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FÖRSLAG 

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan 

kvinnor och män att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de grundläggande rättigheterna av den 

10 december 1948, 

– med beaktande av konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor 

samt handlingsplattformen från Beijing, 

– med beaktande av FN:s vägledande principer om internflyktingar från 1998 samt 

utnämningen av FN:s människorättsråds särskilda rapportör om internflyktingars 

mänskliga rättigheter i november 2016, 

– med beaktande av resolution 35/20 från FN:s råd för mänskliga rättigheter av den 

22 juni 2017 om mänskliga rättigheter och klimatförändringar, 

– med beaktande av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter,  

– med beaktande av förklaringen från FN:s miljökonferens i Stockholm 1972 och FN:s 

Riodeklaration om miljö och utveckling från 1992,  

– med beaktande av Genèveförpliktelsen om mänskliga rättigheter inom klimatåtgärder, 

– med beaktande av den gemensamma strategin EU–Afrika, 

– med beaktande av EU:s handlingsplan för jämställdhet (2016–2020), som antogs den 26 

oktober 2015, 

– med beaktande av FN:s doktrin om ”skyldigheten att skydda”, och av följande skäl:  

A. Klimatförändringarnas negativa effekter kan ge upphov till migration. Skyddet av 

människor som fördrivits av miljörelaterade skäl har inte uppmärksammats tillräckligt. 

Klimatförändringarnas effekter kommer att bli mest kännbara i de minst utvecklade 

länderna, bland de mest utsatta befolkningsgrupperna och i känsliga öregioner som är 

mest beroende av naturresurser för sin försörjning eller har minst kapacitet och 

otillräckliga verktyg för att anpassa sig till klimatförändringarna – trots att det är 

världens rikaste länder som bär det historiska ansvaret för klimatförändringarna.  

B. Kvinnor är mer sårbara för klimatförändringar och utgör 70 % av de 1,2 miljarder 

människor som tjänar mindre än en US-dollar om dagen. Klimatförändringarna 

förvärrar klyftorna mellan könen när det bland annat gäller människohandel. Kvinnors 

begränsade tillgång till och kontroll över produktionsmedel och begränsade rättigheter 

ger dem färre möjligheter att utforma beslut och påverka politiken, vilket har erkänts 

officiellt sedan den trettonde klimatkonferensen (COP13) i Bali 2007. 

C. Det finns ett direkt samband mellan klimatförändringar och deras inverkan på 

miljöförstörelse, livsmedels- och vattenförsörjning, tillgång till naturresurser, 

människors hälsa och migration. Dessa företeelser hotar direkt eller indirekt ett fullt 

åtnjutande av mänskliga rättigheter, däribland rätten till liv, vatten och sanitet, 
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livsmedel, hälsa och bostad. Klimatförändringarna kan leda till ekonomisk katastrof och 

politisk och social instabilitet som kan utlösa konflikter och klimatrelaterad fördrivning 

och flykt. Utvinningsprojekt i naturområden av särskilt intresse kan utsätta 

lokalsamhällen och andra sårbara grupper, däribland kvinnor, för fara och förvärra 

klimatförändringarna. 

D. Klimatförändringarnas negativa konsekvenser undergräver ett lands 

utvecklingsmöjligheter och förvärrar redan befintliga könsskillnader (som orsakas av ett 

flertal socioekonomiska, institutionella, kulturella och politiska faktorer). 

Klimatförändringarna kan ses som en katalysator för miljöproblem och humanitära 

problem, eftersom deras negativa effekter är direkt kopplade till miljöförstörelse. 

E. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundprincip för Europeiska unionen och 

dess medlemsstater, och främjandet av jämställdhet är ett av unionens huvudmål. 

Klimatåtgärder är en central prioritering, och beslutsfattarna har inte råd att avvara 

kvinnors intellektuella och aktiva bidrag. Klimatpolitiken har direkt inverkan på 

jämställdhet och kvinnors egenmakt. Kvinnor är centrala för minsknings- och 

anpassningsåtgärder i klimatfrågan.  

F. Enligt FN:s internationella organisation för migration kan 200 miljoner människor 

komma att vara på flykt på grund av klimatförändringarna år 2050. Enligt den 

mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) är Afrika och dess befolkning 

särskilt sårbara för de negativa effekterna av exponering för klimatförändringar. 

G. Konventionen angående flyktingars rättsliga ställning från 1951 inbegriper inte 

kategorin ”klimatflyktingar”. 

