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INHOUD

SAMENVATTING
De klimaat -en biodiversiteitscrisis is de grootste uitdaging van onze tijd. Het recente rapport
van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) laat zien dat we ons op een kantelpunt
bevinden. Om de Parijs klimaatdoelstelling van 1,5 graad opwarming te behalen, moeten we nu
het tij keren. Niet pas in 2030 of 2050. Hier moet iedereen bij betrokken zijn.
Vrouwen en meisjes*1 maken de helft van de wereldbevolking uit, maar hun stem wordt
onvoldoende gehoord in biodiversiteits-, en klimaatbeleid. Zo worden slechts 33 procent
van de besluitvormende posities binnen de United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC) bekleed door vrouwen2. Op het niveau van nationale of lokale overheden en
andere instituties ligt dit aandeel zelfs veel lager. Dit is niet alleen onrechtvaardig, maar ook
onverstandig. Vrouwen* hebben juist een sleutelpositie bij een breed scala aan activiteiten
die biodiversiteit en aanpassingen aan klimaatverandering ondersteunen, zoals bodem- en
waterbeheer, bebossing, en het waarborgen van variatie binnen cultuurgewassen. Zij zijn
kennishouders als het gaat om biodiversiteit én pioniers in belangrijke sectoren als duurzame
energie, water, bos- en landbouw. Tevens leiden (Inheemse)3 vrouwen* het verzet tegen
fossiele projecten en de aantasting van ecosystemen. Het is daarom van belang dat juist zij
deelnemen aan de tafels waar beleid wordt gemaakt en politieke besluiten worden genomen.
			
Wereldwijde klimaatverandering, afname in biodiversiteit en voortdurende genderongelijkheid
zijn intrinsiek met elkaar verbonden. Het oplossen van deze urgente uitdagingen moet daarom
hand in hand gaan. Hiervoor is echte verandering nodig, die ongelijke machtsverhoudingen
en het ongelimiteerde gebruik van natuurlijke hulpbronnen aanpakt. De manier waarop we
de wereld nu vorm hebben gegeven zal ons niet uit de crisis halen. Nieuw leiderschap, nieuwe
perspectieven en nieuwe kennis zijn hard nodig.

Dit paper gaat in op de intrinsieke link tussen klimaat, biodiversiteit, en gendergelijkheid en
biedt concrete handvaten aan de Nederlandse overheid voor het oppakken van de volgende
vier kernaanbevelingen:
1. Zorg ervoor dat het Nederlandse landbouw-, mensenrechten-, handels-, en investeringsbeleid
in lijn is met de klimaatdoelen van Parijs, en de internationale doelen en onze inzet op het
bereiken van de gendergelijkheid;
2. Zet via Nederlands beleid en programma’s, tijdens internationale klimaat- en biodiversiteitsconferenties, en bij VN-agentschappen en binnen de EU, nadrukkelijk in op het effectief betrekken van vrouwen en het bevorderen van gendergelijkheid en inclusiviteit in de
besluitvorming;
3. Voorkom dat Nederlands en internationaal klimaatbeleid en programma’s juist negatieve
effecten hebben op de weerbaarheid van ecosystemen en bevolkingsgroepen, en bestaande
machtsstructuren en uitsluitingsmechanismen versterken of in stand houden;
4. Zorg dat financiering beschikbaar en toegankelijk is voor lokale gemeenschappen en vrouwen,
die werken aan ecosysteembehoud- en herstel en effectieve klimaatinitiatieven, en werk
aan de bescherming en ondersteuning van vrouwelijke milieu- en mensenrechtenactivisten.
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Nederland kan hierin een cruciale rol spelen. De Nederlandse overheid toont al jaren leiderschap
door vrouwenrechten en gendergelijkheid centraal te stellen in het Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Nederland is internationaal een belangrijke en succesvolle
pleitbezorger voor klimaat- en biodiversiteitsbeleid met specifieke aandacht voor gender,
bijvoorbeeld binnen het Green Climate Fund (GCF). Nederland heeft het geld, de middelen en
het trackrecord om de klimaat- en biodiversiteitscrisis op een integrale en inclusieve manier aan
te pakken.

