G20: Οι γυναίκες στην αντεπίθεση για την κλιματική αλλαγή
Για πρώτη φορά, 22 χρόνια μετά την υπογραφή των Συμφωνιών του Κιότο, το Women’s Forum
απευθύνει έκκληση προς τις χώρες μέλη της G20, ώστε να συμπεριληφθούν και οι γυναίκες στην
προσπάθεια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Γιατί αυτό είναι επείγον:
· Οι γυναίκες, σε σχέση με τους άντρες, έχουν 14 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν, κατά
τη διάρκεια καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα.
· Το 80% των περιβαλλοντικών μεταναστών, σήμερα, είναι γυναίκες.
· Οι γυναίκες δεν πρέπει να θεωρούνται μόνο θύματα, έχουν την ικανότητα να προσφέρουν καινοτόμες
λύσεις, καθώς και σχέδια για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Για αυτό το λόγο, το Women’s Forum θέσπισε τον Χάρτη των 5 Ισχυρών Δεσμεύσεων – ένα κάλεσμα
προς τις G20 του Κιότο – τον οποίο υπέγραψαν οι εταιρείες που υποστηρίζουν την ομάδα εργασίας του
Women’s Forum, “Daring Circle Women & Climate”, με τη συμμετοχή περίπου 50 ηγετών και ειδικών.
Οι εταιρίες που το υπέγραψαν είναι η BNP Paribas και η L’Oréal, καθώς επίσης και η Engie. Η
υπογραφή του Χάρτη πραγματοποιήθηκε με την τεχνογνωσία της KMPG σε συνεργασία με την Eco-Act.
Ο Χάρτης παρουσιάστηκε στην Ιαπωνική κυβέρνηση και τους αρχηγούς των κρατών και των
κυβερνήσεων των χωρών μελών της G20 στις 27 Ιουνίου 2019.
“Οι γυναίκες πρέπει να γίνουν πραγματικοί συντελεστές αλλαγής και να συμβάλουν σε μια πιο πράσινη
και βιώσιμη οικονομία”, αναφέρει η Chiara Corazza, Διευθύνων Σύμβουλος του Women’s Forum.
Εκτός από τον Χάρτη, το Women’s Forum έχει επιπλέον επιλέξει 15 απτά έργα που έχουν αποδειχθεί
επιτυχημένα και μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω, για να έχουν μεγαλύτερη επίδραση.
«Στην Ινδία, η BNP Paribas χρηματοδοτεί την εγκατάσταση βιοχωνευτών σε αγροτικές οικογένειες,
επιτρέποντάς τους να ανακτήσουν τα λύματα από τις κτηνοτροφικές τους μονάδες και να τα
μετατρέψουν σε αέριο για το μαγείρεμα και σε φυσικά λιπάσματα για τους αγρούς τους. Αυτοί οι
βιοχωνευτές αποτελούν ιδιοκτησία των γυναικών σε κάθε οικογένεια, και έχουν οδηγήσει σε 4 φορές
μείωση της υλοτομίας, η οποία έπαιρνε στις γυναίκες κατά μέσο όρο 1 έως 3 ώρες την ημέρα, για να
ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία. Η εγκατάσταση των βιοχωνευτών, έχει επίσης συμβάλει και στην
αντιμετώπιση της αποψίλωσης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Κάθε ένας από τους 13.000
βιοχωνευτές που χρηματοδοτούνται από την BNP Paribas μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
κατά 7 τόνους ανά έτος, με αποτέλεσμα η τράπεζα να έχει ουδέτερο αποτύπωμα ως προς την εκπομπή
άνθρακα για τις δικές της διαδικασίες», εξηγεί ο Laurence Pessez, επικεφαλής του τμήματος ΕΚΕ για
την BNP Paribas.
«Για να είναι πιο αποτελεσματικές και πραγματικά συμμετοχικές οι δράσεις για την καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής, πρέπει επειγόντως να συμπεριληφθεί σε αυτές, το ζήτημα του φύλου και,
επομένως, οι γυναίκες, οι οποίες επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.
Αυτό είναι κάτι που ιδιαίτερα στη L’Oréal το βλέπουμε μέσα από τα προγράμματα βιωσιμότητας που
αναπτύσσουμε για να υποστηρίξουμε τις γυναίκες που συμμετέχουν στην παραγωγή των φυσικών μας
συστατικών, αλλά και που μας φέρνουν επίσης καινοτόμες λύσεις», αναφέρει η Alexandra Palt,

Επικεφαλής του τμήματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της L’Oréal και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του
Ιδρύματος L’Oréal.
«Βλέπουμε όλο και περισσότερες δομημένες πρωτοβουλίες, τις οποίες οι πελάτες μας μπορούν εύκολα
να παρακολουθούν και να επεκτείνουν, ανεξάρτητα από το μέγεθος των ομάδων. Το κλειδί είναι να
κατανοήσουμε ότι αυτά τα ζητήματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις προσδοκίες των
ενδιαφερόμενων μελών, που διασφαλίζουν το μελλοντικό επιχειρηματικό μοντέλο αυτών των
Ομίλων», αναφέρει η Marie Guillemot, επικεφαλής του τομέα των Τηλεπικοινωνιών, των Μέσων
Ενημέρωσης και των Τεχνολογιών και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της KPMG στη Γαλλία.
Όλοι μαζί, κυβερνήσεις, ιδιώτες, ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς, ας δράσουμε τώρα.
Το Women’s Forum είναι μια διεθνής πλατφόρμα που αναδεικνύει το όραμα και τη φωνή των
γυναικών σε θέματα φύλου καθώς και σε ζητήματα που επηρεάζουν συνολικά την ανθρωπότητα, την
οικονομία και την κοινωνία. Το Women’s Forum για την Οικονομία και την Κοινωνία εκφράζει τη
δέσμευσή του μέσω των δύο βασικών θεσμών του, του CEO Champions και του Rising Talents, καθώς
και μέσω της δημιουργίας ομάδων εργασίας (Daring Circle working groups) για την τεχνητή νοημοσύνη,
το STEM, το κλίμα, την υγεία και την «ποικιλομορφία της αλυσίδας προμηθευτών». Με έδρα το Παρίσι
της Γαλλίας, το Women’s Forum για την Οικονομία και την Κοινωνία είναι μια πρωτοβουλία του Ομίλου
Publicis.
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