Klimatické změny: Nejsilněji jsou zasaženy
ženy v rozvojových zemích
„Genderová nerovnost se projevuje i ve vztahu k rizikům spojeným s klimatickými změnami a
zranitelností žen. Tradiční znevýhodnění - omezený přístup ke zdrojům, menší práva a omezené
rozhodovací možnosti – činí z žen snadné oběti klimatických změn.“1
Klimatické změny představují jeden z nejpalčivějších problémů, jimž v současnosti čelí mezinárodní
společenství. Snižuje se úroda, ohrožuje nás nedostatek potravin, energie a vody, což již v tuto chvíli
ničí životy a zdraví miliónů nejchudších
obyvatel planety. Není pochyb o tom, že
jsou to právě obyvatelé rozvojových zemí,
kteří nejvíce pociťují následky klimatických
změn a riskují zastavení dosavadního
pokroku v oblasti snižování globální
chudoby.2
Protože dopady klimatických změn pociťují
nejvíce právě ti, kteří k nim přispívají
nejnižší měrou,3 nejsou tyto změny pouze
vědeckým nebo ekologickým problémem.
Dotýkají se rozvoje a otázky globální
sociální spravedlnosti. Často se ale debaty o
klimatických změnách soustředí právě jen
na hledání vědeckých nebo technických
řešení. Je ale evidentní, že tato řešení
nestačí.
V tomto článku se zaměříme na lidský a
sociální rozměr klimatických změn.

Ženy v íránské provincii Mazandarán (Foto: Mustafa Sajídnežád)
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Spravedlivá a citlivá politika v této oblasti se musí věnovat především potřebám a prioritám těch
žen a mužů, které klimatické změny nejvíce ovlivňují. Tato by se především měla snažit najít
odpověď na otázku propojení zranitelnosti a genderu, protože ženy a dívky klimatické změny
ovlivňují ještě nesrovnatelně více vzhledem k přetrvávající nerovnosti mezi pohla

Rámeček 1 - Ženy a klimatické změny4
 Při přírodních katastrofách umírá 14x více žen a dětí než mužů.5
 V roce 1991 zabil cyklón v Bangladéši 140.000 osob. Úmrtnost mezi ženami staršími 40 let byla
31%.6
Přes 70% obětí tsunami v Asii v roce 2004 tvořily ženy.7
 Hurikán Katrina, který zasáhl americké New Orleans v roce 2005, se dotkl především
Američanek tmavé pleti, které již před katastrofou byly marginalizovány a tvořily nejchudší
vrstvu obyvatel.
 Když cyklón Nargis zasáhl deltu řeky Ayeyarwaddy v Barmě (Myanmaru) v roce 2008, přišlo o
svůj hlavní zdroj příjmů odhadem 87% svobodných žen a 100% vdaných žen.8

