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1

Hanna Adcock / Save the Children

}
e
s
d
n
a
{Nederl ing]
{vertal

Nohelia Talavera/ Save the Children

SAMENVATTING
De klimaatcrisis zal onze wereld onherstelbaar
veranderen, met ernstige gevolgen voor de rechten
van de huidige en toekomstige generaties kinderen.
Gerangschikt naar inkomen is de top 50 van staten
verantwoordelijk voor 86% van de cumulatieve
wereldwijde CO2-uitstoot, terwijl de onderste helft
slechts verantwoordelijk is voor 14%1. Desondanks
zijn het de kinderen van landen met lage inkomens
en middeninkomens die het zwaarst te lijden hebben
onder de verliezen en schade aan gezondheid en
menselijk kapitaal, land, cultureel erfgoed, inheemse
en lokale kennis en biodiversiteit als gevolg van de
klimaatverandering2. Zonder drastische maatregelen
om de uitstoot te verminderen en de opwarming te
beperken tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau,
onder leiding van landen met hoge inkomens en
landen met hoge uitstootniveaus en op basis van
de belangen van de kinderen en de vastgestelde
prioriteiten, zullen de kinderen van deze
lage- en middeninkomenslanden worden
opgezadeld met de gevaarlijkste gevolgen
van de klimaatcrisis.
Zij hebben een probleem geërfd dat zij niet zelf
hebben veroorzaakt.
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Samenvatting

Zoals bevestigd in het rapport van augustus 2021 van de Intergouvernementele
Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) over de fysische wetenschappelijke
basis van klimaatverandering, is niet-duurzame menselijke activiteit ontegenzeggelijk
verantwoordelijk voor de snelle opwarming van de planeet3.Veel van de vitale tekenen
van de planeet, zoals de concentratie broeikasgassen, de opwarming van de oceanen
en het verlies van ijsmassa, hebben nu al kritieke niveaus bereikt, wat leidt tot een
ongekende toename van extreme gebeurtenissen die rechtstreeks verband houden
met de klimaatverandering. De klimaatverandering wordt in stand gehouden door de
gevestigde belangen van de industrieën die fossiele brandstoffen gebruiken en andere
milieuvernietigende industrieën, en wordt nog versterkt door het gebrek aan actie van
de kant van de regeringen van rijke landen die het meest verantwoordelijk zijn voor de
gevolgen van de klimaatverandering.

Mark Njorage / Save the Children

De ontoereikendheid van de meeste klimaatbeloften die in de Nationally Determined
Contributions (NDC’s) van de afzonderlijke staten naar aanleiding van het
Klimaatakkoord van Parijs zijn gedaan, zal ernstige gevolgen hebben voor kinderen
en toekomstige generaties. Uit nieuwe modellen die zijn ontwikkeld door een
internationaal team van klimaatonderzoekers, onder leiding van de Vrije Universiteit
Brussel, blijkt dat een kind dat in 2020 is geboren, op basis van de toezeggingen in
het kader van het Klimaatakkoord van Parijs tijdens zijn leven gemiddeld twee keer
zo veel bosbranden, 2,8 keer zo veel blootstelling aan mislukte oogsten, 2,6 keer zo
veel droogteperiodes, 2,8 keer zo veel overstromingen van rivieren en 6,8 keer zo veel
hittegolven zal meemaken als iemand die in 1960 geboren is.
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Afbeelding 1
Levenslange blootstelling
aan extreme gebeurtenissen
volgens de toezeggingen van het
Klimaatakkoord van Parijs voor
kinderen die in 2020 werden
geboren, in vergelijking met iemand
die in 1960 is geboren.

