
 

 

Wat doet de klimaatverandering met de seksuele en reproductieve 

gezondheid en rechten van meisjes en vrouwen? 

Middagseminarie, 7 maart 2022, 12:00-13:30 online 

Organisatie: Parlementairen voor de 2030 Agenda, i.s.m. Adviesraad Gender en Ontwikkeling 

(ARGO) 

Welke impact hebben de stijgende temperaturen op de fysieke en mentale gezondheid van 

zwangere vrouwen, moeders en hun pasgeborenen? Hoe ervaren tienermeisjes de effecten van de 

klimaatverandering in hun dagelijks leven? En welke rol kan het versterken van seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten spelen in de respons op de effecten van de 

klimaatverandering?  

Naar aanleiding van Wereldvrouwendag organiseren de ‘Parlementairen voor de 2030 Agenda’ in 

samenwerking met de ‘Adviesraad Gender en Ontwikkeling’ (ARGO) op maandag 7 maart, 12:00-

13:30 middagseminarie over de impact van de klimaatverandering op de gezondheid en 

rechten van meisjes en vrouwen.  

Aan de hand van recente onderzoeksresultaten en getuigenissen van het terrein in West- en Oost-

Afrika en Haïti brengen we uitdagingen in kaart en kijken we wat dit betekent voor het beleid. 

Dit seminarie wordt ingericht één week voor de start van de jaarlijkse VN-Commissie over de 

Status van de Vrouw (CSW), dat dit jaar onderhandelt over het thema "Achieving gender 

equality and the empowerment of all women and girls in the context of climate change, 

environmental and disaster risk reduction policies and programmes".  

 

Internationale gastspreeksters:  

Pamela Chinembiri, medewerkster Plan Zimbabwe 

Mwaka, jongerenactiviste voor Plan Zambia 

Dr. Fiona Scorgie, Medisch Antropologe, Wits University, Zuid-Afrika 

Raffaela Dattler, Beleidsmedewerker IPPF London Office 

Vrouwenrechtenactiviste uit Haïti, partner Entraide et Fraternité (tbc) 

 

De voertaal van het seminarie is Engels. Er is geen vertaling voorzien, maar vragen kunnen in het 

Nederlands of Frans gesteld worden. 

Inschrijven voor deze MS Teams Webinar doet u via deze link.  

Vragen of meer info? Neem contact op met het secretariaat van de Parlementairen voor de 2030 

Agenda, marlies.casier@sensoa.be 

 

https://teams.microsoft.com/registration/lWroDfRAvE2K6HJLC3AZog,-onZfaV-5EeeYT6J15hV0Q,8dwrgRbkHUGSmFR_kFbxyg,kXd1o_GCMU-RxYpOpJtAwA,bkoRh_DW6ka8aS3Mny3F9Q,hskRjxrAPkObn3L1xLxjVA?mode=read&tenantId=0de86a95-40f4-4dbc-8ae8-724b0b7019a2
mailto:marlies.casier@sensoa.be

