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SUGGESTIES
De Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde Commissie
ontwikkelingssamenwerking onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:
A.

overwegende dat klimaatverandering de menselijke vrijheden uitholt en de
keuzevrijheid beperkt; overwegende dat in de Overeenkomst van Parijs is erkend dat
gendergelijkheid en een betere positie voor vrouwen door alle partijen moeten worden
bevorderd en is bepaald dat genderbewuste klimaatmaatregelen moeten worden
geïntegreerd in alle aspecten van de tenuitvoerlegging van de overeenkomst;

B.

overwegende dat in het actieprogramma van Peking en de resultaten van de
toetsingsconferenties ervan drie strategische doelstellingen zijn beschreven: de
milieubesluitvorming van vrouwen verbeteren, een genderperspectief integreren in het
beleid en de programma’s voor duurzame ontwikkeling en op het regionale, nationale
en internationale niveau mechanismen versterken of opzetten om de effecten van
ontwikkelings- en milieubeleid op vrouwen te beoordelen;

C.

overwegende dat klimaatverandering een complexe ecologische en maatschappelijke
kwestie is, die een wereld treft die wordt gekenmerkt door en is gestoeld op
diepgewortelde ongelijke genderverhoudingen; overwegende dat vrouwen over het
algemeen minder macht hebben en daardoor minder in staat zijn om de
klimaatverandering te beperken en de gevolgen ervan het hoofd te bieden; overwegende
dat ongelijke genderdynamiek van invloed is op de manier waarop huishoudens,
gemeenschappen, landen en de wereldgemeenschap worden getroffen door en reageren
op de klimaatverandering;

D.

overwegende dat de huidige COVID-19-crisis het nauwe verband aantoont tussen de
vernietiging van onze ecosystemen, de uitbuiting van wilde dieren en de uitbraak van
epidemieën; overwegende dat de rol van vrouwen bij de bescherming van de
biodiversiteit en het duurzame beheer van natuurlijke hulpbronnen beter dient te worden
erkend en verder dient te worden bevorderd;

E.

overwegende dat klimaatverandering grotere destructieve effecten heeft op de landen
die het minst verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde; overwegende dat
diegenen die zich in de meest kwetsbare situaties bevinden, in het bijzonder vrouwen,
die 70 % van de armste mensen ter wereld uitmaken, meer te lijden hebben onder
klimaatverandering, hogere risico’s lopen en grotere lasten dragen vanwege hun
ongelijke toegang tot hulpbronnen, onderwijs, politieke macht, werkgelegenheid en
landrechten, en heersende sociale en culturele normen, zoals hun rol als
hoofdverzorgers en verstrekkers van water, voedsel en brandstof, en hun intersectionele
ervaringen met discriminatie, waardoor ze minder goed in staat zijn zichzelf en
diegenen die van hen afhankelijk zijn te beschermen tegen de effecten van
klimaatverandering; overwegende dat vrouwen en meisjes tegelijkertijd in de frontlinie
staan van de verdediging van onze natuurlijke hulpbronnen en vaak als eerste in hun
gemeenschappen reageren op de effecten van de klimaatcrisis; overwegende dat
vrouwen van cruciaal belang zijn om de klimaatcrisis te beheersen en dienen te worden
ondersteund als katalysatoren van verandering;

F.

overwegende dat klimaatverandering en genderongelijkheid samenhangen;
overwegende dat klimaatverandering volgens de VN vrouwen zwaarder treft en
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genderongelijkheid en discriminatie aanscherpt, hoewel vrouwen minder bijdragen aan
de oorzaken van klimaatverandering; overwegende dat klimaatverandering het genot
van de mensenrechten ondermijnt, in het bijzonder van mensen die in de frontlinie van
de klimaatcrisis leven; overwegende dat de nadelige gevolgen van klimaatverandering
de ontwikkelingsvooruitzichten van landen ondermijnen en bestaande
genderongelijkheden ten gevolge van allerhande socio-economische, institutionele,
culturele en politieke factoren vergroten; overwegende dat in het overheidsbeleid op het
gebied van mitigatie en aanpassing echter onvoldoende rekening wordt gehouden met
gender;
G.

