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LEESWIJZER  

In dit deel van het rapport worden de diverse begrippen rond het thema gender en klimaat gepresenteerd. 

Deze thema’s zijn geïdentificeerd op basis van literatuuronderzoek en de deskreview van beleidsstukken 

rond deze thematiek.   

De begrippen opgenomen in deze lexicon worden op twee manieren gepresenteerd om de genderdimensie 

van de gebruikte terminologie te accentueren: de cursief gedrukte standaard definitie wordt aangevuld met 

een “gender definitie” (waarbij wij de gender dimensie of de gender impact van de standaard definitie 

weergeven) geplaatst in een roze kader.  

Voorbeeld:  

Standaard definitie  

  

Gender definitie  
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GENDER   

Gender  

De uit sociaal-cultureel perspectief bepaalde eigenschappen en mogelijkheden die aan vrouwen en 

mannen, meisjes en jongens worden toegeschreven. Deze toedeling is gebaseerd op biologische 

verschillen (sekse) tussen mensen en nog overwegend gender binair (uitgaande van het bestaan van alleen 

mannen of vrouwen) gedacht (EIGE 2021).  

  

Genderongelijkheid  

De sociaaleconomische, legale, sociale en culturele situatie waarin geslacht en/of gender verschillen 

in rechten en waardigheid tussen mannen en vrouwen bepalen, wat zich uit in ongelijke toegang tot 

rechten en hulpbronnen en stereotype sociale en culturele rollen. Deze ongelijkheid tussen mannen en 

vrouwen is een gevolg van de lagere waardering van wat binnen de meeste samenlevingen als typisch 

vrouwelijke eigenschappen en opgaven worden geacht. Alles wat van de norm van de hetero en cis-man 

afwijkt staat lager in de maatschappelijke hiërarchie, hetgeen tot discriminatie en uitsluiting van vrouwen 

en LHBTQIA’ers voert (EIGE 2021).   

Gender responsief  

De overweging van gendernormen, -rollen en -relaties en het aanpakken van ongelijkheid die wordt 

gegenereerd door ongelijke normen, rollen en relaties door veranderingen binnen een bepaalde sociale 

omgeving door corrigerende maatregelen. (UN Women, n.d.)  

Gender transformatief  

Benaderingen die er actief naar streven starre sociale en gendernormen en culturele waarden te 

onderzoeken, in vraag te stellen en te veranderen, en om machtsongelijkheid tussen personen van 

verschillende geslachten en de grondoorzaken van genderongelijkheid en discriminatie aan te pakken, en 

om systemen en instellingen te herdefiniëren die ongelijkheid creëren en in stand houden. Het doel van 

deze benadering is om ongunstige gendernormen en machtsdynamiek om te zetten in positieve, waardoor 

het bereiken van gendergelijkheid wordt versneld. (UN Women, n.d.)  

  

Intersectionaliteit & Klimaatverandering  

Intersectionaliteit is het erkennen van de verschillen tussen mensen op basis van geslacht, genderrollen, 

leeftijd, handicap, religie, seksuele oriëntatie, economische en maatschappelijke positie, opleidingsniveau, 

gezinssamenstelling, etc. en dat de interacties tussen deze kenmerken tot unieke verschillen in 

machtsverhoudingen en ervaringen van ongelijkheid, discriminatie en uitsluiting kunnen leiden. Het erkent 

diversiteit binnen groepen, dus dat niet alle mannen gelijk zijn aan elkaar en idem voor vrouwen.  
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Intersectionele discriminatie van vrouwen betreft in verschillende omvang gemarginaliseerde vrouwen, zoals 

vrouwen met een andere huidskleur, jonge vrouwen, vrouwen met een handicap maar ook niet-gender 

conforme mensen. Hierdoor kunnen zij extra worden getroffen door milieuschade en klimaatverandering. 

Ook is de kans groter dat ze achterblijven bij de duurzame transitie (Heidegger et al.,  

2021).     



 

Deel 3:      Lexicon Klimaatverandering & Gender  7  

  
7  

  

KLIMAATVERANDERING  

 

Klimaatverandering  

Een mondiale verandering in het klimaat, in de actuele context door de toename van broeikasgassen in 

de atmosfeer als gevolg van eeuwenlange menselijke handelingen, met name door de verbranding van 

fossiele brandstoffen.  

