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Schimbările climatice (SC) reprezintă o realitate pe care omenirea nu o mai poate ignora şi care este pe cale de a 

modifica sănătatea umană şi mijloacele de existenţă. Efectele schimbărilor climatice sunt diferite pentru femei şi bărbaţi, 
dar femeile ar putea să suporte povara SC mai greu în situaţii de sărăcie. Vocile femeilor trebuie să fie auzite şi priorităţile 
lor sprijinite ca parte a justiţiei climatice. Acestea sunt conştiente de importanţa justiţiei climatice şi pot juca un rol vital 
ca agenţi ai schimbării în cadrul comunităţilor lor. 

Pentru a face posibilă participarea femeilor la procesele de luare a deciziilor, femeile trebuie să fie susţinute prin 
formare, reţele şi acces la resurse. Educaţia sensibilă la gen în atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice, abilitarea 
şi strategiile de rezilienţă-stimulare ar putea pregăti mai bine noile generaţii să reacţioneze în mod adecvat la extreme 
climatice şi să îmbunătăţească capacităţile lor înnăscute şi dobândite.  

Cuvinte-cheie: educaţie sensibilă la gen, schimbări climatice, adaptare la schimbările climatice, abordare integratoare 
a egalităţii de gen.  

 
GENDER DIMENSION OF CLIMATE CHANGE  
Climate change is a reality that humanity can no longer ignore and which is about to modify the human health and 

livelihoods. The impacts of climate change are different for women and men, with women likely to bear the greater 
burden in situations of poverty. Women’s voices must be heard and their priorities supported as part of climate justice. 
They are aware of the importance of climate justice and can play a vital role as agents of change within their communities.  

In order to make women’s participation in decision-making processes possible, women need to be supported with 
training, networks and access to resources. Gender-sensitive education in mitigation and adaption to climate change, 
empowerment and resilience boosting strategies could better prepare the new generations to react adequately to climate 
extremes and make the best of their inborn and acquired capabilities. 

Keywords: gender-sensitive education, climate change, adaption to climate change, gender mainstreaming. 
 
 
Introducere 
Schimbările climatice au devenit o realitate a lumii contemporane; acestea au loc în Europa şi în întreaga 

lume, stabilind noi recorduri în ultimii ani: temperatura medie a crescut, iar modelele de precipitaţii s-au 
schimbat. Schimbările climatice reprezintă un factor de stres pentru ecosisteme, punând în pericol structura 
şi funcţionarea lor şi subminând rezilienţa acestora în faţa altor presiuni. În egală măsură, acestea comportă 
riscuri substanţiale pentru omenire.  

Sănătatea şi bunăstarea oamenilor sunt strâns legate de starea mediului înconjurător. Mediile naturale de 
bună calitate pot aduce multe beneficii bunăstării fizice, mentale şi sociale. Totodată, degradarea mediului, 
cauzată de poluarea aerului şi a apei, radiaţii, substanţe chimice sau agenţi biologici, poate avea efecte negative 
asupra sănătăţii [1]. 

Reiterăm faptul că sănătatea şi bunăstarea sunt condiţionate de factorii socioeconomici, precum: venitul, 
locuinţa, serviciul, educaţia, genul şi stilul de viaţă. Astfel, efectele schimbărilor climatice ar accentua inegali-
tăţile în materie de sănătate şi ar determina o distribuţie inegală şi sarcini suplimentare pentru grupurile cu 
venituri modeste şi pentru unele grupuri vulnerabile, cum ar fi copiii, femeile, persoanele care lucrează în aer 
liber, persoanele în vârstă şi cele care suferă de afecţiuni [2]. 

Din cele expuse mai sus derivă evident faptul că aspectele de gen se intersectează cu schimbările climatice 
şi cu vulnerabilitatea persoanelor afectate de acestea. Dezavantajele istorice ale femeilor – accesul limitat al 
acestora la resurse, drepturile restrânse şi vocea neauzită în luarea deciziilor – le face extrem de vulnerabile 
în contextul schimbărilor climatice [3]. 

