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EL CANVI CLIMÀTIC NO ÉS IGUAL PER A TOTS

Contribucions des dels estudis feministes
Marta Rivera-Ferre

Els impactes del canvi climàtic no són homogenis per a totes les persones; no tots els grups socials es
veuen afectats de la mateixa manera. Això és degut a l’existència d’una vulnerabilitat diferencial i contextual que amb molta freqüència està relacionada amb la desigualtat. En aquest sentit, el gènere és
un eix clau de desigualtat relacionat amb altres sistemes de poder i marginació, que provoca diversos
graus de vulnerabilitat i capacitat d’adaptació al canvi climàtic. Per tant, integrar una perspectiva de
gènere en la investigació sobre el canvi climàtic pot ajudar-nos a examinar les estructures i relacions
de poder. En aquest article s’aporten diversos exemples d’impactes diferencials del canvi climàtic i
d’estudis feministes que visibilitzen les causes subjacents de la vulnerabilitat, així com la capacitat
d’agència dels grups marginalitzats en la proposta d’alternatives.
Paraules clau: adaptació al canvi climàtic, maladaptació, investigació feminista, interseccionalitat, vulne
rabilitat contextual.
El canvi climàtic és un fenomen antropogènic que té
conseqüències que patim tant les persones com els
ecosistemes. A tall d’exemple, el 80 % dels processos
ecològics que sostenen el funcionament dels ecosistemes i els serveis que s’hi associen ja es troben afectats
pel canvi climàtic. Hi ha prop d’un milió d’espècies
en perill d’extinció, i el canvi climàtic se suma a altres
canvis antropogènics (com el canvi d’usos del sòl i els
canvis demogràfics o socioeconòmics) per a amenaçar
la nostra capacitat de viure en la Terra.
■ DIFERÈNCIES SOCIALS I CANVI CLIMÀTIC
Els impactes del canvi climàtic són variats i gens homogenis. Alguns afecten més uns grups socials que altres.
Per exemple, les onades de calor colpegen amb més
força les persones majors (Carter et al., 2014), mentre
que les persones amb menors ingressos i més vulnerables pateixen més tant el canvi climàtic en general
com els fenòmens meteorològics extrems. Pensem, per