Proč se soustředíme právě na ženy a dívky?
1. Dopady klimatických změn pociťují ženy a dívky nesrovnatelně intenzivněji
Klimatické změny dopadají s největší intenzitou právě na chudé a marginalizované vrstvy
společnosti. Příčinou toho, proč na ženy dopadá chudoba více a s větší intenzitou než na muže, je
právě nerovnost postavení žen a mužů. 9 K tomu přispívá několik faktorů, mezi jinými ekonomické
znevýhodnění žen a jejich závislost na mužích, diskriminace, které čelí v přístupu a kontrole nad
ekonomicky produktivními zdroji, např. ornou půdou, a omezené pravomoci žen v rozhodovacím
procesu. Mezi ženami a dívkami se také častěji vyskytuje negramotnost, mají nižší možnost
přístupu k informacím o klimatických změnách a i kvůli tomu jsou více vystaveny rizikům pojícím
se s těmito změnami.
Katastrofy, jakými byly hurikány Mitch a Katrina nebo záplavy v jižní a východní Asii, jsou stále
častěji spojovány s klimatickými změnami10 a ohrožení, které představují pro ženy, je tak stále
nápadnější. Poměr žen a mužů, kteří přijdou o život následkem přírodní katastrofy, je 14:1.11
Bylo například zjištěno, že mezi oběťmi asijského tsunami v roce 2004 bylo až 80% žen a dívek.12
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Podobně v roce 2007 přišlo v souvislosti s povodněmi v 18 afrických státech o střechu nad hlavou
1,5 miliónů osob, z nichž více než tři čtvrtiny tvořily ženy.13 Studie Londýnské školy ekonomie (LSE)
analyzovala přírodní pohromy ve 141 zemích a odhalila, že při pokusech o záchranu dají rodiče
spíše přednost synovi před dcerou.14 Ta samá studie ukázala, že po katastrofě jsou to právě ženy a
dívky, které častěji trpí nedostatkem potravy, nemají k dispozici bezpečná a soukromí poskytující
sociální zařízení nebo místo na spaní.
Akutní ohrožení žen a dívek v případě katastrof souvisí s celou řadou otázek spojených s rovností
pohlaví. Hovoříme například o omezování mobility z náboženských a kulturních důvodů, o odlišné
socializaci dívek, které nemívají stejné schopnosti potřebné k přežití jako jejich mužští sourozenci.
Bangladéšské ženy při povodních neopouštěly svá obydlí, protože to je kulturně nepřijatelné a ty,
které se k tomuto kroku odhodlaly, zase neuměly plavat15
Ale mnohem větší ohrožení žen v souvislosti s klimatickými změnami se neprojevuje jen v
krizových situacích. Obrovské problémy se zachováním způsobu obživy navzdory zvyšující se
nestálosti počasí a jeho extrémním
výkyvům nejvíce dopadá právě
na ženy a dívky. Je to proto, že
produkce potravin v domácnosti
leží nejčastěji na jejich bedrech
(pěstování základních plodin,
výživa v domácnosti, voda a
sběr paliva) a jejich závislost na
přírodních zdrojích je tak přímější.
Z toho důvodu se jich velmi
úzce dotýká, pokud tyto zdroje
začnou docházet.16 Například
v oblastech zužovaných suchy,
kde dochází k desertifikaci, sběr
paliva nyní trvá déle, neboť ženy
a dívky jsou nuceny pro něj
Sběr dřeva na podpal, Etiopie (Foto: Ahron de Leeuw)
docházet do větší vzdálenosti.17
Prudké deště a častější záplavy si svou daň vybírají i v podobě větší pracovní zátěže na
ženách, protože k tomu, aby daly své domy po povodních do pořádku, potřebují stále
více času a energie. Tím pádem jim zbývá méně času jak na zajištění domácnosti, tak i na

3

výdělek. V chudých domácnostech na celém světě ženy obětují jídlo pro sebe ve prospěch
dětí a mužských členů rodiny. Se zvyšujícími se cenami klesá kvalita nebo objem potravin,
které ženy mohou pořídit, přičemž jsou to většinou právě ony, které obětují svůj příděl.8