Conceptualizarea demersului ştiinţific 
Statele lumii, prin aprobarea noii Agende de Dezvoltare Durabilă („Agenda 2030”) [8], au confirmat 

angajamentul în vederea realizării dezvoltării durabile în cele trei dimensiuni – economică, socială şi de 
mediu – într-un mod echilibrat şi integrat. Astfel, sănătatea femeilor şi a bărbaţilor în contextul schimbărilor 
climatice au fost recunoscute drept subiecte de importanţă majoră. 
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Schimbările climatice ameninţă nu doar să extindă prăpastia dintre săraci şi bogaţi, ci şi să amplifice in-
echităţile dintre femei şi bărbaţi, deoarece femeile, mai ales acelea din ţări în curs de dezvoltare, vor fi afectate 
în mod diferit comparativ cu bărbaţii. În acest sens, ne propunem să specificăm unele aspecte şi instrumente 
legate de valorificarea dimensiunii de gen în contextul schimbărilor climatice.  

Astfel, reiterăm definiţia abordării integratoare a egalităţii de gen (gender mainstreaming) raportată la 
schimbările climatice, care reprezintă procesul de identificare şi integrare a nevoilor şi intereselor femeilor şi 
ale bărbaţilor în fiecare program, politică, strategie, activităţi administrative sau financiare legate de măsurile 
de adaptare la schimbările climatice [4]. 

Analiza de gen a acţiunilor privind schimbările climatice vizează integrarea celor două domenii (de gen 
şi schimbările climatice) şi oferă explicaţii cum impactul schimbărilor climatice şi al inegalităţii de gen se 
condiţionează reciproc. Astfel, analiza diferitelor situaţii, legate în mod direct sau indirect de schimbările 
climatice, poate oferi o înţelegere a impactului diferitelor practici legislative, culturale, politici şi programe 
asupra femeilor şi bărbaţilor şi necesitatea de ajustare a acestora. 

În cele ce urmează vom delimita un şir de particularităţi specifice femeilor şi bărbaţilor în contextul 
provocărilor climatice. 

• Femeile şi bărbaţii – cu rolurile sociale diferite pe care le au – sunt afectaţi diferit de schimbările 
climatice 

Femeile şi bărbaţii au experienţe diferite, percep şi identifică riscurile în mod diferit. 
Impactul schimbărilor climatice vizează factorii combinaţi ai riscurilor naturale şi vulnerabilităţii oamenilor. 

Capacităţile de reducere a vulnerabilităţii şi riscurilor sunt determinate de mai mulţi factori: sărăcie, clasă 
socială, vârstă, etnie şi relaţiile de gen etc. 

Aceste vulnerabilităţi iau forma de expunere fizică, vulnerabilitate socioeconomică, capacitate limitată de 
a reduce vulnerabilitatea la riscurile relaţionate schimbărilor climatice şi de a răspunde acestora. De regulă, 
schimbările climatice pot intensifica inegalitatea de gen, iar un dezastru poate agrava şi mai mult situaţia 
femeilor. Pentru femei nivelul riscului este diferit decât pentru bărbaţi, inclusiv capacităţile de rezilienţă sunt 
diferite, care rezultă din diferenţele şi inegalitatea de gen. 

Vulnerabilitatea acută a femeilor şi tinerelor în cazul dezastrelor naturale este determinată de anumiţi 
factori: stereotipuri de gen, restricţii culturale sau religioase privind mobilitatea femeilor, diferenţele în 
educarea tinerelor, în sensul că acestea nu sunt instruite şi nu se pune accentul pe abilităţile de supravieţuire 
ale acestora ca şi în cazul bărbaţilor. 

• Femeile sunt dependente în măsură mai mare de mediul înconjurător decât bărbaţii 
Femeile, de regulă, sunt cele responsabile de casă şi familie şi, respectiv, de majoritatea activităţilor de 

îngrijire a acestora, de aceea degradarea pădurilor şi a pământurilor agricole, reducerea şi/sau poluarea surselor 
de apă, preponderent în ţările în curs de dezvoltare, au un impact semnificativ asupra realizării sarcinilor 
casnice cotidiene. 

Deoarece femeile sunt principalii agenţi în gospodărie pentru obţinerea hranei (agricultură de subzistenţă, 
hrană pentru animale, apă potabilă), acestea au tendinţa de a se baza direct pe resursele naturale, devenind 
astfel foarte vulnerabile în momentul în care resursele sunt limitate. În gospodăriile sărace din întreaga lume 
femeile preferă să nu se hrănească şi să păstreze hrana pentru copii sau pentru bărbaţii familiei. În urma 
creşterii preţurilor la alimente, gospodăriile sărace tind să experimenteze o reducere a calităţii sau cantităţii 
de alimente pe care le cumpără, iar femeile fac, de regulă, cele mai mari sacrificii. 

