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НАКРАТКО
Климатичните промени се превърнаха в глобален феномен,
който влияе на живота на планетата. Тропическия климат, повисоките температури, топенете на ледниците, опустиняването,
сушата, повишаването на морското равнище, ерозията,
наводненията са само част от ефектите. Климатичните промени
допринасят също за миграцията, конфликти и войни за
природни ресурси.
Докато всеки ъгъл от планетата е повлиян от този феномен по
различен начин, стабилни мярки за борба с него все още
липсват. Също така много хора не се интересуват достатъчно
от проблема, а други смятат, че са безсилни пред него. Това са
причините ClimateChangingMe да бъде кампанията, която
свързва младите хора от целия свят с цел да повиши
заинтересоваността им относно климатичните промени и да
предложи възможност на гражданите да участват в борбата за
климатична справедливост.
Кампанията ClimateChangingMe е създадена от младежи и
активисти от 4 организации, работещи по темата климатична
справедливост в България, Еквадор, Италия и Нигерия по
време на лагера „Clim’Act” организирана от A Sud в Рим през
януари 2017. Благодарение на обучения и общи дейности,
участниците се фокусираха върху идеята за кампанията,
разработиха стратегия и стартираха дейности на 9 ноември,
2017 по време на конференцията КОП 23 в Бон.
Кампанията цели да даде гласност на всички обикновени
граждани, които са засегнати от климатичните промени, и се
чувстват безпомощни и нечути. Като международна група
заедно поехме по този път вярвайки, че е много важно да
съберем различен опит от целия свят за да направим
справедливостта за околната среда и хората основен стълб на
тази акция: Да променим мисленето и системата, а не климата.

ДА ПОСТРОИМ СВЯТ,
В КОЙТО ОБЩЕСТВАТА
И ПРИРОДАТА СА
СВЪРЗАНИ И СА В
СЪСТОЯНИЕ НА
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МАНИФЕСТ НА

CLIMATECHANGINGME
Непрестанния стремеж към развитие и
културата на консуматорското
общество, базирани на безкрайна
експлоатация на природните ресурси
вече оказват катастрофалните си
ефекти.
Добивните индустрии, интензивното
земеделие, обезлесяването,
замърсяването на въздуха, почвите и
водите, загубата на биоразнообразие,
са най-разрушителните практики на
неустойчивия модел, който е основната
причина за вредните емисии и
повишаването на температурите в
световен план.
Световните политики неуспешно
защитават хората и природата.
Глобалното управление все още не
успява да въведе мерки за навременна
и ефикасна намеса. Споразуменията за
климата и в сферата на опазването на
околната среда от Рио 1992-ра до сега
не доведоха до достатъчно легално
обвързващи ангажименти на страните
по споразуменията и в частност по

обещанията им за намаляне на
въглеродните емисии.
Решенията на световните лидери не са
в състояние да се справят с
предизвикателството: създават се
климатични политики вместо да се
поставят под съмнение причинителите
на този феномен; предприемат се
стъпки, които са част от една визия за
света основана на неограниченото
използване на ресурсите, стремежа
към богатство и концентрацията на
власт. Много от механизмите за
справяне с климатичните промени са
лъжливи решения: био-горивата,
геоинжинерството, синтетичните
торове, генетично модифицираните
семена резистентни към климатичните
промени, водноелектрически централи,
търговия с въглеродни емисии, методи
за компенсиране на загубата на
биоразнообрази (biodiversity offsetting)
и други. Всичко това често се крие зад
образа на зелената икономика и
работи по-скоро за икономическите
интереси отколкото за тези на хората и
планетата.
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Нашата визия
В светлината на неуспехите досега,
извадени наяве благодарение на
Международната атмосферна
обсерватория Мауна Лоа, която
отбелязва увеличение на прага от 400
ppm (particle per million – части на
милион) CO2 в атмосферата от 2015 г.
(при максимална граница 350 ppm) е
наложително да предпиремем такива
действия, които биха могли да
гарантират оцеляването на нашата
екосистема, да поемем по съвсем
различен път.
Време е да поставим интересите на
околната среда и нейните обитатели
пред тези на икономиката.