DE INTRINSIEKE LINK TUSSEN KLIMAAT,
BIODIVERSITEIT EN GENDERGELIJKHEID
De klimaat- en biodiversiteitscrises zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Biodiversiteitsverlies neemt sneller toe door de opwarming van de aarde. Tegelijkertijd speelt biodiversiteit juist
een onmisbare rol in het opnemen van broeikasgassen en het tegengaan van klimaatverandering. Helaas worden deze twee crises beleidsmatig grotendeels in hun eigen domeinen aangepakt. Zo zijn er aparte VN-Conventies en intergouvernementele organen: de UNFCCC en het
IPCC voor klimaat, en de Convention on Biodiversity (CBD) en het Intergovermental Science-Policy
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) voor biodiversiteit. We lopen hiermee het
risico geen van beide crises succesvol aan te pakken. Dit wordt ook erkend in het eerste gezamenlijke IPBES-IPCC rapport uit juni 2021.4 Eén van de belangrijkste adviezen uit dit rapport: beleid moet biodiversiteitsverlies en klimaatverandering gezamenlijk aanpakken omdat ze elkaar
wederzijds versterken. Ook is het noodzakelijk rekening te houden met de maatschappelijke
impact van de aanpak.
Want de gevolgen van zowel de klimaat- als biodiversiteitscrisis verergeren bestaande
sociale ongelijkheden, waaronder genderongelijkheid. Vrouwen en meisjes* worden veelal
disproportioneel hard getroffen door de effecten van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies
en slecht ontworpen maatregelen. Van de mensen die ontheemd zijn door klimaatverandering
bestaat 80 procent uit vrouwen.5 Vrouwen en kinderen hebben 14 keer meer kans dan mannen
om te sterven tijdens een klimaatramp.6 Doordat het vaker vrouwen* zijn die op het land
werken, krijgen zij disproportioneel te maken met deze giftige stoffen. Bij de energietransitie
worden reststromen van de landbouw als brandstof gezien: biomassa. Maar, deze reststromen
kunnen schadelijke stoffen bevatten, die bij verbranding kankerverwekkend worden. De
gezondheidsschade werkt ook door in de reproductieve gezondheid.7 Gemarginaliseerde
groepen, zoals vrouwen, de LHBTI+ gemeenschap en Inheemse bevolkingsgroepen, worden
ook vaak disproportioneel hard geraakt door klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, als
het gevolg van bestaande ongelijkheden.

Dit is essentieel, ook gezien het feit dat vrouwen* op het platteland en Inheemse bevolkingsgroepen cruciale kennis hebben over duurzaam bos-, water- en landgebruik en -beheer. Zij zijn
onlosmakelijk verbonden met biodiversiteit. Ze zijn veelal direct afhankelijk van hun omgeving
en natuurlijke hulpbronnen, en komen met innovatieve lokale klimaatoplossingen. Terwijl Inheemse volkeren officieel slechts 5 procent van de wereldbevolking uitmaken, beslaan hun
traditionele territoria 22 procent van het landoppervlak van de wereld. Hierdoor zijn zij in feite
hoeders van 80 procent van de biodiversiteit in de wereld.9 Vrouwen bezitten wereldwijd minder dan 15 procent van het land,10 maar zijn wel verantwoordelijk voor een overgroot deel van
het werk op dit land.
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Door traditionele rolpatronen hebben vrouwen* bijvoorbeeld te maken met structurele barrières, zoals een gebrek aan toegang tot kapitaal om rampen het hoofd te kunnen bieden,
gender-gerelateerd geweld, intimidatie, en ondervertegenwoordiging in besluitvormingsprocessen.8 Dit heeft niet alleen te maken met gender, maar ook met bijvoorbeeld etniciteit en
sociaaleconomische klasse. Een intersectionele benadering, waarin rekening gehouden wordt
met factoren als sekse, klasse, etniciteit, religie, seksuele geaardheid, huidskleur, beperking en
leeftijd, is dus essentieel om deze crises het hoofd te bieden.