Uit de gegevens blijkt dat het de kinderen van veel lage- en middeninkomenslanden
zijn die het zwaarst zullen blijven lijden onder de verslechtering van het klimaat.
Voor sommige kinderen zal dit nog erger worden – met name voor kinderen die aan
meerdere gevaren worden blootgesteld, voor kinderen die een conflict meemaken, voor
kinderen die het zwaarst zijn getroffen door COVID-19, en voor kinderen die te maken
hebben met ongelijkheid, discriminatie op grond van geslacht, handicap, inheemsheid,
ontheemding of andere, vaak samenhangende factoren. Klimaatverandering
is onlosmakelijk verbonden met bredere vraagstukken van ongelijkheid en
tekortkomingen bij de naleving van de basisrechten van kinderen. De toekomst voor
kinderen die nu al de ergste gevolgen van de klimaatverandering ondervinden, ziet er
steeds somberder uit.
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Volgens de
toezeggingen in
het kader van het
Klimaatakkoord
van Parijs zullen
kinderen die in
2020 geboren zijn,
tijdens hun leven
naar verwachting
gemiddeld 6,8 keer
meer hittegolven
meemaken dan
iemand die in 1960
geboren is.
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Afbeelding 2
Potentiële vermindering van extra
levenslange blootstelling aan
extreme gebeurtenissen voor
kinderen die geboren zijn in 2020
door beperking van de opwarming
tot 1,5°C in plaats van
hogere temperaturen onder
de toezeggingen van het
Klimaatakkoord van Parijs.

Dezelfde modellering constateert echter dat er zowel een kans als een dringende
noodzaak is om te handelen: in vergelijking met de toezeggingen in het kader van het
klimaatakkoord van Parijs zal een beperking van de opwarming tot 1,5°C boven het
pre-industriële niveau de extra blootstelling van pasgeborenen tijdens hun leven aan
hittegolven met 45%, droogtes met 39%, overstromingen van rivieren met 38%, mislukte
oogsten met 28% en natuurbranden met 10% doen afnemen. Door deze verschillen
zullen meer kinderen toegang krijgen tot hun recht op diensten, op voorziening in
basisbehoeften, op participatie en op een toekomst. Leiderschap in klimaatactie
van de kant van de hoge-inkomenslanden die het meest verantwoordelijk zijn voor
klimaatverandering, met name voor financiering en adaptatie, zal ook meervoudig
sociaal, ecologisch en economisch rendement opleveren: een investering van 1,8 biljoen
dollar wereldwijd in vijf belangrijke gebieden van adaptatie over een periode van tien
jaar kan in totaal 7,1 biljoen dollar aan nettovoordelen opleveren4.
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Plaatselijk aangestuurde en kindgerichte actie tegen klimaatverandering wordt
steeds meer een economische noodzaak, aangezien de kosten van het reageren op
humanitaire crises als gevolg van extreme weersomstandigheden stijgen. Bovendien
lijden landen met lage inkomens en middeninkomens onevenredig veel verliezen en
schade als gevolg van de klimaatverandering, en gaat de productiviteit in belangrijke
sectoren, zoals de landbouw, verloren. Toch blijven de toezeggingen voor klimaatactie,
financiering en de deelname van kinderen aan de besluitvorming gevaarlijk
ontoereikend, ook nu er overstelpende wetenschappelijke bewijs is dat de kans om op
te treden snel kleiner wordt.
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Belangrijke aanbevelingen

BELANGRIJKE AANBEVELINGEN
Om klimaatonrechtvaardigheid rechtstreeks aan te pakken, de beloften aan
kinderen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en het Verdrag
inzake de rechten van het kind (CRC) na te komen, en de doelstellingen van
het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken, moeten regeringen, donoren, de
particuliere sector en multilaterale agentschappen:
•

Nu onmiddellijk ambitieuze en dringende maatregelen nemen om de
opwarming te beperken tot maximaal 1,5°C boven het pre-industriële niveau,
onder meer door het gebruik en de subsidiëring van fossiele brandstoffen snel
af te bouwen.

•

Meer toezeggingen doen voor klimaatfinanciering voor zowel mitigatie
als adaptatie, in het besef dat de klimaatcrisis een kinderrechtenkwestie
is die kinderen in de eerste plaats en het zwaarst treft. Dit omvat het
nakomen van de niet nagekomen belofte om jaarlijks ten minste 100
miljard dollar vrij te maken, waarbij ten minste 50% wordt bijgedragen aan
adaptatiesmaatregelen die lage- en middeninkomenslanden ondersteunen bij
het beheersen van de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering, naast
het nastreven van groene ontwikkelingstrajecten.

