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Les dones pateixen més els efectes del canvi climàtic 
 
 
 
 
 
 
 

De la mateixa manera que homes i dones contaminen de 
manera diferent, també viuen i pateixen distintament les 
conseqüències del canvi climàtic. La vulnerabilitat recau 
un cop més en les dones.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

culturals i d’organització, en la divisió tradicional de la cura que recau 

sobretot en les dones, en la manca de conciliació de la vida familiar i 

professional, o en les eleccions educatives basades en el gènere.  

I si fem un salt des d'Europa cap a les poblacions més pobres del món, 

aquesta desigualtat encara es fa més gran.  

Tant els homes com les dones pateixen la pobresa relacionada amb el 

clima, però les desigualtats de gènere en l'assignació dels recursos, en 

els drets, les oportunitats i la condició social, sumades a la càrrega de 

treball de cures no remunerades i altres responsabilitat en funció del 

sexe, comporta que les dones es vegin més afectades. Les dones són les 

responsables de la neteja, de l'abastament de l'aigua, de cuinar i les que 

conreen les terres, terres que per ser productives necessiten aigua. La 

manca d'aigua, atès el fenomen climàtic, limita els recursos d'aigua 

potable o ja comença a ser necessari anar-la a cercar cada cop més 

lluny.  

Quin dubte hi ha que la crisi climàtica està produint moviments migratoris 

d'homes que es desplacen a altres països? Les dones en canvi, tenen 

moltes més dificultat d'emigrar justament pel seu rol de cuidadores. Cal 

afegir que, en la majoria dels casos, el nivell educatiu de les dones és 

inferior al dels homes: moltes són forçades a abandonar l'escola abans 

d'acabar tots els cursos o fins i tot se'ls nega que hi assisteixen.  Aquest 

fet també les fa més vulnerables als desastres i conflictes relacionats 

amb el clima, no perquè elles siguin intrínsecament més vulnerables, sinó 

perquè tenen menys accés al coneixement. 

És urgent, doncs, incloure les dones en els processos de control i presa 

de decisions per a l'establiment d'estratègies d'adaptació al canvi climàtic. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Un grup de recerca de l’Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere, 

va elaborar el 2012 l’informe “Igualtat de Gènere i canvi climàtic” que 

analitza com aquest afecta de manera diferent a homes i dones 

europeus. La investigació va abordar també la desigualtat de 

representació de les dones en les presa de decisions en les polítiques 

ambientals.  

Segons l'informe, homes i dones es veuen afectats de manera diferent 

tant econòmica com socialment per les polítiques ambientals. Les 

dones són més vulnerables als impactes del canvi climàtic, perquè per 

exemple guanyen en general sous més baixos i tenen menys capacitat 

d’enfrontar-se a les elevades despeses per adaptar-s'hi. Però aquesta 

vulnerabilitat no es tradueix tan sols en una discriminació en termes 

d'ingressos, sinó també d'accés als recursos, de poder polític, 

d'educació i de responsabilitat familiar.  

En relació al pes decisori de les dones en la presa de decisions sobre 

polítiques locals, nacionals i internacionals, l'informe fa explícit que 

aquest és encara molt baix. Les raons es troben en les estructures 

 

Segueix la 21a Conferència sobre canvi climàtic COP21 que tindrà 

lloc a París del 30 de novembre al l'11 de desembre de 2015. 

Consulta si al teu barri o municipi hi ha alguna entitat que tingui com a 

eix principal la dona, la qualitat ambiental o la sostenibilitat, i mira si 

hi pots aportar el teu granet de sorra. 

Segueix bones pràctiques ambientals per contribuir a minimitzar els 

efectes del canvi climàtic, entre elles, redueix l'ús del cotxe i la moto, i 

canvia'ls pel transport públic, la bici i l'anar a peu. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

          

 

 

      

                    

        

   * Text elaborat a partir de diversos articles de fonts telemàtiques. 

http://www.cop21paris.org/
http://www.cop21paris.org/
http://www.donesdigital.cat/noticia/679/genere-i-canvi-climatic-dues-cares-de-la-mateixa-moneda/
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/politiques/acords_internacionals/conferencies_cop/cop21-paris-2015/
http://www.oxfamintermon.org/ca/documentos/06/10/11/canvi-climatic-dones-agricultores-de-burkina-faso-impacte-politiques-practiques-
http://mys.matriz.net/
http://www.donesenxarxa.cat/el-canvi-climatic-i-el-genere
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/activitats/2295-precop21