2. Ženy a dívky se jen obtížně přizpůsobují dopadům klimatických změn
Rozdělení rolí a diskriminace na základě pohlaví nejenže vystavuje ženy a dívky většímu ohrožení
klimatickými změnami, ale také snižuje jejich schopnost přizpůsobit chování výkyvům počasí.
Ačkoliv například pro domácnosti závislé na zemědělství je půda nejdůležitějším majetkem, který
generuje výdělek,19 v mnoha
částech světa k ní nemají ženy
přístup, a ani nad ní nemohou mít
kvůli diskriminačním zákonům
a zvykům kontrolu. Následkem
toho je pro farmářky obtížné
získat úvěr (pouhých 10%
úvěrů poskytovaných drobným
zemědělcům v Africe směřuje
ženám20) a bez finančních zdrojů
si farmářky nemohou pořídit
pomůcky nezbytné k adaptaci
na změny životního prostředí,
např. nové rostlinné a živočišné
odrůdy přizpůsobené suššímu
prostředí a odolnější proti
Ženy při sběru vody, Středoafrická republika (Foto: Pierre Holtz pro UNICEF)
vyšším teplotám, nebo nové
21
zemědělské technologie.
Všechny tyto překážky se ještě zvyšují vlivem rozšířeného stereotypu farmáře-muže, který
přetrvává, ačkoliv v mnoha částech světa je to právě žena, která nese hlavní zodpovědnost za
vypěstování, zpracování a prodej potravin, stará se o dobytek a pěstuje zeleninu. Tyto stereotypy
působí, že žena má jen zřídka přístup ke vzdělání, novým technologiím a informacím v oblasti
zemědělství.22 Ačkoliv oficiální místa varovala před cyklónem v Bangladéši v roce 1991, ženy se
o tom většinou nedozvěděly. Protože bylo vyhlášeno na veřejných prostranstvích, dozvěděli se
o něm převážně muži a ti ho ne ve všech případech předali svým ženám a zbytku rodiny.23 Právě
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špatné a opožděné informace působí, že se snižuje schopnost žen přijmout nové alternativní
zdroje obživy. Naopak se ale zvyšuje jejich odolnost.
3. Klimatické změny zhoršují genderové nerovnosti
Mezi dlouhodobé konkrétní vlivy klimatických změn na genderovou rovnost patří posílení
nestejného přístupu k bohatství, novým technologiím, vzdělání, informacím a majetku (např.
k půdě), neboli k nástrojům účinného boje s klimatickými změnami.24 Hrozí také, že s úbytkem
vody, energie a potravin, zaberou práce v domácnosti ženám i dívkám mnohem více času než v
minulosti a budou jim bránit ve vzdělání, výkonu zaměstnání nebo v práci pro komuitu.

Rámeček 2 – Jaké jsou priority při adaptaci nemajetných
žen
 Najít bezpečné místo k životu:
-Stěhování komunit na bezpečnější místa
-Domy na vyšší podestě - snížení ohrožení při záplavách
-Přístřešky pro lidi, zvířata a zem. materiál a výrobky
 Lepší přístup:
-K informacím/znalostem/schopnostem spojeným s klimatickými změnami
-Ke službám, např. k lékaři, veterináři
-K bezpečným, rozumným a spravedlivým úvěrům a pojištění
-V oblasti komunikací - bezpečnější silnice a lodní doprava
Jiné možnosti obživy:
-Díky lepším znalostem diverzifikovat pěstované rostliny a přizpůsobit své zemědělské praktiky
-Díky zavlažování
-Díky výuce na místní úrovni.

