Miljø, klima og bæredygtig udvikling

Miljø- og klimaforandringer er de største udfordringer som verden står overfor. Mænd og kvinder
påvirker og påvirkes af miljø- og klimaforandringer på forskellig vis. Et styrket miljø- og
klimaarbejde forudsætter et kønsperspektiv, og at kvinder aktivt deltager i overensstemmelse
med Handlingsplanen fra Peking.

Miljø- og klimaforandringer har konsekvenser på en række områder. Oversvømmelser, tørke og
andre naturkatastrofer rammer mennesker i fattige lande hårdest og forstærker de allerede
eksisterende forskelle. Det betyder, at kvinder som udgør størstedelen af de fattige bliver de, der
rammes hårdest. I dag mangler 780 millioner mennesker adgang til rent vand. 842 millioner
mennesker lider af underernæring. Alt taget i betragtning fører dette til folkevandringer,
klimaflygtninge og menneskehandel.

Det er nødvendigt, at kvinder er med til at definere behovene, diskutere løsninger og deltager i
beslutningsprocesserne.

Forskning om og konsekvenser af klimaforandringer for kvinder skal prioriteres. Alt fra spørgsmål
om madforsyning, vand og energi til energibesparelse, transport og tekniske opfindelser, som
begrænser miljøpåvirkning, kræver kvinders deltagelse for at kunne løses.

Tidligere har kvinder været underrepræsenterede på alle områder og niveauer i de politiske
processer og der, hvor beslutningerne angående en holdbar udvikling tages. Ansvaret for at
forholde sig til forgiftet mad, kost under graviditet, børnenes udsathed for kunstigt fremstillede
sundhedsfarlige kemikalier lægges i dag på den enkelte kvinde i stedet for på dem, som står bag
udslippene. Et miljø som ikke er farligt skal sikres.

Kvinder skal inkluderes, fordi de har andre perspektiver og erfaringer at bidrage med. Kvinder er
vigtige for, at der kan findes holdbare løsninger på miljø- og klimaudfordringerne. Nordisk Forum
har som udgangspunkt, at et en holdbar udvikling kræver et helhedssyn med et integreret
ligestillingsperspektiv, som bygger på økologiske, økonomiske og sociale vilkår.

VI KRÆVER AT:

Nordiske myndigheder bidrager til, at kvinder tager plads som aktører, innovatører,
organisatorer, lærere, ledere og ambassadører for holdbar udvikling. Klima- og
miljørettede bistandsmidler skal altid, når det er relevant, have et kønsperspektiv
inkluderet.

Kvinder sikres øget politisk deltagelse og medbestemmelse i miljø- og klimaarbejdet, og at
kvinder udgør 50 procent ved forhandlinger om klima- og miljøaftaler.

Nordiske myndigheder garanterer samernes, især samiske kvinders, ret til at blive hørt i
miljøspørgsmål på sine områder.

Nordiske myndigheder igangsætter stærkere indsatser, inklusiv lovgivning, for at i et
hurtigere tempo mindske skadelige og ofte unødvendige og dyre udslip, og at den energi
som anvendes i stigende grad skal være vedvarende og holdbar.

Nordiske regeringer og myndigheder i et samarbejde med erhvervslivet tager ansvar for at
synliggøre konsekvenserne af miljøgifte, kemikalier og andre udslip i samfundet, og at der
ved lovgivning tages hensyn til konsekvenserne for kvinder, i udvikling af grøn økonomi og
grønne arbejdspladser.

Kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder garanteres ved miljø- og klimarelaterede
kriser, og at man er opmærksom på vold mod og handel med kvinder og børn ved
naturkatastrofer og gør noget ved det.