• Femeile sunt afectate mai mult de schimbările climatice şi sunt expuse în măsură mai mare 
riscurilor/hazardelor asociate acestora 

Deoarece schimbările climatice au un impact mai puternic asupra grupurilor vulnerabile, femeile şi tinerele 
sunt cel mai mult expuse riscului acestora, ele înregistrând rate mai mari de morbiditate, mortalitate şi impact 
economic/capacitate redusă de rezistenţă faţă de riscuri. Este demonstrat ştiinţific că femeile riscă de 14 ori mai 
mult decât bărbaţii să moară într-o catastrofă naturală sau ca urmare a acesteia [5]. 

Spre exemplu, în cazul hazardelor naturale femeile sunt supuse unui risc mai mare de rănire sau deces, 
datorită condiţiilor fizice. 

În cazul hazardelor chimice/antropogene, utilizarea poluanţilor organici persistenţi poate avea consecinţe 
nefaste asupra sănătăţii reproductive. 

În cazul hazardelor biologice/sociale trebuie să se ţină cont că apa din fântâni este utilizată de femei în 
proporţii mai mari, astfel şi gradul de expunere acestui risc este mai mare. 
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La general, întreaga populaţie poate fi expusă riscurilor, doar că femeile şi bărbaţii au niveluri diferite de 
vulnerabilitate şi de acces la resurse şi, prin urmare, şi-au dezvoltat diferite abilităţi de adaptare. 

Există şi riscul de scădere a resurselor de apa, energie şi de alimente, iar timpul petrecut de femei şi tinere 
în activităţi domestice limitează resursa de timp a acestora pentru a se angaja în câmpul muncii sau pentru a 
beneficia de educaţie în afara casei, sau pentru a se integra în activităţile comunităţii. 

• Femeile şi tinerele au oportunităţi şi capacităţi mai reduse decât bărbaţii şi tinerii de a se pregăti 
şi adapta pentru impactul schimbărilor climatice 

Este un fapt dovedit că femeile şi tinerele au acces şi control limitat la terenuri arabile, credite pentru 
tehnologii agricole avansate, cauza fiind legile discriminatorii şi obiceiurile culturale. Fără resurse financiare 
fermierele nu pot achiziţiona activele necesare pentru a se adapta la modificările de mediu, precum noi tipuri 
de plante şi rase de animale care pot supravieţui în caz de secetă şi au o toleranţă mai mare la căldură sau 
tehnologii agricole noi. 

Totodată, acestea au acces limitat la informaţii privind consecinţele schimbărilor climatice, formarea 
abilităţilor de adaptare/rezilienţă şi la instruire în strategii de supravieţuire în caz de hazarde naturale. 

• Femeile sunt mai conştiente de riscurile asociate schimbărilor climatice decât bărbaţii 
Bărbaţii deseori tind să subestimeze nivelul riscurilor, fapt ce trebuie luat în considerare în cadrul progra-

melor de instruire şi al serviciilor de asistenţă. 
Ignorarea dimensiunii de gen poate duce la evaluări incomplete ale situaţiei şi la subestimarea riscurilor. 

Or, identificarea riscurilor şi evaluarea acestora, având în vizor specificul de gen, poate contribui la intervenţii 
mai eficiente şi cost-eficiente de reducere a riscurilor în cazul schimbărilor climei.  

Eficienţa reducerii riscului, precum şi a acţiunilor de prevenire, pregătire şi ripostă în cazul dezastrelor 
climatice poate fi fortificată prin luarea  în calcul a gradului diferit de vulnerabilitate a diferitelor grupuri 
sociale şi de gen. Astfel, includerea dimensiunii egalităţii de gen în documentele de politici, în procesul de 
realizare a activităţilor de adaptare, alocaţiile financiare, procesul de monitorizare şi evaluare a schimbărilor 
climatice reprezintă o precondiţie semnificativă a procesului de adaptare eficientă la schimbările climatice. 