overwegende dat vrouwen, die de helft van de wereldbevolking uitmaken, ernstige
gendereffecten ondervinden van klimaatverandering, zoals overstromingen, bosbranden,
droogtes, ontbossing of waterschaarste, en meer te lijden hebben onder
besmettingsziekten, zoals door water, voedsel of door vectoren overgedragen
besmettingsziekten, en onder gezondheidsproblemen die samenhangen met een slechte
luchtkwaliteit; overwegende dat de gevolgen van klimaatverandering een enorm risico
vormen voor vrouwen, en vooral voor zwangere vrouwen, vanwege de verslechterende
sanitaire en hygiënische omstandigheden en de beperkte of ontoereikende toegang tot
goede medische zorg en behandelingen;

H.

overwegende dat de negatieve gevolgen van de klimaatverandering tot een toename van
migratie leiden doordat mensen hun huizen tijdelijk of permanent moeten verlaten
wanneer de omgeving voor hen onleefbaar wordt; overwegende dat 80 % van de
ontheemden ten gevolge van klimaatverandering vrouwen en kinderen zijn, die meer
dan mannen worden blootgesteld aan de negatieve gevolgen van de klimaatverandering
en in dat verband meer moeilijkheden ervaren, waaronder een veel groter risico op
overlijden bij natuurrampen; overwegende dat de situatie voor vanwege milieuredenen
intern ontheemden en asielzoekers het zwaarst is voor mensen in kwetsbare
omstandigheden, zoals vrouwen, die als slachtoffers van mensensmokkel en seksuele
uitbuiting vaak blootgesteld worden aan schendingen van hun grondrechten;
overwegende dat vrouwen gewoonlijk meer risico lopen om in een onveilig,
overbevolkt opvangcentrum terecht te komen vanwege hun gebrek aan middelen en
doordat zij kwetsbaarder zijn voor armoede;

I.

overwegende dat vrouwen volgens Greenpeace 51 % van de wereldbevolking en 43 %
van de arbeidskrachten in de landbouwsector in ontwikkelingslanden uitmaken;
overwegende dat de landbouwproductie een van de sectoren is die het zwaarst zijn
getroffen door de klimaatverandering; overwegende dat volgens het World Economic
Forum 60 % van de mensen die aan ondervoeding lijden vrouwen en kinderen zijn;
overwegende dat hulpbronnenschaarste in het bijzonder vrouwen treft, die meer tijd
besteden aan het vergaren van hulpbronnen, ten nadele van andere activiteiten, zoals
onderwijs; overwegende dat volgens UNESCO 1 op de 4 jonge vrouwen in
ontwikkelingslanden de lagere school niet heeft afgemaakt;

J.

overwegende dat klimaatverandering nauw samenhangt met energiebeleid;
overwegende dat energiearmoede samenhangt met lage inkomens en, bijvoorbeeld, met
stijgende energieprijzen; overwegende dat vrouwen lagere inkomens hebben en meer
risico lopen op energiearmoede, en dat dit met name geldt voor alleenstaande ouders en
ouderen, en dan vooral voor vrouwen; overwegende dat in 2016 wereldwijd 1,1 miljard
mensen geen toegang hadden tot energie, waaronder 50 % tot 70 % vrouwen en
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kinderen;
K.

overwegende dat klimaatverandering, achteruitgang van het milieu,
hulpbronnenschaarste en natuurrampen spanningen kunnen doen toenemen en
genderongelijkheden kunnen versterken, wat leidt tot meer gevallen van geweld,
waaronder huiselijk en economisch geweld, seksuele aanranding, gedwongen
prostitutie, gedwongen of onvrijwillige huwelijken en andere vormen van
gendergebaseerd misbruik;

L.

overwegende dat klimaatverandering ernstige gevolgen heeft voor de continuïteit van de
voedselvoorziening en voor de beschikbaarheid, de toegankelijkheid en het gebruik van
voedsel; overwegende dat vrouwen, in het bijzonder in ontwikkelingslanden, 40-80 %
van alle arbeidskrachten in de productie en oogst van voedsel uitmaken, afhankelijk van
de regio; overwegende dat het toenemende aantal mislukte oogsten en de ongeziene
uitputting van de natuurlijke hulpbronnen door veranderende weersomstandigheden de
werklast in de landbouw buitensporig kunnen maken en ertoe kunnen leiden dat niet
langer in de voedselbehoeften van gezinnen kan worden voorzien;

M.

overwegende dat vrouwen, in het bijzonder inheemse vrouwen, erg kwetsbaar zijn voor
milieugerelateerd geweld; overwegende dat in 2017 bijna de helft van alle vermoorde
milieuactivisten vrouwen waren;

N.