Klimaatverandering kenmerkt zich door een ongelijke veroorzaking door en ongelijke uitwerking op 

verschillende mensen al naar gelang hun genderrol in de samenleving.  

 

Op sommige plekken in de wereld worden mensen aan de hand van hun genderidentiteit en/of seksuele 

geaardheid, zoals LHBTQIA’ers, in verband met bijgeloof verantwoordelijk gehouden voor klimaatrampen. 

Bovendien nemen de tijdsbesteding aan gendergebonden verantwoordelijkheden zoals water en brandstof 

halen aanzienlijk toe ten gevolge van klimaatverandering (Richards, 2018).  

  

Klimaatadaptatie  

De aanpassing -vaak middels technologie- aan klimaatverandering op gebied van o.a. infrastructuur, 

gezondheidszorg, landbouw en bouwsector.  

Vrouwen zijn nog ondervertegenwoordigd in onderzoek, ontwikkeling en besluitvorming omtrent 

klimaatadaptatie. Adaptatie vereist bovendien een genderspecifieke planning.  

 

Denk bij genderspecifieke planning bijvoorbeeld aan lichamelijke verschillen tussen vrouwen en mannen in 

hoe onze lichamen bestand zijn tegen extreme temperaturen (en dus klimaatgerelateerde pathologieën); 

alsmede gendergerelateerde verschillen in landbouwpraktijken (Bas-Defossez, 2021) (vrouwen zijn vaker 

betrokken bij duurzaamheidsinitiatieven). Alhoewel maatregelen zoals onderwijs voor meisjes en meiden en 

geboorteregeling een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan adaptatie, worden deze tot nu toe niet of 

nauwelijks in acht genomen in landelijk klimaatbeleid (Patterson et al., 2021).  

Nederland speelt een leidende rol in ontwikkeling van techniek voor klimaatadaptatie. Alle universiteiten 

hebben vakgroepen en onderzoekers die onderzoek doen naar klimaat. Wat betreft ontwikkeling van 

klimaatadaptatie technologie, zoals geo-engineering, zijn vrouwen in het algemeen echter nog 

ondervertegenwoordigd (Bari, 2020).  

  

Klimaatmitigatie  

Verandering in beleid en handelswijzen ter vermindering en vertraging van klimaatverandering; zoals 

bijvoorbeeld het bevorderen van o.a. de energietransitie, emissiehandel, bosbehoud en herbebossing.  
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De rol van vrouwen in klimaatmitigatie activiteiten wordt nog onderschat (zoals hun ecologische kennis) 

en/of onvoldoende vergoed, bijvoorbeeld bij herbebossing. (Bäthge, 2010)  
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ECONOMIE  

  

Duurzame ontwikkeling / duurzame economie  

Ontwikkeling met oog voor sociale, economische en ecologische duurzaamheid.  

Duurzame gedragskeuzes wordt bewust en onbewust geassocieerd met vrouwelijkheid. Zo wordt 

duurzaamheid een “vrouwentaak” gemaakt.   

  

Dit fenomeen getuigt van de werking van stereotypes: vrouwen worden van traditioneel geacht meer om de 

natuur te geven. Zo is bijvoorbeeld marketing van ecologisch verantwoorde producten en diensten 

voornamelijk gericht op vrouwen. (Mintell, 2018)  

Vrouwen zijn echter ondervertegenwoordigd in besluitvorming omtrent milieuzaken en klimaatverandering 

en ervaren bovendien ongelijke toegang tot (steeds schaarser wordende) natuurlijke hulpbronnen. Zo wordt 

het meest recente Europees beleid ter bevordering van duurzaamheid, de European Green Deal, bekritiseerd 

als gender-blind omdat dit beleid geen rekening houdt met de gender ongelijkheid in toegang tot duurzame 

keuzes (Heidegger et al., 2021).  

  

Circulaire Economie  

Economisch model waarbij de uitputting van natuurlijke hulpbronnen wordt tegengegaan door 

recyclage, afvalpreventie en herfabricage.   

