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Dames en heren, 
 
Het is een eer om u vandaag toe te mogen spreken, als Vrouwenvertegenwoordiger van 
Nederland en ook als de algemeen directeur van het gloednieuwe Nederlandse nationaal 
comité van UN Women. In het afgelopen jaar heb ik met velen gesproken over vrouwen 
en klimaatverandering, en ik wil graag twee geweldige boerinnen aan u voorstellen.  
 
De eerste is Sushila Khari, een boerin in Nepal. Door klimaatverandering worden haar 
gewassen regelmatig verwoest door extreem weer. Daarnaast is zij als vrouw 
verantwoordelijk voor het halen van water, maar vooral in de winter staan de 
waterbronnen in de buurt van haar dorp droog. Ze moet steeds harder werken en 
verder lopen om haar familie te onderhouden. De lokale landbouworganisatie geeft wel 
informatie over manieren waarop boeren zich aan kunnen passen aan 
klimaatverandering, maar alleen aan mannen. 
 
Wat Sushila nodig heeft is een betrouwbare waterbron in de buurt van haar huis, en de 
kennis die nodig is om haar veranderende landbouwgrond te bewerken. Voor haar heeft 
u allen beloofd te zorgen voor beschikbaarheid van schoon water en voor mogelijkheden 
om te leren voor iedereen. 
 
De tweede is Marielle Gijsbers, een boerin in Nederland die bloemen en asperges 
verbouwt. Twee weken voor mijn bezoek aan haar bedrijf afgelopen zomer werden haar 
kassen vernield door extreme regenval en hagelstenen zo groot als pingpongballen, met 
grote schade en het verlies van de planten waar ze liefdevol voor zorgt.  
 
Wat Marielle nodig heeft is dat dit soort destructief weer een uitzondering blijft en niet 
de regel wordt. Voor haar heeft u in Parijs vorig jaar beloofd om alles te doen wat 
mogelijk is om verdere opwarming van de aarde te voorkomen.  
 
Deze verhalen laten zien dat klimaatverandering nu aan de gang is. En dat het overal aan 
de gang is. 
 
Wel is er een belangrijk verschil tussen rijkere en armere landen. Zoals de Nederlandse 
Marielle tegen me zei: 'Voor mij is het een kwestie van wakker liggen over de vraag of de 
verzekering het herstel van mijn bedrijf zal dekken. Voor een collega als Sushila is het 
een kwestie van wakker liggen over de vraag of haar familie overleeft of niet'.  
 
Dames en heren, 
 
Vorig jaar heeft u een aantal grote verantwoordelijkheden op zich genomen; de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de Conventie over Klimaatverandering. U erkende dat 
klimaatverandering de meest belangrijke uitdaging van de huidige tijd is.  
 
Ovrstromingen, droogte, ontbossing, modderlawines, zure regen, extreem weer, tekort 
aan water en brandstof; deze rampen voltrekken zich nu al op allerlei plekken in de 



wereld. En helaas, en weinig verrassend, worden vrouwen daardoor het hardste 
getroffen. 
 
Ik ben hier echter niet om u ervan te overtuigen dat vrouwen slachtoffers zijn. U weet 
dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn onder degenen die verantwoordelijk zijn voor 
voedsel, water, brandstof en de zorg voor kinderen, en onder degenen die land 
bewerken maar niet bezitten, en dat zij daarom ook degenen zijn die het meest onder 
klimaatverandering lijden.  
 
Het punt dat ik wil maken is dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn als 
landeigenaren, besluitvormers, ondernemers, bankmanagers, wetenschappers; vrouwen 
zijn ondervertegenwoordigd onder degenen met de middelen om het gevecht tegen 
klimaatverandering aan te gaan, en dat gevecht te winnen. 
 
Wat vrouwen nodig hebben is toegang tot kennis, tot politieke macht, tot financiering, 
tot economische besluitvorming. En u heeft allen beloofd om te zorgen voor die toegang.  
 
Dus, die landen die dat nog niet hebben gedaan; zorg ervoor dat vrouwen land kunnen 
bezitten, erven, krediet kunnen krijgen, een bedrijf kunnen starten, onderwijs kunnen 
volgen. Onderneem actie om culturele gebruiken te veranderen die dat in de weg staan.  
 
En alle landen waar dan ook ter wereld, zonder uitzondering en inclusief mijn eigen 
land; verander je politieke, economische en academische machtsstructuren, zorg ervoor 
dat vrouwen besluitvormingsmacht hebben op gelijke voet met mannen.  
 
Dames en heren, 
 
Hoe moeilijk het ook is om wereldwijde overeenkomsten uit te onderhandelen, dat valt 
in het niet vergeleken met de enorme inspanningen die nodig zijn om die 
overeenkomsten volledig te implementeren. En enorme inspanningen is precies wat 
verwacht wordt van ieder land ter wereld. Omdat Sushila, Marielle en iedere andere 
vrouw, man en kind dat verdienen.  
 
Dank u. 