•

Kinderen erkennen als gelijkwaardige belanghebbenden en belangrijke
actoren van verandering bij het aanpakken van de klimaat- en milieucrisis,
onder meer door kindvriendelijke mechanismen en platforms op te zetten
om de formele betrokkenheid van kinderen bij de beleidsvorming op
klimaatgebied te faciliteren.

•

De stelsels voor sociale bescherming uitbreiden om de toenemende effecten
van klimaatschokken op kinderen en hun gezinnen aan te pakken, met de
ambitie om op termijn over te gaan naar universele kinderbijslag als een
manier om het welzijn van kinderen te verbeteren en veerkracht op te
bouwen.

Nu de regeringen zich voorbereiden op voldoen aan, het evalueren van
de vooruitgang en het versnellen van hun toezeggingen voor de volgende
vijfjarige cyclus van het Klimaatakkoord van Parijs, moeten zij niet alleen hun
verplichtingen om te handelen in het belang van de kinderen herinneren, maar
ook de macht en de capaciteiten van de kinderen zelf. De kinderen van de wereld
– vooral die in lage- en middeninkomenslanden en die te maken hebben met
ongelijkheid en discriminatie, waar zij ook leven – hebben het minst bijgedragen
tot de klimaatcrisis, maar hebben het meest te verliezen als deze noodsituatie
onverminderd voortduurt. Het is van het grootste belang dat kinderen op dit
kritieke moment aanwezig zijn – niet als inspiratie, maar als houders van rechten,
als de meest acuut getroffenen, en als aanjagers van dringende, noodzakelijke en
transformerende verandering.
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AANBEVELINGEN
Nu de internationale gemeenschap zich buigt
over haar ontwikkelingstrajecten in een postpandemische wereld, moet de klimaatcrisis
centraal blijven staan bij de opbouw van
veerkrachtige gemeenschappen. We kunnen niet
‘beter terugbouwen’ door de bouwstenen van
economieën die de meest kwetsbaren in de steek
hebben gelaten, vangnetten waardoor mensen in
nood door de mazen van het net zijn gevallen en
industrieën die onze planeet en mensen schade
blijven berokkenen, opnieuw samen te voegen.
De COVID-19-herstelinspanningen bieden
een kans om verder te gaan dan een beperkte
ambitie om “business as usual” te herstellen en
over te schakelen op een ambitie om vooruit te
bouwen naar een betere, groenere en meer gelijke
toekomst voor kinderen. We moeten vraagtekens
zetten bij de fundamenten van de systemen die
zo kwetsbaar zijn gebleken bij een dergelijke
ontwrichting, en erkennen dat deze crisis een kans
is voor hoop en positieve veranderingen.

Het is ook van cruciaal belang dat kinderen
van de huidige en toekomstige generaties niet
alleen centraal staan bij alle beslissingen, maar
ook aan tafel zitten. Bij het ontwikkelen van
onze aanbevelingen, heeft de Child Reference
Group, die de ontwikkeling van dit rapport heeft
ondersteund, zelf ook aanbevelingen geformuleerd.
De standpunten van deze kinderen en technisch
specialisten op het gebied van klimaatverandering
komen samen en benadrukken de dringende
behoefte aan ambitieuze klimaatmaatregelen en
financiering, schokbestendige sociale bescherming
en inclusieve besluitvorming. Samen vormen
deze aanbevelingen een cruciale blauwdruk voor
beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor het
realiseren van de rechten van kinderen en het
beschermen van de belangen van kinderen.
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Aanbevelingen