Gezien de gendergerelateerde verschillen in consumptiepatronen, afvalproductie en -preventie is een 

genderspecifieke benadering in het ontwerp en omzetting van de circulaire economie cruciaal (OECD, 

2020).  

  

Vrouwen besluiten over 70-80% van huishoudelijke aankopen en zijn bovendien bewuster omtrent 

energiebesparing, eco-producten en afvalscheiding. Echter in veel circulaire economie projecten en 

campagnes, worden vrouwen onvoldoende aangesproken als consument en beslisser.  

  

Klimaatfinanciering   

In internationale verdragen vastgelegde financiering ten behoeve van klimaatmitigatie en -adaptatie, 

voornamelijk in het mondiale Zuiden.   

Voor een genderbewuste klimaatfinanciering moet net zoals bij andere ontwikkelingsinitiatieven en 

rampenbestrijding in de bestemming van de financiering de rol (en toegang tot financiering) van vrouwen 

in de lokale context in acht worden genomen, hetgeen nog onvoldoende gebeurt.  
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De belangrijkste internationale instanties voor klimaatfinanciering zijn de Adaptatiefonds (in 2001 in het 

leven geroepen) en het Groene Klimaatfonds (2010). Het Adaptatiefonds heeft in maart 2021 strengere 

genderrichtlijnen voor de financiering vastgelegd (UN, 2021). Dit is nodig aangezien in 2020 werd geschat dat 

bij slechts een derde van de klimaatfinanciering rekening wordt gehouden met gendergelijkheid. Bovendien 

wordt te weinig financiering op lokaal niveau bestemd waardoor lokale condities en context onvoldoende in 

projecten wordt meegenomen (CARE, 2021; Carty et al., 2020).  

Een belangrijke ontwikkeling voor klimaatfinanciering afgestemd tijdens de VN-klimaatconferentie van 2015 

is het ‘Warsaw International Mechanism for Loss and Damage’. Dit bevordert betalingen door de historisch 

grootste uitstoters van broeikasgassen aan ontwikkelingslanden die in zo’n mate door klimaatrampen 

getroffen worden, dat er geen adaptatie meer mogelijk is (UNFCCC, 2021).  
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RECHTVAARDIGHEID  

  

Klimaat activisme  

Voortgekomen uit het milieuactivisme, specifiek gericht op politiek activisme inzake 
klimaatverandering.   

Klimaat-activistische initiatieven als reactie op klimaatverandering gerelateerde rampen worden 

voornamelijk in het mondiale Zuiden vaak door vrouwen geleid (Richards, 2018).   

Klimaat activisme in het mondiale Noorden kent ook veel meer vertegenwoordiging van vrouwen dan van 

mannen. Een aantal jonge vrouwen zijn rolmodellen in de klimaatbeweging: Greta Thunberg, Vanessa 

Nakate uit Oeganda, Luisa Neubauer uit Duitsland en Disha Ravi uit India.  

  

Op sommige plekken zijn milieu- en klimaatactivisten blootgesteld aan extreem fysiek en verbaal geweld, in 

het mondiale Zuiden leidt dit zelfs tot moord (Global Witness, 2021).   

Vrouwen en jonge vrouwen zijn sterker vertegenwoordigd in klimaatmarsen en zichtbaar als boegbeelden 

voor klimaatactivisme dan mannen.  

  

Broeikasgasemissies per hoofd van de bevolking/ Milieu-impact   

Het effect van menselijk handelen op het milieu en ecosystemen; i.v.m. klimaatverandering wordt ook 

wel over broeikasgasemissies per hoofd van de bevolking gesproken.  

Onderzoek toont aan dat mannen aanzienlijk meer broeikasgasemissies (8 tot 40%) veroorzaken dan 

vrouwen. Dit is voornamelijk gerelateerd aan vervoergewoontes en dieet. Een genderspecifieke analyse van 

milieu(on)vriendelijk gedrag is voor klimaatbeleid daarom essentieel (Carlsson Kanyama et al., 2021; 

Heidegger et al., 2021).  