overwegende dat in 2018, volgens gegevens van het Europees Instituut voor
gendergelijkheid, meer dan 80 % van de functies met verantwoordelijkheid voor
klimaatverandering werden bekleed door mannen; overwegende dat in de wetenschap,
waar verslagen worden opgesteld voor de debatten in internationale fora, 95 % van de
bestuursleden en 86 % van de hogere managers mannen zijn; overwegende dat in de
elektriciteitssector wereldwijd slechts 8 % van de leidinggevende functies wordt
bekleed door een vrouw, en dat vrouwen slechts 32 % van het totale aantal werknemers
in deze sector uitmaken;

O.

overwegende dat klimaatverandering ernstige effecten heeft op de zoetwatervoorraden
en de beschikbaarheid ervan, in het bijzonder in ontwikkelingslanden in regio’s met een
heet, droog klimaat, wat de beschikbaarheid van water voor huishoudelijk gebruik
beïnvloedt; overwegende dat waterschaarste vrouwen mogelijk het zwaarst zal treffen;

P.

overwegende dat in ontwikkelingslanden de toegang van meisjes en vrouwen tot
informatie- en communicatietechnologie door verschillende factoren wordt belemmerd,
waaronder sociale en culturele vooroordelen, gebrekkige technologische infrastructuur,
in het bijzonder op het platteland, gebrekkige toegang tot onderwijs, wetenschappelijk
of computeranalfabetisme, en het feit dat vrouwen geen beschikbaar inkomen hebben
om technologiediensten aan te kopen;

1.

erkent dat gendergelijkheid en het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes een
katalysator zijn voor duurzame ontwikkeling en een noodzakelijke voorwaarde voor het
beheer van klimaatuitdagingen; dringt er bij de EU en de lidstaten op aan genderanalyse
en genderbudgettering op te nemen in het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking en
in alle instrumenten ter bevordering van genderrechtvaardige klimaatactie en ter
ondersteuning van adaptatie aan klimaatverandering en klimaatveerkracht in
ontwikkelingslanden;
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2.

herinnert eraan dat sociale en culturele normen vrouwen kwetsbaarder maken voor
klimaatverandering en dat vrouwen en meisjes vaker ontheemd zijn, vanwege de
seksegebonden verdeling van arbeid en mobiliteit, het gebrek aan toegang tot
informatie, hun rol als verzorger en een geringere deelname aan politieke en
economische besluitvorming; benadrukt dat vrouwen en meisjes tijdens deze crises en
in de nasleep ervan ook een sterk risico lopen op seksueel geweld, uitbuiting en
schoolverlating; verzoekt de EU om dit aspect van de genderdimensie te versterken in
haar humanitaire optreden en om de toegang tot seksuele en reproductieve
gezondheidsdiensten te verzekeren;

3.

onderstreept dat er sterke aanwijzingen bestaan dat de gezondheidseffecten van
klimaatgevoelige aandoeningen, zoals ondervoeding, en de incidentie van
besmettingsziekten, zoals malaria, variëren op basis van gender; stelt met bezorgdheid
vast dat er bij rampen veel vrouwen om het leven komen; herinnert eraan dat de effecten
van klimaatverandering tot een toename kunnen leiden van ziekten die vrouwen,
meisjes en hun seksuele gezondheid en reproductieve rechten treffen; wijst erop dat een
gebrek aan schoon water ten gevolge van klimaatverandering nadelige gevolgen heeft
voor de hygiëne van zwangere vrouwen, de gezondheid van moeders en de menstruatie;
dringt erop aan het genderperspectief te integreren in het beleid en de programma’s op
het gebied van duurzame ontwikkeling, om ervoor te zorgen dat de rechten van vrouwen
en meisjes – met inbegrip van hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en
de noodzakelijke gezondheidsdiensten –, de bevordering van gendergelijkheid en
klimaatrechtvaardigheid worden gemainstreamd via de strategische programma’s;

4.

dringt erop aan dat gendergelijkheid en klimaatverandering in het nieuwe
genderactieplan voor de externe betrekkingen (GAP III) bijzondere aandacht krijgen in
elk van de vier essentiële gebieden en dat er in het plan bijbehorende indicatoren
worden ontwikkeld en voldoende middelen worden gegarandeerd om de doelstelling
van het GAP te verwezenlijken; is van oordeel dat het GAP III een betekenisvolle,
effectieve politieke participatie van door vrouwen aangestuurde organisaties en
organisaties voor vrouwenrechten in partnerlanden op alle niveaus moet ondersteunen;
vraagt om de toegang van vrouwenorganisaties tot internationale klimaatfondsen en
klimaatonderhandelingen te verzekeren, in het bijzonder gezien de belangrijke leidersrol
die vrouwen vaak spelen bij het aanpakken van de effecten van klimaatverandering in
hun landen en gemeenschappen;