exemple, que la pobresa, la pertinença a una minoria ètnica, l’edat, la discapacitat o el gènere van ser
determinants en l’impacte de l’huracà Katrina sobre
els diferents grups socials en 2005 (Laska i Morrow,
2006). Aquest impacte diferencial és degut a condicions
estructurals a les nostres societats i requereix una anàlisi específica de les condicions de fons que fan que uns
grups siguen més vulnerables que altres al mateix perill.
En la literatura sobre vulnerabilitat, d’això se’n diu vulnerabilitat contextual. Aquesta analitza com afecta el
canvi i la variabilitat climàtica a diferents estructures
polítiques, institucionals, econòmiques i socials que
interactuen de manera dinàmica amb les condicions
contextuals. Eriksen et al. (2015) defensen que és
necessari comprendre les dinàmiques socials de la vulnerabilitat per a poder abordar la naturalesa política del
canvi climàtic. En la majoria dels casos, les diferències
en vulnerabilitat al canvi climàtic estan relacionades
amb la desigualtat. I és ací on els estudis de gènere i els
estudis feministes resulten d’extrema rellevància. Per
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exemple, l’ecologia política feminista estudia les cau- les activitats domèstiques que els són «assignades».
ses subjacents de la desigualtat derivades de contextos
La capacitat adaptativa també difereix, sobretot a
històrics, polítics, econòmics, demogràfics i mediambicausa de l’accés als recursos socials i mediambienentals i el paper de les pràctiques espacials i expressives
tals necessaris per a adaptar-se; en altres paraules,
per a construir una subjectivitat de gènere (Nightingale,
a causa de la desigualtat en l’accés a recursos de
2011). En aquest sentit, el gènere és un eix essencial de
dret, establerts per institucions formals i informals.
la desigualtat social que interacEn molts contextos, s’ha comtua amb altres sistemes de poder
provat que les dones tenen
«Els impactes del canvi climàtic pitjor accés que els homes
i marginació –incloent-hi el grup
ètnic, la cultura, la classe socioa recursos financers, terra,
són variats i gens homogenis.
econòmica, la localització, la diseducació, salut i altres drets
Alguns afecten més uns grups
capacitat, la sexualitat o l’edat– i
bàsics. Altres impulsors de la
provoca diversos graus de vuldesigualtat de gènere són el
socials que altres»
nerabilitat al canvi climàtic i la
resultat de l’exclusió social
capacitat adaptativa. En resum, a
dels processos de presa de
través de l’anàlisi de gènere, examinem les estructures
decisions i els mercats laborals, que impedeix que
i relacions de poder; en el marc de la interseccionalitat,
les dones estiguen millor capacitades per a fer front
integrem el gènere en la investigació sobre el canvi clii adaptar-se als impactes del canvi climàtic.
màtic per a reconèixer sistemes de poder superposats i
interconnectats (Djoudi et al., 2016) que, en última
instància, creen experiències desiguals de vulnerabilitat i adaptació al canvi climàtic.
La vulnerabilitat es compon de tres variables
principals: exposició a un perill, en aquest cas el
canvi climàtic; sensibilitat, és a dir, l’abast dels
impactes, i adaptació, en referència a les respostes
per a fer front i adaptar-se al perill i als seus impactes. Les diferències de gènere construïdes socialment, especialment la divisió sexual del treball i
les tasques de cures assignades a les dones, afecten
les tres variables. L’exposició a fenòmens meteorològics extrems difereix entre homes i dones en
diferents territoris, la qual cosa comporta diversos
patrons de mortalitat. En aquells llocs en els quals
s’espera que els homes siguen valents i salven
vides, això pot augmentar les seues taxes de mortalitat, com s’ha descrit en relació amb les inundacions a Vietnam (United Nations Viet Nam i Oxfam
Viet Nam, 2009). Les normes socials també poden
excloure les dones d’activitats com la natació, com
ocorre a Bangladesh (Röhr, 2006). En altres llocs
És imperatiu que les polítiques i les accions d’adaptació consideren la
s’espera que elles es queden a casa durant les inunperspectiva de gènere i es configuren com a accions transformadores,
dacions, com es va veure a Nicaragua (Bradshaw i Linque no agreugen les càrregues de treball de les dones, ni reforcen els
neker, 2009). En aquests contextos, les dones són més
estereotips. En la imatge, participants de Libèria i Malawi en un curs
vulnerables a les inundacions. La desigualtat de gènere
de sis mesos d’enginyeria solar.
també es manifesta en la separació de faenes per gènere
i la feminització de les responsabilitats. Per exemple,
mentre que les tasques productives tant dels homes com
«Les intervencions basades
de les dones han augmentat a causa del canvi climàtic,
els informes mostren que, habitualment, les dones són
en l’agroecologia que inclouen aspectes
les úniques que també han augmentat les seues tasques
socials han demostrat que empoderen
reproductives (Vincent et al., 2014). Les majors càrregues d’aquest tipus provenen de les tasques de cures i
les dones i promouen la igualtat de gènere»
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L’enfocament de gènere s’ha començat a introduir recentment en la
investigació sobre el canvi climàtic. Quan es desenvolupen accions
d’adaptació al canvi climàtic és important considerar diferents categories analítiques, com el gènere, entre altres. En la imatge, una de
les dones reconegudes en el Programa Women Climate Champions,
que premia el lideratge de dones en l’acció climàtica, en els camps
d’arròs de Bangladesh.

gènere per a revelar impactes que no s’havien avaluat
fins ara, o quins són els obstacles que impedeixen que la
gent els supere i que bloquegen el desenvolupament de
polítiques i accions estratègiques amb mirada de gènere
o, més aviat, que intenten canviar les arrels d’aquesta
disparitat d’impactes i respostes (acció transformadora
de gènere). En resum, ara l’evidència ens mostra que
en desenvolupar accions d’adaptació al canvi climàtic
és important considerar categories analítiques (com el
gènere, l’estrat social, l’edat o el grup ètnic) que ajuden a explicar-ne les conseqüències socials desiguals,
caracteritzar els grups socials marginats, comprendre la
vulnerabilitat contextual i identificar les distintes opcions en llocs diferents.
■ DONES I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
Tenir en compte aquesta variabilitat contextual és molt
rellevant per a desenvolupar polítiques i accions d’adaptació. Com van indicar Eriksen et al. (2015):
[…] tota acció d’adaptació influirà en les relacions
socials, la governança i la distribució de recursos
de qualsevol població o regió. Però no tots aquests
canvis són desitjables per a tots. Sempre es discutirà si
l’adaptació combat la injustícia social i les desigualtats
fonamentals i com ho fa, i aquesta adaptació dependrà
sempre de coneixements, autoritats i subjectivitats
concretes. (Eriksen et al., 2015)