WELKE UITDAGINGEN ZIJN ER?
Ondanks de voorvechtersrol die Nederland internationaal heeft op het gebied van
gendergelijkheid en vrouwenrechten, worden binnen verschillende Nederlandse beleidslijnen
de problemen rond klimaatverandering, de biodiversiteitscrisis en genderongelijkheid nog
onvoldoende in samenhang behandeld. We missen kansen of versterken juist de problematiek
door incoherent beleid en het in stand houden van ongelijke machtsstructuren. Ondertussen
is ook ons klimaat- en biodiversiteitsbeleid niet altijd duurzaam en inclusief. Zo komt er weinig
klimaatgeld terecht bij vrouwen* en lokale kwetsbare bevolkingsgroepen in het algemeen.
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1.
Incoherent beleid
Zoals vastgelegd in het (herziene) Actieplan Beleidscoherentie, zou het Nederlandse beleid
op onder meer investeringen, handel en klimaat geen negatieve impact mogen hebben op
de klimaatdoelen en het bereiken van wereldwijde gendergelijkheid.11 Nederland doet echter
haar inspanningen op het gebied van klimaat, biodiversiteit en gendergelijkheid voor een
groot deel teniet zolang we publieke middelen blijven stoppen in de intensieve veehouderij,
fossiele brandstoffen en bio-energie. De Nederlandse overheid verstrekt 17,5 miljard euro aan
subsidies voor fossiele brandstoffen binnen Nederland, en 1,5 miljard aan fossiele exportsteun
per jaar.12 Fossiele projecten zorgen niet alleen voor uitstoot van Co2 maar hebben ook
negatieve impact op de omringende gebieden en de mensen die er wonen, rurale vrouwen*
en Inheemse bevolkingsgroepen in het bijzonder. De Monitor Brede Welvaart 2021 laat zien
dat onze welvaart op dit moment ten koste gaat van de welvaart en biodiversiteit13 – en dus de
weerbaarheid tegen klimaatverandering- binnen grote bevolkingsgroepen in het buitenland.
Via onze handelsverdragen en -relaties houden we bijvoorbeeld een intensief veehouderij- en
landbouwmodel in stand dat in veel landen tot ontbossing en de aantasting van ecosystemen
leidt. Ons beleid draagt eraan bij dat lokale producenten, met name vrouwen*, uit de markt
worden gedrukt.

2.
Gebrek aan toegang tot besluitvormings- & leidinggevende posities
Structurele ongelijkheid is nog steeds een belemmering in de toegang tot besluitvorming rond,
en leidinggevende functies binnen klimaat- en biodiversiteitsbeleid en -initiatieven. Slechts
15 procent van de wereldwijde ministeriële posities omtrent milieu (zoals landbouw, water)
wordt bekleed door vrouwen. Het wereldwijde gemiddelde van vrouwelijke parlementsleden is
slechts 25,4 procent.14 Daarnaast maken mannen veel vaker deel uit van (overheids)delegaties
bij internationale onderhandelingen over klimaat en biodiversiteit.15 Door traditionele
genderrollen, stereotypes en discriminatie, hebben veel vrouwen*, ook op lokaal niveau
niet de kans om op besluitvormende posities te komen. Terwijl zij wel een belangrijke rol
kunnen spelen in klimaat- en biodiversiteitsbeleid. Gemeenschappen worden weerbaarder en
versterken hun capaciteit om klimaatverandering tegen te gaan als vrouwen* ook onderdeel
zijn van besluitvorming en planning.16 Vrouwen ondersteunen vaker maatregelen voor
natuurbehoud en zijn meer bezig met vraagstukken over ongelijkheid.17 Zij hebben echter vaak
geen formele landrechten of toegang tot kapitaal en technologie. Hierdoor kunnen zij geen
beslissingen nemen terwijl zij het merendeel van het werk in de landbouw, moerasgebieden,
kustzones en bosbeheer op zich nemen. Effectieve participatie en leiderschap in klimaat- en
biodiversiteitsbehoud is ook essentieel voor de politieke, economische, sociale en persoonlijke
ontwikkeling van vrouwen, jonge vrouwen in het bijzonder.18 Dit leidt vervolgens weer tot meer
milieubewuste besluitvorming op zowel nationaal als huishoudniveau.19 Het buitensluiten van
gemarginaliseerde groepen, of dit nu gebeurt op basis van gender, klasse of etniciteit, maakt
een duurzame oplossing voor de klimaat- en biodiversiteitscrisis onmogelijk.