Statisticile internaţionale confirmă necesitatea luării în considerare a specificului de gen [6]: 
 85% din persoanele care mor în urma calamităţilor naturale generate de  schimbările climatice sunt femei. 
 75% din refugiaţii pe motive de mediu sunt femei şi tot femeile sunt cele mai probabile victime invizibile 

ale războaielor pentru resurse şi ale violenţelor cauzate de schimbările climatice. 
 Studiile demonstrează vulnerabilitatea specifică a femeilor în ceea ce priveşte mortalitatea în urma 

calamităţilor naturale, speranţa de viaţă a femeilor fiind mai redusă comparativ cu cea a bărbaţilor. Gravi-
tatea dezastrelor este direct proporţională cu discrepanţa de gen în speranţa de viaţă: cu cât mai mare este 
calamitatea, cu atât mai puternic sunt afectate femeile. 

• Femeile contribuie mai puţin la modificările mediului prin emisiile reduse de CO2. 
Acest argument este valabil în special în ceea ce ţine de transport. În multe ţări, bărbaţii consumă dublu 

energie în comparaţie cu femeile. Diferenţele se datorează utilizării automobilelor preponderent de către bărbaţi 
şi mobilităţii mai reduse a femeilor [7]. 

• Femeile sunt mai active în vederea întreprinderii măsurilor imediate de confruntare cu schimbările 
climatice decât bărbaţii 

Femeile sunt deseori lideri de opinie şi agenţi ai schimbării în domeniul managementului resurselor naturale 
şi acţiunilor climatice. De aceea, femeile au nevoie de reprezentare egală în procesul decizional. În multe 
state, femeile sunt principalii utilizatori şi gestionari ai energiei în condiţii casnice, de aceea pot deveni cei 
mai buni promotori ai tranziţiei spre sursele energetice regenerabile. 

Vocea femeilor trebuie să fie în centrul deciziilor privind schimbările climatice. Ar trebui să se ia în consi-
derare şi să se atragă cunoştinţele femeilor în dezvoltarea strategiilor de acomodare, iar participarea femeilor 
în toate domeniile de luare a deciziilor (la nivel naţional şi internaţional) trebuie să crească. 

Concluzii  
Accentuăm faptul că pentru a evita marginalizarea populaţiei vulnerabile, în special a femeilor, este nevoie 

de o atenţie sporită asupra modului în care inegalitatea de gen împiedică dezvoltarea, sănătatea, echitatea şi 
bunăstarea generală a societăţii, toate acestea subminând rezistenţa ţărilor în faţa schimbărilor climatice. 
Accesul egal la servicii medicale, la educaţie şi la o protecţie imparţială a legii pot ajuta mai bine oamenii să 
se adapteze la schimbările de mediu. 
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În cele ce urmează prezentăm un rezumat al tezelor argumentate în articol şi propunem un şir de recomandări 
care ar putea reduce din dezechilibrul de gen în problematica schimbărilor climatice, ceea ce ar spori eficienţa 
acţiunilor de reducere a factorilor care cauzează modificarea climei şi favorizează adaptabilitatea populaţiei 
la noua realitate. 

1. Femeile, în comparaţie cu bărbaţii, sunt mai dependente în viaţa cotidiană de resursele naturale ce sunt 
din ce în ce mai ameninţate de consecinţele schimbărilor climatice. 

2. Femeile sunt mai puţin mobile decât bărbaţii, fiind în majoritatea cazurilor restrânse în acţiuni în timpul 
unei calamităţi climatice, purtând responsabilitate pentru gospodărie, copii, persoanele în etate, cu nevoi 
speciale şi suferinde. 

3. Femeile se confruntă cu bariere sociale, economice şi politice adiţionale, ceea ce limitează participarea 
acestora la elaborarea strategiilor de adaptare şi reduce abilitatea de acomodare şi rezilienţa psihologică a 
acestora la schimbările climatice. 

4. Femeile sunt mai puţin informate despre cum ar trebui să se comporte în cazul calamităţilor climatice 
şi care ar fi rolul şi contribuţia acestora în managementului crizei. 

5. Femeile sunt buni promotori ai dezvoltării durabile verzi şi potenţiali ambasadori  ai reorientării societăţii 
consumeriste spre utilizarea raţională a resurselor. Utilitatea femeilor în calitate de agenţi ai schimbării în ce 
priveşte stilul de viaţă, mentalitatea, valorile şi modelele de comportament este evidentă datorită influenţei 
acestora în cadrul familiei, în primul rând, dar şi în afara ei, în diverse contexte, unde femeile devin adesea 
lideri neformali.  