Dringende, uitgebreide en transformerende klimaatmaatregelen

Alex Ellinghausen / Sydney Morning Herald

Het is van
cruciaal belang
dat kinderen
van de huidige
en toekomstige
generaties niet
alleen aan de
basis staan van
alle beslissingen,
maar ook aan
tafel zitten.
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De regeringen hebben veel te traag ingezien dat de klimaatcrisis een ernstige
onrechtvaardigheid tussen de generaties inhoudt en een acute bedreiging vormt
voor de rechten, het welzijn en de kansen van kinderen, zowel nu als in de toekomst.
Zonder dringende en gecoördineerde actie tegen klimaatverandering binnen het snel
naderende tijdsbestek dat volgens wetenschappers nog rest, zal de toekomst voor
kinderen er een stuk somberder uitzien. Save the Children roept regeringen – vooral die
van hoge-inkomenslanden die hebben geprofiteerd van de uitbuiting van het milieu –,
donoren, de particuliere sector en de multilaterale agentschappen op om te erkennen
dat de klimaatcrisis kinderen het eerst en het ergst treft, om een klimaatnoodsituatie
uit te roepen en om dringende en tastbare stappen te nemen om klimaatactie en
uitstootverminderingsinspanningen op te voeren. Deze inspanningen omvatten:
•

Nu ambitieuze en dringende maatregelen nemen om de opwarming
te beperken tot maximaal 1,5°C boven het pre-industriële niveau.
Zonder onmiddellijke, snelle en grootschalige vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen zal een beperking van de opwarming tot 1,5°C of zelfs 2°C
onhaalbaar zijn. Om een catastrofale opwarming van de aarde af te wenden,
moeten regeringen hun inspanningen verdubbelen om de doelstellingen van
het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Daartoe moet de in de nationale
actieplannen geformuleerde ambitie worden opgevoerd en moeten toezeggingen
worden aangegaan om de uitstoot dringend en drastisch te verminderen en de
klimaatverandering te beperken tot 1,5°C, overeenkomstig de beste beschikbare
wetenschappelijke gegevens.

•

Het gebruik en de subsidiëring van fossiele brandstoffen en andere
milieuvernietigende praktijken snel afbouwen, zo snel mogelijk
overschakelen op hernieuwbare en groene energie, en stimulansen bieden
om ervoor te zorgen dat de gezinnen die het meest te lijden hebben onder
ongelijkheid en discriminatie, hulp krijgen om toegang te krijgen tot de nieuwe
economische mogelijkheden die door de groene economie worden aangedreven.
De verbranding van steenkool, olie en aardgas is de belangrijkste oorzaak van
de klimaatcrisis 85. Hoge-inkomenslanden, die een unieke verantwoordelijkheid
dragen voor het probleem,moeten het voortouw nemen in de richting van een
rechtvaardige overgang van investeringen in fossiele brandstoffen naar groene
banen, en ervoor zorgen dat lage- en middeninkomenslanden hulp krijgen om over
te schakelen op een koolstofneutrale economie en zich aan te passen aan de nu
onvermijdelijke gevolgen van de klimaatverandering,

•

Toezeggingen uitvoeren die gedaan zijn in de resolutie van de VNMensenrechtenraad over de verwezenlijking van de recht van het kind
door middel van een gezond milieu. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het
erkennen van het recht op een gezonde omgeving in nationale wetgeving om de
verhaalbaarheid te bevorderen, de verantwoordelijkheidsplicht te versterken en
een bredere participatie van kinderen te vergemakkelijken; het versterken van
regelgevende agentschappen en ministeries die verantwoordelijk zijn voor het
toezicht op normen die relevant zijn voor de rechten van het kind die door de
klimaatverandering worden beïnvloed; en het versterken van de inspanningen om de
blootstelling van kinderen aan de gevolgen van de klimaatverandering te monitoren
door informatie te verzamelen over de gevolgen van milieuschade voor kinderen86.
Deze inzet voor de rechten van het kind moet worden versterkt door oprichting
van een speciale VN-rapporteur voor mensenrechten en klimaatverandering.

•

De Verklaring over kinderen, jongeren en klimaatactie 87 ondertekenen
en uitvoeren om inclusief, kind- en jeugdgericht klimaatbeleid en
actie op nationaal en wereldwijd niveau te versnellen. Ontwikkeld door
vertegenwoordigers van de Children’s Environmental Rights Initiative UNICEF, en de
kinderen- en jongerenachterban van het Klimaatverdrag (UNFCCC), de verklaring
is gebaseerd op de prioriteiten en input die door kinderen over de hele wereld
geïdentificeerd zijn door middel van online en persoonlijk overleg.
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•

De impact van klimaat gerelateerde wetten, beleidsmaatregelen,
financiering en programma’s over verschillende groepen kinderen
systematisch beoordelen, en deze beoordelingen openbaar maken.
Effectbeoordelingen op het gebied van kinderrechten helpen om de gevolgen
voor kinderen zichtbaar te maken, informatie te verstrekken voor een effectievere
en kindgevoeligere beleidsvorming, en ervoor te zorgen dat beleid en andere
maatregelen niet schadelijk zijn voor kinderen.

