participatie van 

vrouwen in internationale processen; 

4. wijst erop dat empowerment van alle vrouwen en meisjes een expliciet doel is dat in alle 

doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling moet worden verwezenlijkt; dringt er in 

dit verband op aan dat de Commissie en de lidstaten zich actief inzetten voor een 

grotere rol van vrouwen in dergelijke onderhandelingen; verzoekt de internationale 

gemeenschap rekening te houden met het genderperspectief en met de specifieke 

prioriteiten van vrouwen bij de financiering van initiatieven en de ondersteuning van 

nieuwe technologieën om de klimaatverandering aan te pakken; verleent in dit opzicht 

zijn volle steun aan ondernemerschapsprogramma's die zijn gelanceerd en die de 

volledige participatie van vrouwen tot doel hebben; 

5. benadrukt dat vrouwen moeten worden betrokken bij de uitstippeling en uitvoering van 

milieubeleid op nationaal en lokaal niveau, omdat de kennis en ervaring van lokale 

vrouwen kan worden gebruikt om voor een doeltreffend beleid te zorgen; 

6. wijst met bezorgdheid op de aan het klimaat gerelateerde ontheemding van 

bevolkingsgroepen waarbinnen vrouwen met kinderen en jonge meisjes de meest 

kwetsbare groepen vormen en zijn blootgesteld aan schendingen van hun grondrechten; 

dringt erop aan dat door het klimaat veroorzaakte ontheemding serieus wordt genomen; 

staat open voor een debat over de invoering van een bepaling inzake "klimaatmigratie"; 

dringt erop aan dat er een panel van deskundigen wordt samengesteld om deze kwestie 

op internationaal niveau te verkennen en spoort ertoe aan het vraagstuk van 

klimaatmigratie op de internationale agenda te plaatsen; dringt aan op meer 

internationale samenwerking om veerkracht voor klimaatverandering te waarborgen; 

7. verzoekt de Commissie te zorgen voor een genderbewuste aanpak die waarborgt dat de 

rechten van vrouwen, de bevordering van gendergelijkheid en klimaatrechtvaardigheid 

worden opgenomen in al haar nationale en regionale strategische programma's, het 

actieplan inzake mensenrechten en democratie en haar mensenrechtendialogen met 

derde landen, en wenst dat met het genderperspectief rekening wordt gehouden als 

algemene, horizontale doelstelling voor alle beleidsmaatregelen inzake 

klimaatverandering;  

8. is ingenomen met de vlaggenschipprogrammeringsinitiatieven voor vrouwen van de VN 

en met de projecten en programma's van het Wereldwijd bondgenootschap tegen 

klimaatverandering die een horizontaal verband leggen tussen gender en 

klimaatverandering; 

9. is ingenomen met de werkzaamheden van de speciale vertegenwoordiger van de VN 
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voor de mensenrechten en het milieu en van de VN-Mensenrechtenraad op dit gebied, 

en verzoekt de Commissie en de lidstaten deze inspanningen te steunen, onder meer via 

financiële bijstand. 
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