4.
Gebrek aan toegang tot (financiële) hulpmiddelen en klimaatgelden
Het effectief opnemen van genderbeleid en bijbehorende criteria in klimaatfinanciering en
-programma’s leidt tot grotere resultaten.24 Toch hebben vrouwen vaak geen toegang tot
kapitaal (grants of krediet) voor bijvoorbeeld klimaatadaptatie technologieën.25 In negen van
de tien landen ter wereld is er minstens één wet die de toegang tot financiering van vrouwen
beperkt.26 Slechts 37 landen (van de 161) hebben specifieke wetten om gelijk eigenaarschap,
toegang en gebruik van land voor mannen en vrouwen te garanderen.27 Deze barrières kunnen
alleen doorbroken worden met doelbewust en doelgericht beleid.
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3.
Gebrek aan duurzaamheid en inclusiviteit in klimaatbeleid
Nederland toont internationaal leiderschap in het agenderen van gendergelijkheid en
vrouwenrechten. De praktijk is echter weerbarstig. Gender- en duurzaamheidscriteria zijn over
het algemeen niet ‘hard’ of ondergeschikt aan economische criteria. Van de bilaterale officiële
ontwikkelingshulp (ODA) ten behoeve van klimaat in 2014 ondersteunde 31 procent van de
financiering ook het bereiken van gendergelijkheid. Slechts 3 procent had gendergelijkheid
als hoofddoelstelling, terwijl 28 procent gendergelijkheid als secundaire doelstelling
integreerde.20 Sommige, direct of indirect door Nederland mede-gefinancierde, grootschalige
klimaatprojecten, waaronder waterkrachtcentrales, biomassa en geothermische projecten,
werken genderongelijkheid en mensenrechtenschendingen juist in de hand21, of tasten
ecosystemen aan. In het recente IPBES-IPCC rapport wordt hier stevig voor gewaarschuwd.22
Zij geven aan dat grootschalige teelt van gewassen voor bio-energie, maar ook de aanplant van
monoculturen voor Co2 compensatie voor het behalen van klimaatdoelen, de biodiversiteitscrisis
verder versterken. Zij doen een klemmend beroep op de politiek en het bedrijfsleven om de
klimaat- en biodiversiteitscrisis in samenhang te bestrijden.23
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Onderzoek van het International Institute for Environment and Development (IIED) uit 2017 wijst
uit dat slechts 10 procent van traceerbare klimaatfinanciering uit internationale klimaatfondsen
bestemd was voor lokale activiteiten.28 Binnen het Green Climate Fund (GCF) loopt op dit
moment 81 procent van de financiering via internationale instanties. Slechts 19 procent
gaat via nationale instanties. Hoeveel terechtkomt bij lokale organisaties en groepen is niet
bekend maar lijkt minimaal. Daarnaast gaat 54 procent van de GCF gelden naar slechts vijf
internationale banken en VN-organisaties.29 Binnen de filantropische financiering is de relatie
tussen gender en klimaat ook onderbelicht. Slechts 0,2 procent van deze financiering gaat
naar projecten specifiek gericht op gender en klimaat.30 (Klimaat)fondsen werken veelal met
complexe aanbestedingsprocedures die voor grote partijen veel toegankelijker zijn dan voor
kleinere spelers. Deze behoefte aan grootschalige impact vertaalt zich in grootschalige dure
projecten, omdat deze ‘rendabeler’ zouden zijn en daarmee interessant voor private partijen.31
Het biedt ook overheden en financiële instellingen een relatief eenvoudige weg om veel geld weg
te zetten. Deze praktijk staat in schril contrast met de maatschappelijke verwachtingen die leven
rond de inzet van schaarse publieke middelen. Lokale gemeenschappen en gemaginaliseerde
groepen worden zelden bereikt door dit type grootschalige projecten die tegelijkertijd diep
ingrijpen in hun leefomgeving en bestaan.