5.

wijst erop dat er bij de processen en activiteiten van het instrument voor
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI)
gendergevoelige benaderingen moeten worden ondersteund en dat er onder meer
behoefte is aan specifieke klimaatprojecten en -programma’s waarin bijzondere
aandacht wordt geschonken aan genderkwesties;

6.

benadrukt dat vrouwen en meisjes krachtige katalysatoren van verandering zijn, vooral
op het gebied van klimaatacties, en dringt erop aan dat de ontwikkelingsprogramma’s
van de EU de betekenisvolle participatie en empowerment van vrouwen en hun
organisaties op alle niveaus en in alle stadia van het ontwerp, de planning, de
financiering, de uitvoering, de monitoring en de evaluatie van het beleid bevorderen,
aangezien de inclusie van vrouwen cruciaal is voor een betere klimaatmitigatie en
verbeterde beleidsmaatregelen met het oog op klimaatveerkracht, een billijke toewijzing
van de middelen, het aanpakken van de belemmeringen die vrouwen onevenredig
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treffen en het waarborgen van langetermijnoplossingen op het gebied van klimaat;
benadrukt in dat verband dat capaciteitsopbouw en de rol van vrouwen als opleiders en
bevorderaars van verandering moeten worden ondersteund, en dat in dit verband in
passende financiering voor organisaties moet worden voorzien;
7.

verzoekt de Commissie te erkennen dat vrouwen een belangrijke rol spelen in de strijd
tegen klimaatverandering in ontwikkelingslanden en dat zij een doeltreffende rol spelen
als katalysatoren en bevorderaars van adaptatie en mitigatie; verzoekt om maatregelen
om de plaatselijke aanpassingscapaciteit van vrouwen te verbeteren, in het bijzonder in
ontwikkelingslanden, en om meer adaptatie-initiatieven waarbij de genderspecifieke
effecten van klimaatverandering zouden worden geïdentificeerd en aangepakt, vooral op
het gebied van voedselzekerheid, waterbeheer, landbouw, energie, gezondheid en
rampenbeheersing; erkent in dit verband dat de tenuitvoerlegging van beleid inzake
klimaatverandering mogelijkheden biedt voor vrouwen om een actievere rol te spelen in
de lokale politiek en lokale vrouwen zo een stem te geven;

8.

bevestigt dat het noodzakelijk is om de actieve participatie van vrouwen te eisen en te
bevorderen en om nieuw beleid op het gebied van klimaat en ontwikkeling voor te
stellen dat helpt om de sociale, productieve, economische en institutionele structuren
dusdanig te veranderen dat gelijke kansen en duurzame ontwikkeling worden
bevorderd;

9.

benadrukt dat klimaatfinanciering toegankelijk moet zijn voor zowel mannen als
vrouwen en bedoeld moet zijn om wederzijdse voordelen op te leveren in plaats van de
bestaande ongelijkheid te verergeren;

10.

herinnert eraan dat genderkloven in onderwijs over energie te wijten zijn aan
gendergebaseerde vooroordelen en stereotypen waarbij vrouwen worden uitgesloten van
gebieden van de groene economie als vervoer en energie, waardoor personele middelen
verloren gaan en de EU wordt belet haar volledige concurrentiepotentieel waar te
maken; wijst erop dat het aantal vrouwen met relevante kwalificaties in
wetenschappelijke en technologische vakgebieden dringend moet worden verhoogd,
evenals het aantal vrouwen in relevante wetenschappelijke organen op het hoogste
niveau; dringt er bij de nationale regeringen op aan om bedrijven en de academische
wereld ertoe aan te moedigen en te verplichten om vrouwen op te nemen in alle niveaus
van de besluitvorming in industriële sectoren zoals energie, vervoer en olie;

11.

eist dat vrouwen gelijke toegang krijgen tot de nodige kennis, middelen en technologie
om de nadelige effecten van de opwarming van de aarde goed te kunnen opvangen;
bevestigt dat politieke maatregelen niet alleen gericht mogen zijn op het beperken van
de schade veroorzaakt door natuurrampen, maar dat de inspanningen ook moeten
worden toegespitst op het beperken van de gevolgen die de maatregelen hebben voor de
bevolking, via acties op het gebied van gelijkheid die ook vrouwen de kans bieden om
samen te werken in de zoektocht naar duurzame oplossingen;