  

Bovendien veroorzaakte tussen 1990 en 2015 de rijkste 1% van de mensen op aarde twee keer zoveel 

broeikasgasuitstoot als de armste helft van de wereldbevolking. (Kartha et al., 2020; OXFAM, 2020)  

  

Intergenerationele gelijkheid   

Rechtvaardigheid in het dragen van de kosten en lasten van klimaatverandering tussen verschillende 

generaties, zowel vroegere, huidige en toekomstige generaties.   

  

Intergenerationele- en gendergelijkheid worden vaak samen genoemd zonder onderscheid tussen beiden. 

Door de nadelige gevolgen van klimaatverandering op de leefsituatie van één generatie meisjes en 
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vrouwen wordt een vicieuze cirkel van intergenerationele armoede en kwetsbaarheid van komende 

generaties van meisjes en vrouwen veroorzaakt (Kwauk et al., 2019).  

  

De recente frustratie van jongeren over traagheid in besluitvorming en uitblijven van maatregelen voor 

klimaatmitigatie kan gezien worden als een intergenerationeel conflict met vroegere generaties (Hobster, 

2021).  

De huidige jongeren-klimaatbewegingen worden vaak geleid door meiden en jonge vrouwen, terwijl de 

besluitvorming rond klimaatbeleid een oververtegenwoordiging kent van oudere mannen.   

  

Klimaat(on)rechtvaardigheid   

Klimaatverandering wordt en werd onevenredig veroorzaakt door rijke landen en mensen; dit terwijl 

arme landen en mensen er tot nu toe de meest nadelige effecten van ondervinden. 

Klimaatrechtvaardigheid pleit voor een eerlijk klimaatbeleid dat deze ongelijkheden in acht neemt.   

  

De impact van klimaatverandering kan bestaande gendergerelateerde ongelijkheden versterken.  

Klimaatbeleid moet daarom deze gender ongelijkheden erkennen, verminderen en uiteindelijk opheffen.  

  

Armoede heeft een versterkende wisselwerking met de impact van klimaatverandering, en 

wereldwijd zijn de meeste arme mensen vrouw. Daarom pleiten vele vrouwenorganisaties en 

internationale klimaatbehartigers voor de combinatie klimaatrechtvaardigheid en genderrechtvaardigheid 

(OXFAM, 2021, 2020; Richards, 2018).  
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LEEFOMGEVING  

  

Emissievrij vervoer   

Als klimaatmitigatie maatregel wordt toenemend ingezet op elektrisch transport ter vervanging van 

fossiele verbrandingsmotoren en het bevorderen van trein- en fietsverkeer.   

Vrouwen hechten meer waarde aan energiezuinig vervoer en maken over het algemeen meer gebruik van 

het openbaar vervoer en lopen meer. Het is daarom belangrijk dat openbaar vervoerbeleid de reispatronen 

van vrouwen in acht neemt.  

  

Verdere komen huidige subsidies voor duurzame vervoersmiddelen (zoals voor de aanschaf en het 

gebruik van elektrische auto’s) voornamelijk ten goede van welgestelde mensen en mannen, waardoor 

vrouwen achterblijven (Keim en Cerney, 2021; Lecompte en Juan Pablo, 2017; Lory, 2021; OECD, 2020).  

  

Klimaatvluchtelingen  

Personen die binnen of buiten hun thuisland op de vlucht moeten ten gevolge van klimaatverandering 

(UNHCR, 2021).  

Er bestaan genderongelijkheden in de mogelijkheid tot migratie en vlucht. Bovendien zijn er 

gendergerelateerde gevaren tijdens de vlucht zelf (zoals mensenhandel en seksueel geweld); en specifieke 

uitdagingen en belemmeringen voor vrouwen en meisjes bij de hervestiging.   

  

Een voorbeeld van genderspecifieke hindernissen na hervestiging is onvoldoende toegang tot 

(gynaecologische) gezondheidszorg (Kwauk et al., 2019).  

 

Landgebruik/(Her)bebossing   

Landgebruik speelt een aanzienlijke rol in klimaatverandering. Planten (alsmede oceanen en bodem) 

zijn natuurlijke koolstofputten en dragen zo bij aan een evenwicht in de koolstofkringloop. Om deze reden 

is bijvoorbeeld het toenemend kappen van oerwouden voor houtwinning en landbouwdoeleinden zo 

schadelijk (UNFCCC, 2005).  