WAT ZIJN DE OPLOSSINGEN?
Om de urgente strijd tegen verdere klimaatopwarming en biodiversiteitsverlies effectief aan
te gaan is een integrale en inclusieve aanpak met centrale aandacht voor genderongelijkheid
van cruciaal belang. De volgende aanbevelingen richting de Nederlandse overheid bieden een
aantal concrete acties en handvaten om dit direct op te pakken in Nederlands beleid, en om
internationaal leiderschap te tonen.
1)
Zorg ervoor dat het Nederlandse landbouw-, mensenrechten-, handels-, en
investeringsbeleid in lijn is met de klimaatdoelen van Parijs, en de internationale doelen
en onze inzet op het bereiken van de gendergelijkheid.
a. Stop met alle (export)steun aan olie- en aardgas-gerelateerde projecten. Nederland zou
het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk moeten volgen door vóór COP26 deze steun te
beëindigen. Samen met het Verenigd Koninkrijk kan Nederland binnen het Export Finance for
Future (E3F) verband andere landen overtuigen hetzelfde te doen wanneer het later dit jaar de
volgende internationale E3F meeting organiseert.
b. Dring er bij de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO op aan dat ze aantonen dat alle investeringen - ook als ze via financiële tusseninstellingen lopen – overtuigend in overeenstemming
zijn met de klimaatdoelstellingen van Parijs, en met SDG’s 5, 7, 13 en 15.

I. Zorg ervoor dat de herziening van het nationale IMVO-beleid en het Nationaal Actieplan
Mensenrechten en Bedrijfsleven echt bijdraagt aan gendergelijkheid. Houd bedrijven
aansprakelijk en verantwoordelijk als ze mensenrechten, waaronder vrouwenrechten,
schenden en maak de verplichtingen voor bedrijven bindend.
II. Pleit vanuit Nederland op Europees niveau voor een progressieve en gender-responsieve32
due diligence wetgeving. Zet op EU- én VN-niveau in op progressieve bijdragen, die
gendergelijkheid bevorderen in de onderhandelingen voor het Binding Treaty on Business
and Human Rights3334.
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c. Geef in handelsbeleid voorrang aan het waarborgen van mensenrechten, arbeidsrechten
en de bescherming van het milieu en het klimaat – als common goods - boven de rechten van
investeerders en het uitbreiden van de vrije markt. Pleit hier ook voor binnen de EU en de VN.

2)
Zet via Nederlands beleid en programma’s, tijdens internationale klimaat- en
biodiversiteitsconferenties, en bij VN-agentschappen en binnen de EU, nadrukkelijk in
op het effectief betrekken van vrouwen* en het bevorderen van gendergelijkheid en
inclusiviteit in de besluitvorming.
a. Ondersteun wetgeving, beleid en strategieën die leiderschap en deelname van vrouwen* en
meisjes* stimuleren in besluitvorming rondom klimaatactie en bescherming van biodiversiteit,
van lokaal en nationaal tot internationaal niveau. Dit zou kunnen in de vorm van quota
wetgeving binnen arena’s waar beslissingen worden gemaakt over klimaart en biodiversiteit,
en door bijvoorbeeld steun aan het Women Delegates Fund voort te zetten.35
b. Stimuleer capaciteitsversterking van gendergelijkheids- en vrouwenrechtenorganisaties die
werken aan klimaatadaptatie, -mitigatie en de bescherming van biodiversiteit. Dit kan onder
andere door toegankelijke financieringsmogelijkheden en trainingen en het verbeteren van
toegang tot kapitaal, kennis en digitale technologie voor vrouwen*.
c. Meer vrouwen* aan de top en in hoge besluitvorming posities is belangrijk, maar het moet
verder gaan dan dat. Naast het aanstellen van Gender Focal Points in ministeries zouden
(lokale) gender experts betrokken moeten zijn op alle niveaus van beleidsontwikkeling en
besluitvorming.
d. Zorg dat structureel een intersectionele genderlens wordt toegepast in risicoanalyses,
project- en beleidsontwikkeling. Het is belangrijk dat er niet enkel (kwantitatieve) kennis
gegenereerd wordt over bijvoorbeeld hoeveel vrouwen bij een bepaald project betrokken
zijn. Er moet ook geanalyseerd worden wat de (kwalitatieve) effecten van beleid zijn op
genderrollen en machtsverhoudingen, en hoe deze verbonden zijn met andere vormen van
marginalisering, zoals discriminatie op basis van klasse en etniciteit.363738 Stimuleer consultaties
van gendergelijkheids- en vrouwenrechtenorganisaties bij vraagstukken hierover. Dit geldt niet
alleen voor beleid in Nederland, maar ook voor de activiteiten van Nederlandse ambassades
en EU-delegaties.