•

Een rechtvaardige aanpak van beleidsplanning en -uitvoering, onder
meer door bestaande ongelijkheden te analyseren en gegevens
uit te splitsen, ten minste naar leeftijd, geslacht en handicap, om de
specifieke gevolgen van de klimaatcrisis voor verschillende groepen kinderen in
kaart te brengen. Tekortkomingen in de gegevensverzameling en een te grote
afhankelijkheid van gemiddelden doen geen recht aan de gevolgen voor kinderen,
met name meisjes en andere groepen die te maken hebben met ongelijkheid en
discriminatie.

•

Ervoor zorgen dat er geïntegreerde paraatheidsplannen zijn om te
reageren op toekomstige crises die een impact hebben op het leren
en het welzijn van kinderen, door middel van langdurige investeringen
in belangrijke sectoren zoals onderwijs, gezondheidszorg, sociale
bescherming en kinderbescherming. Dit omvat flexibele, toegankelijke,
inclusieve en genderresponsieve programma’s voor onderwijs op afstand
die snel kunnen worden opgeschaald in geval van toekomstige sluitingen van
scholen en die verstoringen van het leerproces in geval van crises voorkomen.
Ze moeten worden ontwikkeld en uitgevoerd in overleg met kinderen, ouders,
onderwijsautoriteiten, schoolleiders, leerkrachten en schoolpersoneel. Op langere
termijn moet bij de bouw of verbetering van voorzieningen voor lichamelijke
opvoeding gebruik worden gemaakt van de richtlijnen van het Inter-Agency
Network for Education in Emergencies Guidance on Safer School Construction
om scholen beter bestand te maken tegen rampen en schokken.

•

Bevestigen dat de particuliere sector een cruciale rol heeft te spelen in
de bestrijding van de klimaatcrisis. Actoren in de particuliere sector moeten
een belangrijke rol spelen bij het leiden van de rechtvaardige overgang naar
duurzame koolstofneutrale economieën die onze planeet en de toekomst van
kinderen zullen veilig stellen, onder meer door af te zien van fossiele brandstoffen
en groenere banen te scheppen. Door middel van hun activiteiten, producten of
zakelijke relaties moet de particuliere sector de blootstelling van kinderen aan
giftige stoffen en aantasting van het milieu opsporen, voorkomen en verminderen.
Ook moeten zijn milieu- en mensenrechten-effectbeoordelingen uitvoeren waarin
de effecten van voorgestelde maatregelen op kinderen worden onderzocht, in
overeenkomst met de UN Guiding Principles on Business and Human Rights
(UNGP) en de Chrildren’s Rights and Business Principles. De particuliere sector
kan ook bijdragen tot het dichten van de kloof inzake klimaatfinanciering en tot
een groter bewustzijn van de klimaatcrisis.

Aanbevelingen van kinderen
•

Besluitvormers moeten rekening houden met alle informatie die zij over
klimaatverandering ontvangen.

•

Het gebruik van fossiele brandstoffen moet worden teruggedrongen en men moet
overschakelen op hernieuwbare en groene energie.

•

Regeringen moeten meer steun bieden aan gemeenschappen om vervuiling en het
gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen, en ervoor te zorgen dat groene
en hernieuwbare energiealternatieven voor iedereen toegankelijk zijn.