Výzkum nadace Plan UK v Etiopii například ukázal, že s tím, jak kvůli dlouhodobým suchům, ničení
životního prostředí a růstu počtu obyvatel dochází k vyčerpání zásob vody, tráví dívky stále více
času sběrem vody určené ke konzumaci, vaření a praní.25 Z rozhovorů s dívkami z okresu Lalibela
v Etiopii vyplynulo, že čas, který stráví sběrem vody v období sucha, se v poslední době rapidně
zvyšuje, nyní může trvat až šest hodin (oproti asi dvěma v minulosti).26. Proto je pro děvčata stále
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obtížnější docházet dlouhodobě do školy a mít dobré výsledky. Současná situace, kdy jsou ženy
nuceny trávit více času mimo domov (při sběru vody nebo při zemědělských pracích) zvyšuje i
riziko, že budou sexuálně napadeny.
4. Ženy a dívky - Změna aktérů klimatických změn žádá změnu v přístupu
Ženy a muži mají mnohdy odlišné, ale vždy zajímavé pohledy na to, jak se přizpůsobit negativním
vlivům ničení životního prostředí.27 Řešení by mělo vyhovovat životu v nejchudších oblastech naší
planety, protože právě jejich obyvatelé jsou změnami nejvíce ovlivněni.28 Klimatické změny se
již řeší pomocí inovativních postupů na úrovni komunit, a to často pod vedením žen, které mají
rozsáhlé zkušenosti s bojem proti následkům klimatických změn ve svých komunitách.29
Průzkum mezi ženami ve venkovských oblastech kolem řeky Gangy v Bangladéši, Indii a Nepálu
přinesl popis několika adaptačních strategií, např. přechod na plodiny, které jsou schopny odolat
záplavám i suchům, na plodiny, jejichž sklizeň probíhá ještě před obdobím záplav, nebo na odrůdy
rýže, které vyrostou tak vysoko, aby je neohrozily záplavy.30 „Vzhledem k tomu, že nikdy nevíme,
kdy vlastně deště přijdou, museli jsme se přizpůsobit. Já jsem například změnila způsob přípravy
záhonů na setí, abychom nepřišli o celou úrodu. Aktuální situaci také přizpůsobuji pěstované
plodiny.31 Obdobně, ženy-farmářky v Mali nyní přecházejí na nové plodiny, např. ořechy. Dřevo
z nich lze používat na zátop, z plodů se vyrábí krémy, které se prodávají na další zpracování
kosmetickým průmyslem.
Vedle diverzifikace plodin zmiňují ženy od řeky Ganga i jiné způsoby, jakými se přizpůsobují
záplavám (viz Rámečk 2)
Ženy mají evidentně znalosti a poznatky, kterými mohou pomoci lépe reagovat na klimatické
změny. Přesto jsou ale i nadále ve vyjednávání o klimatických změnách jen velmi málo zastoupené.
Na 16. Konferenci smluvních stran v roce 2010 tvořily ženy jen 30% řadových účastníků delegací a v
čele jednotlivých delegací na jednání o Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu, což je mezinárodní
panel od roku 1992 zasvěcený boji s klimatickými změnami, byly ženy zastoupeny jen ze 12-15%32.
Často se nehledí na názor místních žen při zavádění vodovodu do vesnice, nebo při diskuzích
o změnách zemědělského plánu vesnice.33 Nedostatek příležitostí na sdílení zkušeností s bojem
proti klimatickým změnám může ohrozit účinnost takovýchto aktivit (viz rámeček 3)
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Rámeček 3 – Stejná účast na rozhodovacích procesech
pro ženy i muže
 V okresu Kilombero v Tanzánii vyschla studna jen nedlouho poté, co ji vybudovala jedna nevládní organizace. Ukázalo se, že její umístění vybral sněm místních obyvatel tvořený pouze
muži. Když pracovníci organizace hovořili s ženami, ukázalo se, že nošení vody mají na starosti
ženy, které tudíž přesně znají místa, kam chodí vodu kopat. Od této události mají ženy právo
se více zapojovat do rozhodování o umístění studní. Fisher 2006