In augustus 2020 was Nigeria een van de eerste landen in Afrika die een Gender Actie Plan
goedkeurde. Dit nationale actieplan van Nigeria over gender en klimaatverandering
is een routekaart voor de overheid en de private sector om de kennis, ervaring,
behoeften en zorgen van burgers te integreren in nationale initiatieven op het
gebied van klimaatverandering. Het Women Environmental Programme (WEP) werkte
voor de ontwikkeling van het plan samen met het federale Ministerie van Milieu van
Nigeria en stemde het af met het wereldwijde Gender Actie Plan van de UNFCCC. Dit
proces omvatte inbreng van belanghebbenden, waaronder de overheid, vrouwen,
jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Het actieplan richt zich onder
andere op landbouw, bosbouw en landgebruik; voedselzekerheid en gezondheid; en
water en sanitatie. De uitvoering ervan zal worden gecontroleerd door verschillende
actoren, waaronder maatschappelijke organisaties die zich richten op vrouwen en
jongeren. Een doel is om de deelname van lokale gemeenschappen aan bosbouwen landbouwprogramma’s te vergroten, de rechten van vrouwen* op grondbezit te
waarborgen, en vrouwengroepen te ondersteunen bij het opzetten van kwekerijen en
boomaanplant.
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Actieve bijdrage van vrouwen aan inclusief Nationaal Gender Actieplan in
Nigeria

@Women
Environmental
Programme

3)
Voorkom dat Nederlands en internationaal klimaatbeleid en programma’s juist
negatieve effecten (mal-adaptatie en -mitigatie) hebben op de weerbaarheid van ecosystemen en bevolkingsgroepen, en bestaande machtsstructuren en uitsluitingsmechanismen versterken of in stand houden.
a. Implementeer en zie binnen klimaatprogramma’s en financiering toe op het effectief
waarborgen van internationaal erkende standaarden en beloftes die Nederland heeft
onderschreven, zoals de OECD-richtlijnen, de UN guiding principles en commitments en
aanbevelingen van CEDAW39, de UNCBD and UNFCCC (en haar Gender Action Plan), het EU Gender
Action Plan III40 en de conclusies van de Brede Welvaart Monitor 2021.
b. Geef actieve opvolging aan de concrete aanbevelingen van de wetenschappers verbonden
aan het IPCC en IBPES41. Zoals de bescherming en restauratie van koolstof- en soortenrijke
ecosystemen, evenals het versterken van duurzame landbouw en bosbeheerpraktijken. Andere
belangrijke aanbevelingen om op te volgen zijn het voorkomen van monoculturen, de aanplant
van bomen die niet van nature in die gebieden thuishoren, en het proactief bestrijden van
landroof.