•

Het openbaar vervoer moet gepromoot worden als een manier om uitstoot te
verminderen. Dit kan het ook gemakkelijker maken voor mensen om werk en
school te blijven bezoeken, zelfs tijdens extreme weersomstandigheden.
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Snelle schaalvergroting van klimaatfinanciering voor mitigerende,
aanpassende en anticiperende actie

Getty Images

De hogeinkomenslanden,
die historisch
gezien het
meest hebben
bijgedragen aan
de klimaatverandering,
moeten hun
financiële
beloften nakomen
tegenover
de lage- en
middeninkomenslanden, die veel
minder hebben
bijgedragen.
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Zonder substantiële verhoging van de financiering zullen de klimaattoezeggingen en
het klimaatbeleid loze beloften blijven voor de miljoenen kinderen die dagelijks door de
klimaatcrisis getroffen worden. De hoge-inkomenslanden, die historisch gezien het meest
hebben bijgedragen aan de klimaatverandering, moeten hun financiële beloften nakomen
tegenover de lage- en middeninkomenslanden die veel minder hebben bijgedragen, maar
die nu de gevolgen ondervinden. Save the Children roept regeringen en donoren op tot
een intergenerationele rechtvaardige aanpak van klimaatfinanciering en -adaptatie. Dit
omvat:
•

De klimaatfinanciering opvoeren om de niet nagekomen belofte na
te komen om tegen 2020 jaarlijks ten minste 100 miljard dollar vrij te
maken, en landen met lage inkomens en middeninkomens te helpen
bij de overgang naar schone ontwikkeling en bij het managen van
onvermijdelijke gevolgen, met gebruikmaking van gespecificeerde
meetmethoden om te zorgen voor kindgevoelige investeringen. Dit omvat
nieuwe en aanvullende financiële steun, in de vorm van subsidies en op basis van de
principes van voorspelbaarheid, transparantie en plaatselijke leiding, zoals verwoord
in de Beginselen Voor Plaatselijk Geleide Adaptatie van de Wereldcommissie voor
Adaptatie88. Landen met de grootste historische verantwoordelijkheid moeten hun
koolstofschuld voor het veroorzaken van klimaatverandering en klimaatschade
inlossen door hun eerlijke aandeel in de klimaatfinancieringsstromen bij te dragen.

•

Ten minste 50% van de investeringen toewijzen aan maatregelen op het
gebied van adaptatie, veerkracht en rampenrisicovermindering, met name
die maatregelen die specifiek ten goede komen aan de kinderen die het
meest te lijden hebben onder ongelijkheid en discriminatie. Zonder een
aanzienlijke verhoging van de investeringen in adaptatie – die in 2017-18 slechts
11% van de wereldwijde publieke klimaatfinanciering uitmaakten – zullen miljoenen
kinderen te lijden hebben onder de onomkeerbare gevolgen die al in gang zijn gezet89.
Landelijke benaderingen van de klimaat- en rampenrisicovermindering moeten ook
zorgen voor samenhang tussen het Sendai-kader voor rampenrisicovermindering,
het Klimaatakkoord van Parijs en de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling, die
belooft om niemand achter te laten.

•

Een nieuw klimaatfinancieringsmechanisme creëren om verliezen en
schade tegen 2023 aan te pakken. In klimaatgevoelige gemeenschappen over
de hele wereld kosten de onomkeerbare gevolgen van de klimaatcrisis kinderen hun
rechten, met name kinderen die te lijden hebben onder ongelijkheid en discriminatie.
Regeringen moeten de ontwikkeling van nieuwe en aanvullende klimaatfinanciering
ondersteunen om de snel escalerende verliezen en schade dringend aan te pakken,
en ook het creëren van een nieuw klimaatfinancieringsmechanisme voor verliezen
en schade tegen 2023. De regeringen moeten overeenstemming bereiken over de
operationele entiteit die deze technische bijstand in de vorm van het Santiagonetwerk voor verlies en schade, dat inclusief, genderbewust en doelgericht moet zijn,
en in staat moet zijn daadwerkelijke technische bijstand te verlenen aan de landen,
gemeenschappen en kinderen in de frontlinie van de klimaatcrisis.

