
La participació de les dones en la presa de decisions 
té unes implicacions molt rellevants per pal·liar el canvi 
climàtic. 

És el canvi climàtic el repte  
més gran al qual s’enfronta  
la humanitat i el planeta?

 L’Agència de Nacions Unides per als Refugiats ( ACNUR) 
estima que en els propers 50 anys podrien arribar a 
produir-se de 250 a 1.000 milions de desplaçaments1 
per causes climàtiques.

 Una mitjana anual de 21,5 milions de persones han es-
tat desplaçades forçosament cada any, des del 2008, 
per amenaces sobtades relacionades amb el clima, 
com ara inundacions, tempestes, incendis forestals o 
temperatures extremes. 

 Les dones representen més del 80% de les persones 
refugiades per motius climàtics. Constitueixen 20 
milions dels 26 milions de persones (el 77%) que s’es-
tima que han estat desplaçades pel canvi climàtic.2 

 Durant i després dels desastres, els nivells de violèn-
cia sexual i de gènere sovint augmenten; s’ha estimat 
que fins a un 300%. Igual que s’ha comprovat que el 
tràfic d’éssers humans augmenta del 20 al 30% du-
rant els desastres.3

L’any 2013, el Grup Intergovernamental d’Experts sobre 
el Canvi Climàtic de l’ONU (IPCC) en el seu Cinquè In-
forme d’Avaluació va concloure categòricament que: “el 
canvi climàtic és real i les activitats humanes són les se-
ves principals causants”. La ciència demostra amb una 
seguretat del 95% que l’activitat humana és la causa 
dominant del canvi climàtic i que, per aturar-lo, serà 

necessari reduir de forma substancial i sostinguda les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

Pot l’Agenda 2030 combatre el 
canvi climàtic des de la lògica 
actual de creixement econòmic?

Des del feminisme, juntament amb molts altres mo-
viments socials, entenem que el canvi climàtic és el 
producte d’un model econòmic que prima la lògica ex-
tractiva i els processos d’acumulació i de consumisme 
exacerbat, fet que genera milions de persones expul-
sades i desplaçades i la destrucció i esgotament dels 
recursos naturals. El feminisme destaca, a més a més, 
que aquest model econòmic ha d’entendre’s com a part 
del sistema patriarcal.

Un model econòmic en el qual les grans transnaciona-
ls són les principals responsables del canvi climàtic, 
perquè són les màximes emissores de carboni. Com 
a exemple, a l’Estat espanyol, deu empreses emeten 
el 65% del CO2 procedent de sectors industrials i en-
ergètics d’Espanya.4 

Aquestes transnacionals, que configuren el poder cor-
poratiu, gaudeixen d’una concentració de poder sense 
precedents, fet que els permet imposar els seus inte-
ressos al conjunt del planeta sense que en contraposi-
ció existeixin mecanismes per controlar-les. Això com-
porta la militarització dels territoris, la desarticulació de 
les economies locals, la contaminació de l’aigua, l’incre-
ment de les malalties i de les violències. I, de manera 
destacable, genera violències sexuals contra les dones 
com a forma d’aniquilar el teixit social i comunitari, fet 
que contribueix a eradicar les possibles resistències sor-
gides en les comunitats. 
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Com impacta el canvi climàtic  
en la vida de les dones? 

El canvi climàtic impacta de manera diferent en la vida 
dels homes i de les dones. Els impactes climàtics dife-
renciats no són conseqüència d’aquest model de desen-
volupament econòmic, sinó també del sistema patriarcal 
del qual forma part.

La relació entre la terra i les dones ha estat i continua 
essent un element clau del treball de reproducció i 
sosteniment de la vida. Històricament, les dones han 
seleccionat les llavors, han cultivat la terra, han anat a 
buscar aigua. Tal com ens indica Silvia Federici, “el capi-
talisme canvià la relació entre la terra i les dones”. Però, 
encara avui, el 70% de les persones responsables de 
l’agricultura de subsistència són les dones. L’agricultura 
de subsistència és determinant per fer front a les crisis, 
als períodes d’escassetat i de fam. L’ocupació del terri-
tori per un megaprojecte, ja sigui extractiu o d’infraes-
tructures, implica la desaparició de les terres destinades 
a l’agricultura tradicional. Les dones ho saben i per això, 
des de sempre, han estat elles qui més s’han resistit a 
l’ús comercial de la terra. I per això també, són majori-
tàriament les dones les que lideren els moviments per 
frenar el canvi climàtic i les lluites contra les transna-
cionals. 

Per exemple, les dones nigerianes duen dècades lluitant 
contra els efectes de les petrolieres al seu territori per-
què saben que destrueixen el medi ambient i la salut. 
A Kènia, de la mà de Wangari Maathai, sorgí el Movi-
ment Cinturó Verd amb el qual s’ha aconseguit plantar 
més de 30 milions d’arbres per fer front a la desfores-
tació. A l’Amèrica Llatina, les feministes comunitàries i 
les feministes populars han vinculat la defensa del seu 
territori davant dels atacs de les transnacionals a la de-
fensa del seu propi cos. A Àsia, s’ha originat una lluita en 
defensa de les llavors i dels pobles originaris que els ha 
dut a enfrontar-se a grans transnacionals. 

Malgrat tot això, les dones no són les ames de la terra i 
a més a més no tenen poder de decisió sobre com uti-
litzar-la. Han estat i continuen estant subrepresentades 
en la formulació de polítiques ambientals encara que la 
seva participació en la presa de decisions té importants 
implicacions per al canvi climàtic.

Quina és la relació entre els  
drets sexuals i reproductius  
i la Justícia climàtica?  

Moltes activistes feministes venen alertant del missat-
ge perillós que intenta interrelacionar el control de la 
població amb els debats per frenar el canvi climàtic. 
Aquest missatge relaciona el canvi climàtic amb l’aug-
ment de la població i deixa entreveure que el nombre de 
fills i filles de les dones amb ingressos baixos, les dones 
negres i les dones del sud global és una de les principals 
causes del canvi climàtic.

A més a més de ser un missatge fals, perquè els països 
emissors de carboni són els països “desenvolupats”, és 
un missatge racista, classista i masclista que ens allunya 
de les autèntiques causes de l’escalfament del planeta: 
guerra i militarisme, racisme ambiental i model econò-
mic neoliberal. 

Les organitzacions feministes recorden i reiteren que 
l’exercici dels drets sexuals i reproductius per part de les 
dones és un afer de Drets Humans i no un vehicle per 
acabar amb els efectes del canvi climàtic. I també ens 
recorden i prevenen sobre les estratègies de control de 
la població que han donat lloc a violacions dels Drets 
Humans de les dones. Per això, és necessaris seguir in-
cidint en la necessitat de lluitar contra la manipulació 
dels discursos de drets, cada vegada més estesa i uti-
litzada pels moviments fonamentalistes. I, sobretot, és 
imprescindible garantir els drets sexuals i reproductius 
com a drets inalienables, universals i interdependents 
per a totes les persones.

Legislació a Catalunya 
 Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament, 1992. 
 Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, 1994.
 Protocol de Kioto, 2005.
 Acord de París, 2015.
 Llei Catalana de Canvi Climàtic, 2017.
 Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic, horitzó 2013-2020.

Legislació al Marroc 
 Llei-marc núm. 11-03 relativa a la protecció i posada en valor del  
medi ambient. 

 Llei núm. 13-03 relativa a la lluita contra la contaminació atmosfèrica.
 Llei-marc núm. 99-12. Carta Nacional de Medi Ambient i 
Desenvolupament Sostenible. 03/06/2014.
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