c. Bevraag en monitor actief of het Dutch Fund for Climate and Development (DFCD) tastbare
resultaten laat zien op het gebied van gendergelijkheid, het bereiken en betrekken van de meest
kwetsbare bevolkingsgroepen, en een duurzame gecombineerde aanpak van klimaat, ecologie
en ontwikkeling (in overeenstemming met de Motie Voordewind c.s.44, en daaropvolgende
aanvullende voorwaarden zoals de Kamer heeft voorgesteld).
d. Versterk klachtenmechanismen van klimaatfondsen en -instrumenten. Zorg dat klachtenmechanismen goed bereikbaar zijn voor lokale gemeenschappen en organisaties.
e. Zorg ervoor dat nieuwe technologieën (bijv. droogteresistente gewassen, irrigatiepraktijken)
en voorlichtingsdiensten inspelen op de behoeften van vrouwen*. Vrouwen* op het platteland
moeten ook profiteren van toegang tot landbouwvoorlichting en klimaatinformatiediensten.
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I. De Nederlandse overheid zou d.m.v. een integraal duurzaamheidskader42 alle risico’s van
mal-adaptatie en -mitigatie in klimaatbeleid actief en transparant mee moeten nemen en
toetsen. Denk bijvoorbeeld aan grootschalige dammen43, windmolenparken en plantages,
die ecosystemen en de leefomgeving van Inheemse gemeenschappen bedreigen.

Analog Forestry draagt bij aan landherstel, klimaatmitigatie- en adaptatie, en
de versterking van de positie van vrouwen
Analog Forestry (AF)4546 is een op de gemeenschap gebaseerde agro-ecologische
methode die in het Zuiden is ontwikkeld om aangetaste gronden te herstellen. Het
International Analog Forestry Network (IAFN) creëert daarmee een alternatief voor
het huidige model van exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. IAFN’s “Empowering
Women through Analog Forestry” project van 2015-2020 werkte bijvoorbeeld met 25
door vrouwen geleide groepen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Via AF dragen
vrouwen bij aan klimaatadaptatie - en mitigatie door bomen te planten, kwekerijen te
creëren, en groente-, fruit- en kruidentuinen aan te leggen. Dit leidde niet alleen tot
het vasthouden van koolstof, maar ook voor voedselsoevereiniteit, gezonde bodems,
en de bescherming van stroomgebieden. Lokale agro-ecologische praktijken zoals AF
zijn ook een belangrijke vorm van versterking voor de positie van vrouwen, zowel
economisch door extra inkomens, als politiek. Zo voelen de deelnemende vrouwen
zich gesterkt om via lobby en dialoog richting beleidsmakers, academici en media hun
land en waterrechten op te eisen en erkenning te krijgen voor hun gespecialiseerde
kennis op het gebied van bossen en landrestauratie.

@Rainforest Rescue
International

a. Maak gender-gerelateerde doelstellingen in fondsen en projecten expliciet en zie toe op transparante en actieve monitoring hiervan via strikte criteria. Dit geldt voor overheidsprogramma’s
en voor door externe partijen, zoals FMO, geïmplementeerde instrumenten of fondsen.
b. Als bestuurslid van Internationale Financiële Instellingen en fondsen zoals het Green Climate
Fund, moet de Nederlandse overheid zich hard maken voor het versterken van de toegang
van lokale milieu en vrouwenorganisaties tot de door hen beheerde klimaatgelden. Zet onder
andere in op versimpelde fit-for-purpose accreditatie criteria; stimuleer actieve outreach en
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4)
Zorg dat financiering beschikbaar en toegankelijk is voor lokale gemeenschappen
en vrouwen*, die werken aan ecosysteembehoud- en herstel en effectieve klimaatinitiatieven, en werk aan de bescherming en ondersteuning van vrouwelijke milieu- en mensenrechtenactivisten.

ondersteuning van deze groepen; en stel financiering beschikbaar aan bestaande nationale en
regionale fondsen die heel effectief en efficiënt lokale groepen in de eigen regio via kleinere
bedragen kunnen bereiken.47