•

Prioriteit geven aan anticiperende acties om levens en bestaansmiddelen
te redden, met investeringen in analyses, vooraf overeengekomen financiering en
actieplannen om gemeenschappen snel te ondersteunen voordat zich rampen voordoen, en zo grootschalige humanitaire crises te helpen voorkomen. Er is steeds meer
bewijs dat robuuste financiering op basis van prognoses (FbF) een zeer kosteneffectieve manier is om gemeenschappen tegen de risico’s van voorspelbare klimaatverandering te beschermen. Er moet meer worden geïnvesteerd om ervoor te zorgen
dat de juiste analyses voorhanden zijn, dat actieplannen worden overeengekomen
die rekening houden met conflicten en kinderen, en dat de financiering beschikbaar is.
Dit zal ervoor zorgen dat de uitbetalingen tijdig plaatsvinden en dat de maatregelen
geschikt zijn om gemeenschappen en kinderen te beschermen.
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•

Ervoor zorgen dat in internationale en nationale klimaatgerelateerde
toezeggingen, beleidsmaatregelen en kaders uitgebreid aandacht wordt
besteed aan kinderen die het meest te lijden hebben onder ongelijkheid
en discriminatie. Om dit aan te pakken moeten regeringen ervoor zorgen dat
kinderen en hun rechten uitdrukkelijke worden opgenomen in herziene nationale
klimaatplannen, met inbegrip van de nationale vastgestelde bijdragen en de
nationale adaptatieplannen. De specifieke behoeften en situatie van meisjes,
inheemse kinderen, kinderen met een handicap, vluchtelingen, migranten en
ontheemde kinderen, en andere groepen die worden getroffen door ongelijkheid
en discriminatie en daardoor kwetsbaar zijn, moeten de nodige aandacht krijgen.
In de besluitvormingsprocessen van het UNFCCC moet meer aandacht worden
besteed aan de rechten van kinderen en van de meest achtergestelde groepen
als horizontale prioriteit, en moet worden gezorgd voor veilige en zinvolle
mogelijkheden voor kinderen om deze processen te beïnvloeden.

Aanbevelingen van kinderen
•

Regeringen moeten meer steun bieden aan gemeenschappen om vervuiling en het
gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen, en ervoor te zorgen dat groene
en hernieuwbare energiealternatieven voor iedereen toegankelijk zijn

Ondersteuning van een zinvolle betrokkenheid en inspraak van
kinderen bij het klimaatbeleid

Getty Images / Stockphoto

Beleidsmakers en het grote publiek moeten kinderen erkennen als gelijkwaardige
belanghebbenden en belangrijke actoren van verandering in de klimaat- en milieucrisis.
Zij moeten het recht van kinderen op meningsuiting, vereniging en vreedzame
vergadering accepteren en beschermen, en ook hun recht om in rechte en in de praktijk
op te treden als verdedigers van de mensenrechten op het gebied van milieu. Save
the Children roept regeringen, intergouvernementele organisaties, de particuliere
sector en actoren uit het maatschappelijk veld op om concrete stappen te zetten ter
ondersteuning en eerbiediging van de betrokkenheid en de inbreng van kinderen in het
klimaatbeleid door:
•

Kinderen in staat te stellen en te steunen om actie te ondernemen met
betrekking tot klimaatkwesties die voor hen belangrijk zijn. Met name
kinderen die het meest te lijden hebben onder ongelijkheid en discriminatie moeten
reële kansen krijgen om hun recht om te spreken, mobiliseren, campagne te voeren,
verantwoording te eisen en volledig te participeren uit te voeren in bij klimaat- en
milieudiscussies en beleidsontwikkeling op alle niveaus.

•

Wetgeving die het recht van kinderen waarborgt om te participeren
in alle zaken die hen aangaan, met inbegrip van openbare
besluitvormingsprocessen met gevolgen voor het klimaat en het milieu.
Wetgeving en beleidsvoering moeten specifiek zijn en richtlijnen bevatten over
de vorm, de structuur, de werking en de evaluatie van alle mechanismen voor
kinderparticipatie. Er moeten voldoende financiële en andere middelen beschikbaar
worden gesteld om te garanderen dat duurzame en doeltreffende mechanismen
worden ingevoerd en in stand worden gehouden.

•

Kindvriendelijke mechanismen en platforms opzetten, zowel on- als offline,
om een veilige en doeltreffende formele betrokkenheid van kinderen bij
de beleidsvorming op klimaatgebied te vergemakkelijken. Schendingen van
de rechten van kinderen moeten worden aangepakt, met inbegrip van op gender
gebaseerd geweld en bedreigingen waarmee meisjes te maken krijgen.