Asigurarea participării femeilor în gestionarea provocărilor cotidiene, inclusiv a celor legate de mediu, se 
poate realiza prin includerea intereselor acestora în documentele de politici şi prin implicarea lor în procesele 
decizionale, prin susţinerea iniţiativelor sociale şi economice ale femeilor, prin informarea şi educarea acestora 
în contexte formale şi neformale. Astfel, se conturează următoarele recomandări: 

1. Recomandări la nivel de politici:  
• Dezvoltarea proiectelor locale incluzive, care să valorifice experienţele şi cunoştinţele tradiţionale ale 

populaţiilor locale, în special ale femeilor, să facă faţă vulnerabilităţilor existente; 
• Implicarea activă a femeilor şi bărbaţilor în luarea deciziilor şi distribuirea resurselor de către guver-

narea locală etc.; 
• Integrarea consolidării capacităţilor sensibile la dimensiunea de gen în soluţiile de adaptare, care trebuie 

să fie compatibile cu nevoile speciale ale femeilor şi să ţină seama de obstacolele specifice, dar şi de capaci-
tăţile şi experienţele femeilor; 

• Integrarea aspectelor legate de gen în strategii de prevenire şi administrare a riscurilor asociate calamităţilor 
naturale şi dezvoltarea abilităţilor femeilor prin consolidarea capacităţilor anterior, în timpul şi ulterior pro-
ducerii calamităţilor cauzate de schimbările climatice. 

2. Recomandări la nivel de sistem educaţional 
• Sistemul educaţional trebuie să contribuie la formarea comportamentelor responsabile şi de supra-

vieţuire a fetelor şi băieţilor în situaţii de calamităţi naturale. Educaţia sensibilă la gen, în calitate de demers 
educativ social, orientat spre formarea-dezvoltarea personalităţii fetelor şi băieţilor în vederea realizării 
eficiente a rolurilor sociale multifuncţionale, are menirea de a forma parteneriate de gen în toate domeniile 
vieţii. În contextul schimbărilor climatice, acestea devin cruciale pentru adaptare şi supravieţuire. 

• În plan educaţional, în ultimele decenii a fost promovată educaţia pentru mediu, menită să dezvolte 
sensul responsabilităţii faţă de mediu, motivaţia şi abilităţile de a participa la îmbunătăţirea calităţii mediului, 
astfel promovând şi capacitatea de a aborda un stil de viaţă compatibil cu conceptele dezvoltării durabile. 
Totodată, în contextul subiectului abordat, este necesară o deplasare treptată a accentelor: în timp ce 
continuă implementarea educaţiei ecologice să se dea pondere educaţiei pentru adaptare la schimbările 
climatice, deoarece aceste schimbări sunt inevitabile şi în continuă ascensiune, unele fiind induse de oameni, 
altele explicate prin inerţia naturii. 

• Organizarea campaniilor de informare şi educare sensibile la gen a tinerilor privind normele de com-
portament în caz de calamităţi naturale, promovarea autocunoaşterii, încurajarea flexibilităţii, dezvoltarea 
abilităţii de învăţare, stimularea inovării şi creşterii anduranţei şi rezilienţei psihologice a tinerilor, ceea ce ar 
permite luarea în considerare a particularităţilor fetelor şi băieţilor şi identificarea atuurilor personale pe care 
aceştia le-ar putea aplica în mod benefic atunci când se confruntă cu situaţii climatice neordinare. 
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• Valorificarea potenţialului disciplinelor şcolare (geografia, educaţia civică şi orele de dirigenţie) în 
vederea informării tinerilor despre impactul schimbărilor climatice asupra mediului în care trăiesc şi despre 
modalităţile de adaptare rapidă la aceste provocări; promovarea demersurilor educaţionale pragmatice, inter-
active, sensibile la gen şi atractive tinerilor prin actualitate şi relevanţă, care i-ar ajuta să-şi dezvolte mentalitatea 
supravieţuitorului cu toate cunoştinţele practice şi abilităţile psihosociale necesare pentru a putea face faţă 
provocărilor climatice şi a duce o viaţă de calitate. 

Doar luând în considerare sugestiile de mai sus vom putea pregăti nu doar tinerele dar şi tinerii pentru o 
implicare activă în problemele de mediu, cu accent pe o mai bună adaptare la schimbărilor climatice, dar şi 
vom putea transmite noii generaţii mesajul că modificările de climă sunt nu doar provocări, dar şi oportunităţi 
pentru a lansa inovaţii şi ocazii de a revizia valorile şi percepţiile tradiţionale ale omenirii vizavi de mediul 
înconjurător.  
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