De kracht van kleine subsidies
Via lokaal opgezette kleine subsidiefondsen of via ondersubsidiëring vanuit grotere
organisaties kunnen grassroots organisaties effectief in hun werk ondersteund.48 Zij
ontvangen het geld direct, zonder bureaucratische regels, en kunnen het inzetten
waar zij het het meest nodig achten. De Gender-Just Climate Solutions awards zijn een
mooi voorbeeld.49 De awards worden jaarlijks tijdens de COP uitgereikt aan de beste
lokaal gewortelde klimaatoplossingen waarin gendergelijkheid centraal staat. De
winnaars ontvangen €2.000 en het bijbehorende mentorschapsprogramma geeft de
gelegenheid tot kennisuitwisseling en capaciteitsversterking. Zo verbindt UNIVERSSEL in Guinea-Bissau Franse en Inheemse kennis over zoutwinning met de vrouwen
die verantwoordelijk zijn voor zout- en rijstproductie in de mangroven. Normaal
gesproken werd er bijna 3 ton hout uit de mangroven gebruikt voor de productie van
1 ton zout. Door zonne-energie te gebruiken voor de zoutdrogers wordt nu ontbossing
voorkomen. De vrouwelijke zoutproducenten richtten een coöperatie op om hun
krachten te bundelen en kennis te delen. Hierdoor kregen zij een betere positie in
hun gemeenschap. De internationale erkenning voor UNIVERS-SELs project tijdens de
COP zorgde voor toegang tot additionele financiering. Daarmee investeerden zij in
hun zoutdrogers en werden 500 extra mensen bereikt.50
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LIJST MET AFKORTINGEN
IPCC: De Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering is een organisatie voor
het onderzoeken van de risico’s gerelateerd aan klimaatverandering.
Parijsakkoord: Dit is een bindend internationaal verdrag inzake klimaatverandering.
UNFCCC COP: De Klimaatconferentie is het hoogste bestuursorgaan van het Klimaatverdrag
van de Verenigde Naties.
GCF: Het Green Climate Fund is een fonds binnen het Klimaatverdrag als mechanisme om ontwikkelingslanden te assisteren in klimaatadaptatie en – mitigatie.
CBD: Het Biodiversiteitsverdrag is een multilateraal verdrag, gericht op het ontwikkelen van
nationale strategieën voor het behoud en duurzaam gebruik van biologische diversiteit.
IPBES: het Intergouvernementele Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten is een
onafhankelijk orgaan voor de versterking van de onderzoeks- en beleidskoppeling inzake de
biodiversiteit en ecosysteemdiensten voor de conservatie en het duurzaam gebruik van biodiversiteit, het lange-termijn welzijn en duurzame ontwikkeling.
LHBTI+: Deze afkorting staat voor lesbische vrouwen (L), homoseksuele mannen (H), transgender mensen (T) en Intersekse mensen (I). De + (plus) staat voor groepen die niet vallen onder
de andere afkortingen, bijvoorbeeld mensen die zich identificeren als queer.
IIED: Het International Institute for Environment and Development is een onafhankelijk onderzoekorgaan.
E3F: De Export Finance for Future is een coalitie voor het aanwenden van exportfinanciering als
een kernmiddel in de strijd tegen klimaatverandering.
IMVO: het beleid over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beslaat maatregelen om bedrijven rekening te laten houden met mensenrechten, werkomstandigheden en
het milieu.
Women Delegates Fund: Een fonds opgericht met als doel de participatie van vrouwen tijdens
klimaatonderhandelingen te vergroten.
OECD: De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling is een internationale
organisatie gericht op samenwerking voor sociaal en economisch beleid.
CEDAW: het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen is
lijst van rechten voor vrouwen.
UNFCCC Gender Action Plan: Het Gender Action Plan van de UNFCCC heeft het doel kennis
en begrip te vergroten over gender-responsieve klimaatactie.
EU Gender Action Plan III: De Gender Action Plan III is het Europese beleidsraamwerk voor
het behalen van de internationale verplichtingen op het gebied van gendergelijkheid en
vrouwenrechten.
Monitor Brede Welvaart: In dit document beschrijft het CBS hoe welvaar in brede zin zich
in Nederland ontwikkelt. Dit beslaat naast de economische, ook de ecologische en sociale
aspecten van welvaart.
DFCD: Het Dutch Fund for Climate and Development moedigt private sector investeringen aan
in projecten voor klimaatadaptatie- en mitigatie in ontwikkelingslanden.
FMO: De Nederlandse Financierings-maatschappij voor Ontwikkelingslanden investeert in
bedrijven, projecten en financiële instituties door het bieden van kapitaal, kennis en netwerken
voor de ondersteuning van duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden.