L’enfocament de gènere s’ha començat a introduir
en la investigació sobre el canvi climàtic molt recentTenint això en compte, és imperatiu que les polítiment. El quart informe d’avaluació de l’IPCC (AR4),
ques i les accions d’adaptació, com a mínim, consideren
publicat en 2007, a penes l’esmentava, i fins al cinquè
la perspectiva de gènere i, preferiblement, es configuinforme (AR5) no es va realitzar una anàlisi de la vulren com a accions transformadores. Les tecnologies,
nerabilitat contextual més profund amb perspectiva
polítiques i programes que agreugen les càrregues de
de gènere (Vincent et al., 2014). L’enfocament es va
treball de les dones, reforcen els estereotips de gènere
centrar principalment en les dones com a víctimes del
o no aconseguisquen reconèixer i valorar les contribucanvi climàtic, especialment les
cions actuals de les dones poden
dones del sud global, un enfoacabar marginant-les encara
cament habitual en la literatura
més. A continuació es presenten
«L’agricultura de conservació
del moment (Arora-Jonsson,
alguns exemples d’adaptacions
i la gestió sostenible
2011). En el cicle actual, per al
en l’agricultura, la silvicultura i
sisè informe (AR6), l’anàlisi de
l’ús del sòl, que de manera invodel sòl poden augmentar
gènere s’ha ampliat i generaluntària incrementen les desila mitjana d’hores de treball
litzat, tant en l’informe global
gulatats de gènere. És el cas de
de les dones»
com en els tres informes espel’agricultura de conservació i la
cials associats: l’informe sobre
gestió sostenible del sòl, reconel’escalfament global d’1,5 °C
gudes com a opcions d’adaptació
(SR1.5), l’informe especial sobre els oceans (SROCC)
sostenible que poden oferir sinergies amb la mitigació,
i l’informe sobre el canvi climàtic i la terra (SRCCL).
poden augmentar la mitjana d’hores de treball de les
L’enfocament s’ha acostat a la interseccionalitat i s’hi
dones (Wekesah et al., 2019). L’evidència mostra que,
presenta les dones i els grups marginats com a subjectes
en alguns casos, les intervencions d’adaptació centrapolítics amb capacitat d’agència. Siga com siga el marc
des en els cultius comercials per a augmentar el reninterpretatiu, tots mostren la rellevància de l’anàlisi de
diment econòmic han acabat reduint la participació de

		

Núm. 110 MÈTODE

71

MONOGRÀFIC
Crisi climàtica

UN Women/Joe Saade

les dones en la presa de decisions de les llars en
llocs on els cultius associats a elles són els de
consum domèstic. En la conservació i restauració forestal, s’ha demostrat que, quan les normes
REDD+1 són massa restrictives i no tenen en
compte els usos tradicionals de les comunitats
locals, poden ser un obstacle per a les dones i
les xiquetes que es dediquen a les activitats tradicionals als parcs nacionals. A vegades poden
fins i tot arribar a ser castigades per això (Benjaminsen i Kaarhus, 2018). A més, el treball de les
dones en els projectes de reforestació pot acabar
subvencionant projectes de carboni –en principi,
orientats a la disminució d’emissions de gasos
d’efecte d’hivernacle– quan la incorporació de
les dones als programes socials genera «tasques
de dones» no remunerades que augmenten la
seua càrrega de treball sense incrementar les
seues oportunitats econòmiques (Gay-Antaki,
2016).
L’enfocament interseccional d’aquesta anàlisi fins i tot hi afegeix més complexitat. Unes polítiques
benintencionades poden, malgrat tot, augmentar les diferències entre grups socials. Després d’una anàlisi senzilla
de gènere, els programes REDD+ van observar que la
recollida o manipulació dels productes forestals no fusters a Burkina Faso estaven, en la seua majoria, associats
a les dones. Per tant, es van introduir aquests productes
en les activitats de conservació del programa per a incrementar els seus ingressos econòmics. No obstant això, un
enfocament interseccional va demostrar que els grups de
dones amb menys recursos en quedaven exclosos; el seu
accés als recursos no estava protegit per les institucions
locals, per la qual cosa s’incrementaven les diferències
entre les dones més riques i les més pobres (Westholm,
2016). De fet, és molt habitual que les persones amb
menys recursos patisquen els impactes indirectes de les
intervencions d’adaptació. Això és el que ocorre amb les
barreres de protecció contra les inundacions, que poden
desplaçar el perill cap a poblacions més pobres (Mustafa
i Wrathall, 2011). Pitjor encara són els casos en què les
adaptacions es dissenyen a propòsit per beneficiar els
grups més rics. Un estudi a Bangladesh va revelar que
les elits locals i alguns contribuents havien utilitzat els
projectes d’adaptació com a instrument de pressió per a
1 REDD+