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de besluitvorming rondom landgebruik, zo zijn grondbezitters en 

houthakkers meestal man en erkennen veel landen in het mondiale Zuiden geen landrechten aan vrouwen. 

Bovendien is de kennis van ecosystemen van vooral inheemse vrouwen voor het in stand houden en 

herstellen van de natuur (en de bosbouw) ondergewaardeerd. (Merrow, 2020)  
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Het is de globale handel die de grootschalige en schadelijke verandering van grondgebruik aanstuurt. In het 

mondiale Zuiden is de lokale bevolking vaak door armoede gedreven tot deelname aan deze activiteiten 

(Winkler et al., 2021).  

Grootschalige woudkap vindt bijvoorbeeld plaats in de Amazone voor vleesproductie, op Indonesië voor de 

palmolie-industrie en in West-Afrika voor cacaoplantages, maar ook in Europa voor kolendelving (Ritchie en 

Roser, 2021).  

Het compenseren van de uitstoot van broeikasgassen door het planten van bomen is nog een geliefd middel 

van de commerciële sector. Er is echter veel scepsis over deze methode en de partijen die hieraan 

meewerken worden zelfs beticht door klimaatactivisten van greenwashing (Greenberg, 2021).  

 

Luchtvervuiling  

Luchtverontreiniging komt zowel in binnen ruimtes als in de buitenlucht voor en heeft toenemend 

ernstige nadelige effecten op de leefomgeving en volksgezondheid. Er bestaat een wisselwerking tussen 

luchtvervuilende deeltjes en klimaatverandering. (Institute for Advanced Sustainability Studies, n.d.)  

Vrouwen worden vanwege gendergebonden rolverdeling maar ook uit biologisch perspectief bijzonder 

getroffen door luchtvervuiling.   

  

Luchtvervuilende deeltjes komen vrij als bijkomstigheid van de winning en verbranding van fossiele 

brandstoffen. Bovendien beïnvloeden sommige deeltjes de opwarming of juist het afkoelen van de aarde 

(Institute for Advanced Sustainability Studies, n.d.). Extreme en deels permanente of seizoensgebonden 

luchtvervuiling buiten plaagt voornamelijk India en China, maar wereldwijd heersen er problemen 

gerelateerd aan luchtvervuiling (WHO, n.d.).  

Binnenshuizelijke luchtvervuiling door koken op kerosine, biomassa (zoals hout) en kolen treft bijzonder 

vrouwen in het mondiale Zuiden. Een ander frappant voorbeeld is dat door extreme luchtvervuiling in de 

buitenlucht jonge vrouwen in Noord-India toenemend betroffen zijn van longziektes die voorheen 

voornamelijk onder oudere mannen voorkwamen (The Economist, 2021). Bovendien worden zwangere 

vrouwen in het bijzonder getroffen door luchtvervuiling (Milieudefensie, n.d.). 

   

Voedselvoorziening  

De mondiale voedselvoorziening levert een aanzienlijke bijdrage (21-37%) toe tot de uitstoot van 

broeikasgassen (zoals co2 maar ook methaan). Veeteelt (vnl. vlees- zuivelproductie) en voedseltransport 

over lange afstanden afhankelijk van fossiele brandstoffen dragen hier aanzienlijk aan bij.   

Er bestaan ongelijke genderrollen in voedselvoorziening. Alhoewel vrouwen wereldwijd gemiddeld voor de 

helft van voedselproductie verantwoordelijk zijn, twee derde van de arme veehouders ter wereld uitmaken 

en bovendien aanzienlijk bijdragen aan voedselzekerheid wordt hun rol in dit systeem stelselmatig 

onderschat.   
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Andersom heeft klimaatverandering uitwerking op voedselproductie, zo lijden uitzonderlijke 

weersverschijnselen tot het verlies van oogsten, landbouwgrond en veestapel. Verder worden vooral 

inheemse vrouwen in hun werkzaamheden voor voedselvoorziening disproportioneel zwaar getroffen door 

klimaatverandering. Dit terwijl juist zij door hun (ecologische) kennis een sleutelrol kunnen spelen in de 

aanpassing aan klimaatverandering (Alegado, 2020; Mbow et al., 2019; Ruel en Brouwer, 2021).  