1. Europaparlamentet framhåller att klimatförändringarna förvärrar redan befintlig 

ojämlikhet och att kvinnor och flickor tillhör dem som drabbas hårdast av 

klimatförändringarna. Parlamentet framhåller att människor på landsbygden i 

utvecklingsländer, särskilt kvinnor, är särskilt utsatta, eftersom de oftast är beroende av 

naturresurser, gör mycket av jordbruksarbetet, särskilt i livsmedelsproduktionen och 

genom att hämta vatten och bränsle åt familjen, och mycket ofta står för merparten av 

det obetalda arbetet i hushåll och samhällen. Parlamentet framhåller att jordbruk är 

direkt kopplat till miljöförhållanden och att kvinnor, som står i frontlinjen, är de som 

först utsätts för orättvisor och fattigdom.  

2. Europaparlamentet anser att innovation inom jordbruket kan bidra till odling av 

jordbruksgrödor som är mer motståndskraftiga mot klimatförändringar, vilket leder till 

bättre och mer förutsägbar avkastning och ger ökade inkomstnivåer för jordbrukare, 

hushåll och lokalsamhällen. 

3. Europaparlamentet betonar att klimatförändringarna kräver ett könsmedvetet och 

människorättsbaserat svar. Parlamentet vill se ett verkningsfullt kvinnligt deltagande i 

beslutsprocesserna på alla nivåer, även i internationella klimatförhandlingar, så att 

könsmedvetna svar kan utvecklas för att ta itu med den bakomliggande bristen på 

jämställdhet. Parlamentet framhåller den utomordentligt stora betydelsen av utbildning 

för flickor och kvinnor på olika ämnesområden för att skapa ekonomiska möjligheter, 

och nödvändigheten av att finansiera kvinnors deltagande i internationella 

beslutsprocesser. 
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4. Europaparlamentet påpekar att alla kvinnors och flickors egenmakt är ett uttryckligt mål 

som ska uppnås inom ramen för alla mål för hållbar utveckling. Parlamentet insisterar i 

detta avseende på att kommissionen och medlemsstaterna aktivt måste verka för en 

förstärkt roll för kvinnor i sådana förhandlingar. Parlamentet uppmanar världssamfundet 

att beakta ett jämställdhetsperspektiv och kvinnors särskilda prioriteringar vid 

finansiering av initiativ och stöd till ny teknik för att hantera klimatförändringarna. 

Parlamentet stöder i detta avseende till fullo entreprenörskapsprogram som har dragits 

igång och som syftar till att involvera kvinnor fullt ut.  

5. Europaparlamentet betonar nödvändigheten av att kvinnor är med och genomför och 

verkställer miljöpolitik på nationell och lokal nivå, med beaktande av att lokala 

kvinnors kunskap och erfarenhet kan tas till vara för att göra politiken effektiv. 

6. Europaparlamentet noterar bekymrat de klimatrelaterade folkförflyttningar där kvinnor 

med barn samt unga flickor utgör de mest sårbara grupperna och utsätts för kränkningar 

av sina grundläggande rättigheter. Parlamentet begär att klimatrelaterade förflyttningar 

ska tas på allvar och är öppet för en debatt om att fastställa en bestämmelse om 

”klimatmigration”. Parlamentet vill att det ska tillsättas en expertpanel som ska utforska 

denna fråga på internationell nivå och begär att frågan om klimatmigration förs upp på 

den internationella agendan. Parlamentet efterlyser förstärkt internationellt samarbete 

för att säkra klimatresiliens. 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anlägga ett könsmedvetet perspektiv 

för att integrera kvinnors rättigheter, främjande av jämställdhet och klimaträttvisa i sina 

land- och regionstrategiprogram, i handlingsplanen för mänskliga rättigheter och 

demokrati och i sina människorättsdialoger med tredjeländer, och vill att könsaspekten 

ska göras till ett allmänt och övergripande mål i all klimatpolitik.  

8. Europaparlamentet välkomnar UN Womens flaggskeppsinitiativ för programplanering 

och den globala klimatförändringsalliansens projekt och program, som skapar en 

övergripande koppling mellan kön och klimatförändringar. 

9. Europaparlamentet välkomnar det arbete som utförts på detta område av FN:s särskilda 

sändebud för mänskliga rättigheter och miljö och av FN:s råd för mänskliga rättigheter, 

och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja dessa insatser, bland annat 

genom finansiellt stöd. 
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