12.

verzoekt de Commissie om de effecten van gender op bestaande
handelsovereenkomsten te onderzoeken en om deze effecten ook te onderzoeken
alvorens eventuele nieuwe handelsovereenkomsten te ondertekenen; verzoekt om in
nieuwe en bestaande overeenkomsten effectieve clausules en sanctiemechanismen op te
nemen om gendergelijkheid te verwezenlijken en de rechten van vrouwen en een
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verbetering van hun positie te garanderen; verzoekt de Commissie en de Raad om de
opname van een specifiek genderhoofdstuk in handels- en associatieovereenkomsten
van de EU te bevorderen en te steunen en om ervoor te zorgen dat daarin wordt
voorzien in bindende toezeggingen om gendergelijkheid en de verbetering van de
positie van vrouwen te eerbiedigen en te bevorderen;
13.

verzoekt de Commissie een concreet actieplan uit te werken om de verbintenissen van
het verlengde genderactieplan als afgesproken op de 25e Conferentie van de Partijen bij
het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (COP25) waar te
maken en een permanent contactpunt voor genderkwesties en klimaatverandering te
benoemen, met voldoende begrotingsmiddelen, om genderverantwoordelijke
klimaatactie in de EU en wereldwijd uit te voeren en te monitoren; verzoekt de EU en
haar lidstaten om voor genderrechtvaardige nationale klimaatactieplannen te zorgen
door gendergelijkheid sterker te integreren in de herziene actieplannen en door
vrouwengroepen op een betekenisvolle manier te betrekken bij de opstelling en
tenuitvoerlegging van de plannen; herinnert eraan dat landen zich ertoe hebben
verbonden hun nationale klimaatactieplannen in 2020 te herzien en dat die verbintenis
niet afhankelijk is van wanneer de COP plaatsvindt;

14.

verzoekt de Commissie om ervoor te zorgen dat het vernieuwde partnerschap tussen de
ACS en de EU en de alomvattende strategie met Afrika gebaseerd worden op de
beginselen van klimaat, milieuactie en het verwezenlijken van de Agenda 2030 en van
gendergelijkheid, en een op mensenrechten gebaseerde benadering tot stand brengen
waarbij gemeenschappen en vrouwen een centrale plaats krijgen bij de inspanningen op
het gebied van milieu en ontwikkeling;

15.

roept de lidstaten op een formeel orgaan in de Raad over gendergelijkheid in het leven
te roepen zodat de ministers en staatssecretarissen die bevoegd zijn voor
gendergelijkheid kunnen beschikken over een eigen discussieforum en om
gendermainstreaming op alle beleidsterreinen van de EU, waaronder milieu en
ontwikkeling, te vergemakkelijken;

16.

benadrukt dat om een eerlijke, billijke, duurzame en rechtvaardige transitie te
verwezenlijken waarbij niemand achterblijft, alle klimaatacties een genderperspectief en
een sectoroverschrijdend perspectief moeten omvatten, waaronder ook de diverse
ervaringen van de meest gemarginaliseerde mensen en gemeenschappen;

17.

benadrukt de noodzaak om bij de financiering van zowel de aanpassing aan
klimaatverandering als de beperking van de effecten ervan rekening te houden met het
genderperspectief; verzoekt de EU om meer financiële steun te verlenen aan
genderrechtvaardige klimaatactie voor adaptatie en het aanpakken van verliezen en
schade in ontwikkelingslanden, met inbegrip van klimaatactie door plaatselijke
vrouwenorganisaties, gezien hun centrale rol in de lokale respons op de klimaatcrisis;

18.

verzoekt om de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) centraal te stellen in alle
besluit- en beleidsvorming in de EU en de lidstaten en in het buitenlands en
ontwikkelingsbeleid van de EU; dringt erop aan een genderperspectief in te integreren
in de plannen en interventies op het gebied van duurzame ontwikkeling en
klimaatverandering; herinnert eraan dat de empowerment van vrouwen van cruciaal
belang is om de SDG’s te verwezenlijken en wijst erop dat door klimaatverandering
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veroorzaakte rampen vaak genderverschillen aanscherpen en verdere ongelijkheid
wereldwijd in de hand werken, in het bijzonder in het zuidelijk halfrond;
19.