  

Wateroverlast en -schaarste  

Een van de meest ernstige gevolgen van klimaatverandering is de invloed op de waterkringloop waardoor 

regenval vermindert of verergert met tot gevolg overstromingen of droogte.    

  

Vanwege gendergebonden verantwoordelijkheden betreffende waterverzorging moeten vrouwen en 

meiden bij droogte grotere afstanden afleggen tot de bron. Bovendien zijn vrouwen minder mobiel (o.a. 

vanwege inkomensongelijkheid) om bij extreme waterstanden zich te verplaatsten naar drogere of nattere 

plekken.   

De door klimaatverandering toegenomen tijdsbesteding aan de verantwoordelijkheid voor waterverzorging 

in het mondiale Zuiden betekent voor deze vrouwen en meiden verloren tijd voor recreatie, onderwijs en 

betaald werk. Bovendien zijn vrouwen onevenredig getroffen bij overstromingen aangezien ze minder vaak 

kunnen zwemmen en vanwege hun zorgtaak eveneens kinderen en ouderen in veiligheid moeten brengen 

(Richards, 2018).  
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ENERGIE   

  

Duurzame energieopwekking / duurzame energietransitie:  

Energie van hernieuwbare bronnen zoals wind en zon wordt ingezet als alternatief voor fossiele 

brandstoffen, aangezien deze gekenmerkt zijn door vervuiling en geopolitieke problemen en bovendien zijn 

deze brandstoffen eindig.  

Deze sector wordt -net als de fossiele energiesector- nog gekenmerkt door genderongelijkheden in 
arbeidsdeelname en -potentieel. In 2019 waren 68% van de arbeidskrachten in de hernieuwbare 
energiesector man (Feenstra en Clancy, 2019; IRENA, 2019).  

  

Het Just Transition Mechanism (voor een rechtvaardige omzetting van European Green Deal), komt mogelijk 

voornamelijk ten goede van mannelijke kolencentrale arbeiders, terwijl een op diversiteit gerichte aanpak 

voor verschillende sociale groepen die bijzonder getroffen zijn door de transitie nog mist (Heidegger et al., 

2021).  

  

Decentrale energieopwekking  

Vanuit een standpunt van klimaatmitigatie en verzet tegen machtige energiebedrijven wordt in de 

afgelopen decennia steeds meer energie lokaal opgewekt en verbruikt waarbij energieconsumenten 

tegelijkertijd energieproducten worden, ook wel prosuming geheten. Burgercoöperaties en -initiatieven 

spelen hier een aanzienlijke rol in.   

Deze sector wordt -net als de fossiele energiesector- nog getekend door genderongelijkheden in 

participatie en functies.  

  

In deze projecten en initiatieven zijn overwegend mannen actief en bekleden overwegend mannen 

leidinggevende functies, terwijl vrouwen hoofdzakelijk administratieve en vrijwilligersrollen op zich nemen 

(Chaumont et al., 2021; Feenstra en Creusen, 2021; Fraune, 2015; IRENA, 2019; Łapniewska, 2019; 

REScoop.EU, 2021).  

  

Energie-armoede  

Onvermogen van energieconsumenten om toegang te krijgen tot betaalbare, duurzame 

energiediensten om aan de eigen energiebehoefte te voldoen.   

Er bestaat een duidelijke genderongelijkheid in de toegang tot betaalbare en duurzame energiediensten. 

(Clancy et al., 2018; Feenstra, 2021; Feenstra en Clancy, 2019)  
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Energie-efficiëntie  

Energie-efficiëntie is minder energieconsumptie met dezelfde energie uitkomst middels technische 

verbeteringen, vermindering van energieverspilling maar ook veranderingen in handelwijzen (ook op 

huishoudniveau).  