Въвеждането на мерки за енергийна
ефективност, разработването и
вкарването в употреба на чисти,
възобновяеми и безопасни енергийни
технологии е императив, който не
трябва да се отлага. Пренебрегвайки
съществуващите алтернативи,
рискуваме повече, отколкото можем да
си позволим. Зависимостта от
изкопаемите горива ни носи само
замърсяване, енергийна бедност,
влошено здраве, нарушаване на
човешките права и др.
За да се изградят ефективни решения,
е необходимо съдействието на хората
и местните общности. Поради тази
причина международното
сътрудничество е от жизненоважно
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значение за организациите,
асоциациите, колективите и
неформалните граждански групи,
които работят за защитата на околната
среда и признават климатичната
справедливост като фундаментално
условие за съществуването на
социалната справедливост.
Също така е жизненоважно да
покажем, че за преминаването към
различен начин на живот, който зачита
околната среда, трябва да започнем от
себе си. Това е следващата стъпка. Да
променим светогледа си. За да решим
екологичните и социалните кризи и
предотвратим бъдещи такива, не
можем да използваме същите модели,
които са ги предизвикали.
Климатичните промени са само един
аспект от всичките проблеми, пред
които човечеството е изправено в
момента. Защото ние не само
подпомагаме затоплянето на климата,
но и използваме прекомерно и
разхитително всички възможни
ресурси. Ето защо трябва да изградим
мрежи от знания, съпричастност и
взаимна подкрепа между различни
групи с различен географски и
културен произход, които показват, че
единството, сътрудничеството и волята
за промяна са основни елементи в
защитата на нашата планета и на
всички човешки същества.

Мечтаем за свят, в който всяко
новородено дете ще има същите
възможности каквито имаме ние сега,
няма да бъде застрашено от глад и
жажда, – свят, в който екосистемите
ще бъдат ценени.

Кампанията Climate changing me
Стартирахме кампанията Climate changing me с цел създаването на
международна мрежа. Кампанията се
води от група млади активисти
съчетаващи различния опит на
организации занимаващи се със
социална и екологична справедливост
в Европа, Азия, Америка и Африка.
Международното разнообразие помага
на кампанията да предостави различни
и по-широки перспективи на
климатичната справедливост.
Първата акция на кампанията иска да
даде гласност на тези, които вече са
потърпевши от климатичните промени,
а в същото време гласа им остава
нечут от политиците.
Чрез този манифест ние призоваваме
всички хора, организации, асоциации,
неформални сдружения занимаващи се
с екологична и социална
справедливост да подкрепят
кампанията Climate changing me.
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ДЕЙНОСТИ
Кампанията има двойна цел: да
подкрепи съществуващи местни/
национални кампанийни дейности по
темата за климатичните промени,
организирани от партниращи
организации, като дейности по
приобщаване на обществото,
споделяне на обща онлайн кампания за
повдигане на нивото на знание по
проблема и създаване на възможности
за онлайн действия. Кампанията се
фокусира върху 10 основни теми:
климатични промени, глобално
затопляне, екстремни климатични
събития, недостиг на питейна вода,

суша, опустиняване, покачване на
морското равнище, хранителна
сигурност, загуба на биоразнообразие
и климатични миграции. Кампанията
има за цел да повиши нивото на
познание сред населението относно
сегашните и бъдещите последствия от
глобалните промени в климата и
необходимостта от предприемане на
действия, всички кампанийни
дейности и инструменти са с тази цел,
да покажат на хората, че те имат глас
и могат да направят нещо, с цел
разрешаване на проблема.

МАТЕРИАЛИ И
ИНСТРУМЕНТИ
★ Сайт и фейсбук страница за разпространяване на материали и
информация
★ Текстове, ресурси и инфографики за разпространяване на данни относно
последиците от глобалните климатични промени
★ Видеа за повишаване нивото на запознатост с проблема
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★ Манифест, с който се показват целите на кампанията
★ Интервюта на граждани на тема последици от климатичните промени, с
цел привеждането на повече хора в действие и изказване на мнение
относно климатичното правосъдие
★ COPitas: различни събития (конференции, разигравания на сценарии,
културни и артистични събития, дискусии, прес конференции, …. ) с цел
информиране, приобщаване, застъпване за каузата и прочие.
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БЪЛГАРИЯ
Като част от дейности,
доброволци на ЕС За Земята
организираха симулация на
COP23, ангажирайки още 25 души.
Млади активисти от България
събраха и 15 свидетелства (видео,
фото, текст) от различни хора,
разказващи как климатичните
промени започват да оказват

влиание върху начина им на
живот.
Тези дейности бяха добра
възможност за увеличаване на
приобщаването на младежта към
кампанията, и по-специално
темата за климатичните промени,
които все още представляват не
разпознат като спешен екологичен
проблем.

