НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ
ЦЕНТР УКРАЇНИ
вул. Паньківська, 6-Б, м. Київ, 01033
тел.: (044) 238-6260, тел./факс: (044) 238-6259
necu@necu.org.ua | www.necu.org.ua

№ 125-1/ 316

05.08.2013
Кому: Міністру екології та природних ресурсів України
Проскурякову Олегу Альбертовичу
Копія: Голові ДАЕІ
Гончаренко Дмитру Вікторовичу
03035, м.Київ,
вул. Митрополита Василя Липківського, 35

Щодо забезпечення гендерного балансу та покращення участі жінок у переговорному
процесі в рамках РЗ ЗК ООН
Шановні Олеже Альбертовичу та Дмитре Вікторовичу!
На 18-ій Конференції Сторін (КС) з питань зміни клімату в м. Доха було прийнято рішення
23/CP.18 «Просування гендерного балансу і поліпшення участі жінок у переговорах щодо
РКЗК ООН та у представлені Сторін в органах, створених відповідно до Конвенції та
Кіотським протоколом». Дане рішення було прийнято, спираючись на важливі положення
щодо участі жінок від КС-16, КС-17 та КС-7.
Гендерний баланс завжди слугував важливим показником гендерної рівності в міжнародних
переговорних процесах, таких як РКЗК ООН. Тим не менш, поняття гендерної рівності
далеко виходить за рамки простого залучення жінок «до столу». Натомість закликає до
розуміння соціальних, політичних, правових та інституційних відмінностей, які призводять
до гендерної нерівності.
З огляду на це, рішення 23/CP.18 доповнює своїми положеннями інші міжнародні угоди і
закликає до:
-

Гендерного балансу в органах, заснованих відповідно до Конвенції та Кіотського
протоколу, з метою розширення участі жінок і забезпечення більш ефективної
політики зміни клімату, яка спрямована на задоволення потреб жінок і чоловіків;

-

Представлення механізмів огляду та звітності для відстеження прогресу в досягненні
гендерного балансу;

-

Позиціонування питання про гендерну рівність та змін клімату в якості постійного
пункту до порядку денного сесії Конференції Сторін;

-

Організації сесійної робочої наради щодо гендерного балансу на КС-19 в рамках
процесу РКЗК ООН, гендерної політики в області клімату та діяльності з
нарощування потенціалу в цілях сприяння більш широкій участі жінок в рамках
процесу РКЗК ООН;
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-

Представлення Сторонами та організаціями-спостерігачами своїх поглядів на варіанти
та шляхи поліпшення участі жінок і забезпечення більш ефективної політики зі зміни
клімату, яка спрямована на задоволення потреб жінок і чоловіків в рівній мірі.

Зокрема, питання гендерної рівності буде активно висвітлюватися на 19-ій Конференції
Сторін у Варшаві: буде проведено Семінар з гендерних питань та День Гендерної Рівності
(19 листопада 2013 року).
Окрім участі в семінарі, Сторони активно залучаються до реалізації рішення 23/CP.18 на
національному рівні через подання своїх позицій до Секретаріату Конвенції до 2 вересня
2013 року.
У зв’язку з активізацією цього процесу на 19-ій Конференції Сторін у Варшаві Національний
екологічний центр України та Колективна робоча група з гендерних питань ( http://genderclimate.org) звертається до вас з проханням подати до 2 вересня 2013 року до Секретаріату
Конвенції позицію від України щодо гендерної політики в рамках Рамкової Конвенції ООН з
питань зміни клімату та Кіотського протоколу. У своїй позиції ми просимо зазначити
наступні моменти:
1. Які заходи у досягненні гендерної рівності вже були виконані в рамках національної
кліматооохоронної політики в Україні?
2. З якими труднощами Ви зіткнулися при реалізації гендерної політики в області
клімату і в досягненні гендерного балансу в рамках процесу РКЗК ООН?
3. Які інструменти, ресурси або навчання буде найбільш важливими та необхідними в
сприянні прогресу в галузі гендерної політики в області клімату?
Подання позиції від України щодо гендерного балансу в рамках процесу РК ЗК ООН до 2
вересня 2013 року є першим та найважливішим кроком в імплементації рішення 23/CP.18.
Відповідь на цей лист просимо надіслати за адресою: Київ 01032, а/с-306 в законодавством
визначений термін.
При виникненні будь-яких питань з приводу подання позиції або отримання додаткової
інформації звертайтеся, будь-ласка, за електронною адресою: info@gender-climate.org.
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