  

Handelingsmogelijkheden omtrent energie-efficiëntie blijken beïnvloed door genderongelijkheid omdat 

toegang tot investeringsmogelijkheden in energie-efficiëntie verschillend zijn tussen mannen en vrouwen 

vanwege de gender gerelateerde loonkloof. Bovendien zijn vrouwen oververtegenwoordigd als huurders en 

zijn zij daarmee afhankelijk van een huiseigenaar die investeert in energie-efficiëntie van woningen.    

  

Energie-efficiëntie wordt ingezet om klimaat- en energiedoelen te bereiken. Het meest recente EU-beleid op 

dit gebied is de Richtlijn 2018/2002 inzake Energie-efficiëntie (Energy-Efficiency Directive). Zowel lokaal, 

landelijk als Europees beleid inzake energie-efficiëntie is echter nog gender-blind. (Clancy et al., 2018; 

Europa Decentraal, 2021; Feenstra en Clancy, 2019; Gaffney en Lennon, 2017)  
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KLIMAATBELEID  

  

Burgerparticipatie / Duurzaamheid van onderop  

Bij gebrek aan (effectief) klimaatbeleid “van boven” organiseren burgers toenemend “van onderop” 

zelf acties en projecten ter klimaatmitigatie.    

Deelname aan zulke initiatieven wordt voor vrouwen nog belemmerd door tijdsarmoede. Dit fenomeen is 

een gevolg van onevenredige tijdsbesteding (EIGE, 2021) aan huishoudelijk werk en familie- en 

naastenzorg. (Łapniewska, 2019; Emancipatiemonitor)  

  

  

Klimaatministerie  

In de meeste landen is klimaatpolitiek ondergebracht in verschillende ministeries, zoals economische 

zaken, milieuzaken, energie of infrastructuur (voor een holistische aanpak). Een argument voor een apart 

klimaat ministerie -tegenwoordig nog zelden het geval- is een geïntegreerde opzet voor beleidsvorming 

alsmede een autonome positionering (Ehnert, 2019).  

Er bestaat tot op heden nog een duidelijke ondervertegenwoordiging van vrouwen in beleidsvorming op 

het gebied van klimaat en energie (Feenstra en Creusen, 2021).  

  

Zowel in Nederland als in Duitsland was in de afgelopen jaren beoogd een apart klimaat ministerie op te 

richten (in Duitsland zelfs met vetorecht), toch werd klimaatbeleid in beide landen uiteindelijk bij het 

ministerie van Economische Zaken ondergebracht (Bos, n.d.).  Met het Nederlandse coalitieakkoord van 

december 2021 wordt een minister voor Klimaat en Energie voorgesteld. (Kabinetsformatie, 2021)  

  

Klimaatretoriek  

Klimaatverandering kan als retorisch fenomeen begrepen worden door de representatie ervan middels 

taal en symboliek met als gevolg de vormgeving van de (collectieve) realiteit en de handelingen omtrent 

klimaatverandering (Walsh, 2017).  

Vrouwen werden in de literatuur en debatten over klimaatverandering lange tijd als hulpeloze slachtoffers 

of als milieuhelden gepresenteerd (Fletcher, 2017). Alhoewel hier verandering in komt mist een 

genuanceerde beschrijving tot op heden vaak nog.   

  
Een vaak voorkomende -en vanuit de communicatiewetenschappen betwiste- negatieve interpretatie van 

klimaatretoriek is de gelijkstelling ervan met niet-wetenschappelijke klimaatontkenning (Endres en DuPont, 

2016).  
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Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering (UNFCCC)  

Gesloten in 1992 met jaarlijkse klimaatconferenties (Conference of the Parties, COP) en de 

Overeenkomst van Parijs van 2016 als eerste wereldwijde VN-akkoord inzake klimaatverandering.  

Alhoewel sinds CoP 2012 gendergelijkheid prominenter op de internationale klimaatagenda staat, zijn 

vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in de UNFCCC-instituties.  

  

Bij CoP 25 in 2019 werd het Verbeterde Werkprogramma van Lima inzake Gender en het Verwante  

Genderactieplan aangenomen ter bevordering van gender-inclusief klimaatbeleid. Toch namen bij de CoP  

26 in 2021 in Glasgow geen vrouwen deel aan de hoogste onderhandelingsniveaus. (Karen, 2021; UN, 2019a)  
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