Postupovat směrem ke spravedlivé a citlivé politice v oblasti klimatických změn
Dramaticky narůstá objem prostředků, které jdou do programů usilujících o boj s klimatickými
změnami a jejich účinky a o uznání toho, jak závažný je problém klimatických změn v boji proti
globální chudobě. Pokud chtějí fondy skutečně změnit životy nejchudších obyvatel světa, kteří
jsou vystaveni následkům klimatických změn, a především žen a dívek, je třeba:
1.
Aby se dárcovské programy a politiky systematicky věnovaly i genderovým analýzám
a zjišťovaly tak úroveň genderové nerovnováhy v daném kontextu i to, jakým způsobem onu
nerovnováhu zhoršují klimatické změny.
2.
Aby se ženy mohly ovlivňovat, jakým způsobem budeme reagovat na klimatické změny.
Dárcovské programy musí uznat hodnotu znalostí místních žen a využívat jich při implementaci
svých záměrů. Podíl žen na rozhodovacích procesech (na národní i mezinárodní úrovni) se musí
zvýšit (viz Rámeček 4).
3.
Aby krizové scénáře počítaly s větší mírou ohroženosti žen, např. systém varování musí být
schopen dolehnout ke každému obyvateli komunit, krizové příbytky musejí být přizpůsobeny i
potřebám žen (viz Rámeček 5).
4.
Abychom i nadále upozorňovali na zdravotní nebo výživové nerovnost mezi muži a
ženami, kvůli kterým jsou ženy častěji ohroženy klimatickými změnami, a na omezené možnosti
žen v přístupu k informacím o klimatických změnách a adaptačních strategiích.
5.
Aby se státy „bohatého severu“ zavázaly k ještě radikálnějšímu omezení emisí skleníkových
plynů po roce 2012, kdy skončí závazky vyplývající z kjótské smlouvy. Jedině tak se sníží negativní
vliv, který mají klimatické změny především na ženy.
6.
Aby společnost ve státech „bohatého severu“ změnila svůj životní styl a přestala přispívat
ke klimatickým změnám, aby státy motivovaly své občany k udržitelnému životnímu stylu,
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především pomocí omezení konzumního způsobu života, ekonomikou méně zaměřenou na růst
a více na uspokojování lidských potřeb a podporu alternativní energie.

Rámeček 4 Ženy a vyjednávání o klimatických
změnách
 Na mezinárodní úrovni se prosazují nové způsoby, jakými zvýšit podíl žen na vyjednávání o klimatických změnách. V roce 2009 například Finsko poskytlo 500.000€ na
cestovní náklady a diety pro ženy z rozvojových zemí, které se díky této podpoře mohly
zúčastnit Summitu o klimatických změnách, který pořádala v Kodani OSN a jiných setkání, které summitu předcházela.3

Rámeček 5 – Následky hurikánu Mitch v Hondurasu
 Na mezinárodní úrovni se prosazují nové způsoby, jakými zvýšit podíl žen na vyjednávání o klimatických změnách. V roce 2009 například Finsko poskytlo 500.000€ na
cestovní náklady a diety pro ženy z rozvojových zemí, které se díky této podpoře mohly
zúčastnit Summitu o klimatických změnách, který pořádala v Kodani OSN a jiných setkání, které summitu předcházela.3

(poznámky pod čarou)
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KARAT Coalition (hlavní realizační partner)
od roku 1997 koordinuje KARAT síť ženských organizací ze střední a východní Evropy a Společenství
nezávislých států. Hlavním cílem koalice je zajistit
genderovou rovnost prostřednictvím monitorování
implementace mezinárodních dohod a politik. Bojuje
za ženská práva, ekonomickou a sociální spravedlnost
a genderově zaměřenou rozvojovou spolupráci se
silným důrazem na perspektivu postsocialistických
zemí. Během posledních deseti let vybudovala Koalice KARAT silnou síť a v současné době má okolo 60
členů včetně 50 organizací.

One World Action (OWA)
je nestátní nezisková organizace založená v roce 1989.
jejím hlavním cílem je pracovat společně s ženskými
organizacemi z venkova a měst z Afriky, Asie, Latinské Ameriky a východní Evropy. Kořeny chudoby
vidíme v nedostatku moci, a proto pracujeme s těmi
nejchudšími a nejvíce vyloučenými lidmi, aby získali
hlas, moc a možnosti změnit své vlastní životy. Na tématech jako jsou genderová rovnost, podíl na vládnutí a sociální vyloučení pracujeme prostřednictvím
budování kapacit, vzájemného propojování a obhajoby ženských práv. Ve Velké Británii a Evropě bojujeme
za změnu mezinárodních politik, které uvrhají lidi do
chudoby a udržují je v ní.
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Charity registration number: 1022298
Company registration number: 2822893
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