•

Ervoor zorgen dat wetten die de activiteiten van klimaatactivisten,
zowel kinderen als volwassenen, in het maatschappelijk veld beperken,
noodzakelijk, redelijk en evenredig met een legitiem doel moeten zijn, en
nooit de rechten mogen beperken die absoluut of niet-ontkenbaar zijn.
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•

Ervoor zorgen dat kinderen op alle niveaus toegang hebben tot
gerechtigheid, met inbegrip van doeltreffende rechtsmiddelen en herstel
van schendingen ten gevolge van milieuschade en klimaatgerelateerde
kinderrechtenmechanismen, onder meer door ratificatie van het Facultatief
Protocol bij het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind betreffende een
communicatieprocedure.

•

Ervoor zorgen dat kinderen via formeel en informeel onderwijs
toegang hebben tot op hun leeftijd, geslacht en bekwaamheid
afgestemde informatie en voorlichting over de klimaat- en milieucrisis,
zodat zij over de nodige vaardigheden en kennis beschikken om veerkracht
en adaptatievermogen op te bouwen, en om kinderen in staat te stellen een
duurzamere toekomst te beïnvloeden, bevorderen en creëren. Regeringen moeten
ervoor zorgen dat alle kinderen toegang krijgen tot veilige leeromgevingen
waarin schoolveiligheid, risicobeperking en weerbaarheid worden geïntegreerd.

Aanbevelingen van kinderen
•

We moeten ervoor zorgen dat elk kind te allen tijde zijn rechten kan bereiken.

•

Kinderen zijn de toekomstige leiders van morgen, en dus moet de stem van
kinderen altijd worden gerespecteerd, serieus worden genomen en worden
meegenomen in besluiten over het klimaat.

•

Iedereen, inclusief ouders, leerkrachten en leiders, moet begrijpen hoe het klimaat
van invloed is op de rechten van kinderen, en het recht van kinderen om deel te
nemen aan beslissingen over het klimaat.

•

Kinderparticipatie moet inclusief zijn voor alle kinderen, ook voor kinderen die
misschien extra steun nodig hebben om te kunnen participeren.

•

Alle kinderen moeten goede informatie krijgen om deel te nemen aan
besluitvormingsprocessen over een klimaat dat voor hen zinvol is.

Het recht van kinderen op sociale bescherming vervullen

Naast het verhogen van de klimaatfinanciering, in het bijzonder voor lokaal geleide
adaptatie, moeten regeringen andere middelen onderzoeken om gemeenschappen
weerbaarder te maken tegen schokken. Save the Children roept overheden en donoren
op om:
•

Sociale beschermingsstelsels op te schalen om de toenemende
gevolgen van klimaatschokken voor kinderen en hun gezinnen te
verzachten, met de ambitie om op de lange termijn over te gaan op universele
kinderbijslag om het welzijn van kinderen te verbeteren en veerkracht op te
bouwen. Sociale beschermingsstelsels moeten kindgevoelig zijn, inspelen op
genderproblemen, rekening houden met handicaps, gekoppeld zijn aan stelsels
voor kinderbescherming, en kinderen meerekenen die te maken hebben met
ongelijkheid en discriminatie. Deze stelsels moeten ook schokbestendig zijn – en
efficiënte en doeltreffende aanvullende betalingen mogelijk maken om gezinnen te
helpen het hoofd te bieden aan schokken voor, tijdens of na klimaatgerelateerde
en andere schokken – en moeten worden aangevuld met toegang voor kinderen
tot kwaliteitsonderwijs, kinderbeschermingsdiensten en eerstelijnsgezondheidszorg
die gratis is op de plaats van gebruik, als onderdeel van de universele zorgdekking.

Aanbevelingen van kinderen
•
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Mensen die in de fossiele-brandstoffenindustrie werken, moeten toegang hebben
tot sociale bescherming omdat zij hun baan kunnen verliezen wanneer wij
overschakelen op groene en hernieuwbare energiebronnen.
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