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Debata na temat zmian klimatu powinna
skoncentrowa się na prawach kobiet
Poznań, Polska, 8 Grudnia, 2008 (IUCN) – Według IUCN zdrowie i życie kobiet narażone jest na większe
ryzyko w związku ze zmianami klimatu.
Zmiany klimatu dotkną wszystkie kraje, ale ubogie kobiety z krajów rozwijających się będą najbardziej
narażone na negatywne skutki. Mimo to większość dotychczasowych debat w ramach UNFCCC nie brało
tego zagadnienia pod uwagę.
“Kobiety nie są tylko bezradnymi ofiarami –one są bardzo ważnymi motorami zmian a ich przywództwo jest
kluczowe,” mówi Lorena Aguilar, Doradca IUCN do spraw równouprawnienia. “Musimy działać teraz i
zapewnić, że ich głos zostanie właściwie wysłuchany – tutaj w Poznaniu i poza nim.”
Kobiety są znacznie bardziej niż mężczyźni narażone na utratę życia w wyniku katastrof, takich jak cyklony,
huragany, powodzie, wysokie temperatury, które nasilają się w wyniku zmian klimatu.Przykłady ze 141
krajów z lat 1981 – 2002 pokazują, że tego typu zdarzenia przyczyniają się do śmierci większej ilości kobiet
niż mężczyzn lub do śmierci kobiet we wcześniejszym wieku w porównianiu z mężczyznami.
W wielu krajach kobiety są odpowiedzialne za gromadzenie wody i drewna opałowego. W najbiedniejszych
obszarach Świata, zwłaszcza w Afryce sybsaharyjskiej, kobiety spędzają trzy – cztery godziny dzieninie na
wykonywaniu tych zadań.
Powodzie, susze i pustynnienie zwiększają zasięg geograficzny tych obciążeń zmuszając więcej kobiet do
porzucenia edukacji. Z 115 milionów dzieci na Świeci, które nie chodzą do szkół, trzy piąte stanowią
kobiety. Kobiety stnowią 75 % niepiśmiennej populacji Świata.
“Debaty na temat zmian klimatu skupiają się niemal kompletnie na nauce i polityce, nie poświęcając
wystarczającej uwagi negatywnym wpływom, którym podlegają najbiednieji obywatele Świata, w większości
kobiety,”dodaje Aguilar. “Rządy zgromadzone w Poznaniu muszą zabrać się do rozwiązania problemu
zmian klimatu z uwzględnieniem zagrożeń jakie to zjawisko stanowi dla kobiet na całym Świecie.”
Adaptacja do zmian klimatu będzie miała wpływ na rolnictwo, bezpieczństwo żywnościowe i zarządzanie
zasobami wodnymi w obszarch niezurbanizowanych. Praca w tych sektorach pozostaje tradycyjnie domeną
kobiet. Przykładowo w Afryce 80 procent produkcji żywności pochodzi z pracy kobiet.
IUCN, jako członek Globalnego Sojuszu na rzecz Równouprawnienia i Klimatu (Global Gender and Climate
Alliance), przygotowała podręcznik, który może być użyty jako praktyczne narzędzie i pomóc decydentom w
przygotowaniu polityk i strategii klimatycznych uwzględniających zagadnienia równouprawnienia.
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IUCN, Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody, pomaga w poszukiwaniu pragmatycznych rozwiązań dla najbardziej
istotnych problemów środowiskowych poprzez wspieranie badań naukowych, wdrażania projektów na całym świecie oraz
wspieranie współpracy Rządów, Organizacji Pozarządowych (NGOs), ONZ, konwencji międzynarodowych i firm w celu
tworzenia polityk, rozwiązań prawnych i dobrych praktyk. Jako najstarsza i największa organizacja zajmująca się ochroną
przyrody, IUCN, jest demokratyczną unią zrzeszającą ponad 1,000 Rządów i organizacji pozarządowych i prawie 11,000
naukowców i ekspertów ze 160 krajów. Działania IUCN wspierane przezz ponad 1,000 pracowników w 60 biurach oraz
setki partnerów z sektora publicznego, NGOs i sekora prywatnego na całym świecie. Siedziba Główna IUCN mieści się w
Gland, koło Genewy, w Szwajcari. www.iucn.org
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