és un marc de treball creat per la Conferència de les Parts de la
Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic per a guiar
les activitats del sector forestal. El seu objectiu és reduir les emissions de la
desforestació i la degradació dels boscos i promoure la gestió forestal sostenible i la conservació i millora de les reserves de carbó forestals als països
en vies de desenvolupament. És, per tant, un pla de pagament per serveis als
ecosistemes. Vegeu https://unfccc.int/topics/land-use/workstreams/
redd/what-is-redd
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La perspectiva de gènere també considera el coneixement, la participació i els drets i responsabilitats de les dones. En la imatge, dones a Katfoura, a les illes Tristao de Guinea, dins d’un programa de cooperatives
rurals en què les dones comparteixen idees i participen en decisions
econòmiques importants que afecten la seua comunitat.

«És extremadament important comprendre
els impactes redistributius de les polítiques
i estratègies d’adaptació»
allunyar les poblacions vulnerables del seu mitjà de vida
agrari (que es percebia com endarrerit) i conduir-les cap
a llocs de treball urbans, més inestables (Paprocki, 2018).
Aquest tipus de resultats es categoritzen com maladaptacions, intervencions que augmenten la vulnerabilitat, en
lloc de disminuir-la, i soscaven o eliminen oportunitats
futures d’adaptació i desenvolupament. En limitar implícitament el concepte d’adaptació a un procés polític
«racional», es presenta les persones com a «receptores
de l’adaptació», en lloc d’individus amb agència activa
sobre el seu destí.
Però una perspectiva de gènere també considera el
coneixement, la participació i els drets i responsabilitats de les dones. Amb aquest enfocament, les dones són
agents actius que proporcionen solucions equitatives per
al canvi climàtic (més enllà de l’estereotip de la dona
«vulnerable») basades en l’adaptació transformadora i
la creació d’accions d’empoderament. Per exemple, les
dones de grups socialment desfavorits han participat
en noves activitats de subsistència que desafien l’eco-
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nomia de mercat i els rols tradicionals de gènere després de l’emigració dels homes adults de la comunitat
(Djoudi i Brockhaus, 2011). Les intervencions basades
en l’agroecologia que inclouen aspectes socials també
han demostrat que empoderen les dones i promouen la
igualtat de gènere tant en àrees rurals (Oliver, 2016)
com en urbanes (Carvalho i Bógus, 2020). L’acció
col·lectiva i l’agència de les dones en les llars agrícoles, incloent-hi les vídues, han aconseguit evitar el
fracàs dels conreus, reduir la seua càrrega de treball,
augmentar l’aportació nutricional i la gestió sostenible
de l’aigua, i diversificar i augmentar els seus ingressos
(Andersson i Gabrielsson, 2012).
■ CONCLUSIÓ
En resum, hem d’entendre i reconèixer que la vulnerabilitat i l’adaptació són processos sociopolítics. És
extremadament important comprendre els impactes
redistributius de les polítiques i estratègies d’adaptació,
i encara ens queda molt per aprendre sobre això, especialment quan s’introdueixen diferents escales (de local
a global) en l’anàlisi. Com ja van assenyalar Atteridge
i Remling (2017): «No es tracta només d’una qüestió
d’equitat; també –com altres han argumentat– pot presentar un risc per a l’estabilitat o resiliència sistèmica
a escala global». Comprendre també com els processos deliberats de transformació aborden l’adaptació al
canvi climàtic, així com el seu potencial transformador
i empoderador, és essencial per a canviar les condicions
estructurals actuals que ens impedeixen aconseguir una
adaptació al canvi climàtic més igualitària i justa per
a totes les persones i grups socials. En aquest context,
els estudis feministes proporcionen eines conceptuals
i metodològiques que poden contribuir a l’avanç del
coneixemen i aconseguir aquests objectius d’equitat.
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