verzoekt om meer maatregelen te nemen ter bevordering van de participatie van
vrouwen in hoge klimaatgerelateerde besluitvormingsfuncties op nationaal, regionaal en
lokaal niveau; erkent dat het verbeteren van de positie van vrouwen en hun volwaardige,
gelijke participatie en vertegenwoordiging in leidinggevende functies op het
internationale niveau en hun beheer van nationale, regionale en lokale initiatieven rond
klimaatactie van cruciaal belang zijn om de maatregelen inzake klimaatverandering te
laten slagen en efficiënt te maken; verzoekt in dat verband om vrouwen nauwer te
betrekken bij de zoektocht naar oplossingen voor de adaptatie aan klimaatverandering,
en om adaptatiestrategieën en nationale adaptatieplannen te ontwikkelen;

20.

merkt op dat de effecten van klimaatverandering in het zuidelijk halfrond leiden tot een
ontheemding van mensen die niet past binnen de parameters van het huidige
internationale kader; verzoekt de EU om passend te reageren op de klimaatontheemding
en om een genderperspectief op te nemen in al het migratiebeleid, teneinde
klimaatrechtvaardigheid te waarborgen;

21.

verzoekt de Commissie om de cruciale politieke rol van klimaatactivisten in de
bestrijding van klimaatverandering in ontwikkelingslanden te erkennen en vraagt de
EU-delegaties om ervoor te zorgen dat de bescherming en financiering van deze
activisten prioriteit krijgen, in het bijzonder voor vrouwen en mensen uit
gemarginaliseerde gemeenschappen;

22.

benadrukt dat de landbouwsector een van de sectoren is die het zwaarst getroffen zijn
door de gevolgen van de klimaatverandering in partnerlanden; onderstreept dat vrouwen
op het platteland bijzonder kwetsbaar zijn voor de impact van de klimaatverandering op
de landbouwproductie en de voedselzekerheid, aangezien zij vaak afhankelijk zijn van
natuurlijke hulpbronnen, veel van het werk in de landbouw verrichten, zoals het
produceren van voedsel en het vergaren van water en brandstof, en aangezien zij
bijzonder vaak verantwoordelijk zijn voor onbetaald werk in huishoudens en
gemeenschappen; verzoekt de EU en haar lidstaten de samenwerking met partnerlanden
te versterken om een sterke genderdimensie op te nemen in alle beleidsmaatregelen op
het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling, en de steun voor de
productiecapaciteit van vrouwen op te voeren om hen in staat te stellen het hoofd te
bieden aan voedselonzekerheid als gevolg van de klimaatverandering, en tegelijkertijd
te zorgen voor niet-discriminerende toegang tot hulpbronnen en een grotere deelname
aan besluitvormingsprocessen op lokaal en nationaal niveau;

23.

herinnert eraan dat het vergaren van naar geslacht uitgesplitste gegevens een eerste stap
is de richting de uitvoering van een gedegen genderanalyse van klimaatverandering,
teneinde gendergevoelige indicatoren en benchmarks vast te stellen, en praktische
hulpmiddelen te ontwikkelen voor een efficiëntere integratie van het genderperspectief
in alle onderdelen van beleids-, programma- en projectcycli; verzoekt de Commissie om
de capaciteitsopbouw van de nationale statistieksystemen in ontwikkelingslanden te
bevorderen, opdat genderstatistieken inzake het milieu kunnen worden verzameld en
zodat de uiteenlopende gevolgen van de klimaatverandering beter kunnen worden
geëvalueerd en er oplossingen voor kunnen worden gezocht;
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24.

wijst erop dat maatregelen om ervoor te zorgen dat meer vrouwen voor
wetenschappelijke of technologische studierichtingen kiezen van het allergrootste
belang zijn om genderspecifieke gevolgen van klimaatverandering effectief te kunnen
bestrijden; vraagt om ervoor te zorgen dat meer meisjes en vrouwen voor STEMrichtingen (wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) kiezen, omdat zij de
toekomstige wetenschappers en ingenieurs op het gebied van hernieuwbare energie
moeten zijn om de negatieve effecten van klimaatverandering te bestrijden;

25.

wijst erop dat klimaatverandering kan leiden tot een toename van systemisch of in de
cultuur ingebed geweld tegen vrouwen en meisjes, waaronder huiselijk geweld;
verzoekt om maatregelen om de nationale autoriteiten en sociale partners beter in staat
te stellen de raakvlakken tussen gendergeweld en de gevolgen van klimaatverandering
te begrijpen en aan te pakken; benadrukt hoe belangrijk het is om steun te verlenen in
ontwikkelingslanden om risicofactoren met betrekking tot gendergeweld aan te pakken
via diverse inspanningen op het gebied van maatschappelijk engagement en leiderschap.
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