НИГЕРИЯ
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Нигерийски кампейнъти разработиха step down training in Campus,
за да обучат повече младежи по темата за климатичните промени и
кампанирането. Млади кампейнъри събраха свидетелства от
общности и младежи на тема промените в климата изпитвани в
Нигерия, с доста голям акцент върху засушаването. Те свързаха
кампанията с отговорностите на индустрията занимаваща се с
изкопаеми горива спрямо промените в климата. В допълнение,
последващи дейности с цел подсилване на кампанията бяха
организирани от президента на ERA в южна Италия (Basilicata region) относно отговорността на петролни компании в Италия и
Нигерия, в случай на завеждане на дело срещу Италианската ENI
за причиняване на щети върху околната среда в Нигерия.
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ЕКВАДОР
Еквадорски кампейнъри
организираха събития на тема
изкопаеми горива и социална
справедливост.
В допълнение, те свързаха
кампанийните си дейности с
национални събития на тема

запазване на Амазонската гора от
добив на изкопаеми горива,
пример за това е парк Yasuni.
Те събраха и Х свидетелства от
местни и племенни общества от
Еквадорската част от амазония и
други държави.

ИТАЛИЯ
Италиански кампейнъри организираха 4 събития (културни и
артистични събирания, Talk-show и прес конференция в
парламента) за да разпространят кампанията, говориха за
причините и последствията от климатичните промени, с акцент
върху централната роля на енергийния преход.
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Те събраха свидетелства, които разказват за настоящите ефекти
от климатичните проблеми, за да бъдат използвани в онлайн
кампания. Две допълнителни кампанийни видеа бяха разработени
в рамките на проекта, включващи арт изложба създадена и
организирана от кампейнъри-доброволци.
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ПОВИШАВАНЕ НА
ВНИМАНИЕТО

ФАКТИ ОТНОСНО
КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И
ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ
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ИЗМЕНЕНИЕТО НА
КЛИМАТА
Емисиите на парниковите газове
породени
от човешката дейност
директно влияят на околната среда и
метеорологичните условия на
планетата. Настоящата концентрация
на парникови газове в атмосферата е
около 430 ppm (particle per million –
части на милион) еквивалент на
въглероден диоксид (CO2 equivalent).
Глобалните нива на концентрация на
CO2 са преминали 400ppm, докато от
времето на индустриалната революция
са били само 280 ppm, а безопасното
ниво е определено на 350 ppm от
повечето учени климатолози.
Доказателствата са ясни: човешката
дейност е отговорна за това рязко
увеличение, безпрецедентно бързо в
световната история (вж. „Покачване на
температурите“). Както съобщава
Междуправителственият комитет към
ООН по изменението на климата
(IPCC), емисиите на парникови газове
3от човешката дейност продължават да
се увеличават в периода между 1970 и
2010 г. Най-високите регистрирани
досега нива са от последното
десетилетие. През 2010 г. 35% от
емисиите идват от енергийния сектор;
24% от селското стопанство, горското
и друго земеползване, 21% от

промишлеността, 14% от транспорта и
6.4% от сградите. Освен това
енергийният сектор регистрира найвисок темп на нарастване на емисиите,
особено поради увеличаването на
употребата на въглища през
последните години в сравнение с други
енергийни източници. Основните
движещи сили за нарастването на
емисиите са увеличаването броя на
населението, но още повече
икономическото развитие, което далеч
надмина напредъка, постигнат чрез
подобряване на енергийната
интензивност.
Главният източник на парниковите
газове в глобално ниво са въглищата,
които са отговорни за 70% от всички
емисии, предизвикани от човека.
Последният доклад на CDP (Carbon Disclosure Project) установява, че само 25
частни и национални компании са
отговорни за повече от половината
парникови газове произведени от
индустрията на глобално ниво от 1988
г. досега. На първите места по
количеството произведени емисии се
нареждат: ЕксонМобил, Шел, BHP Billiton и Газпром.
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Цената за стабилизиране на
концентрацията на парникови
газове до максимум 500-550 ppm
CO2 се оценява на около 1% от
световния годишен БВП.

3

Тя е висока, но и нищожна в
сравнение с очакваните загуби при
липса на по-нататъшни действия за
справяне с климатичните промени:
ОИСР изчислява, че до 2100 г.
загубите на БВП ще бъдат между 2
и 10%.
Според Международната
агенция за възобновяема енергия
(IRENA), удвояването на дела на
възобновяемите енергийни
източници би намалило паричните
измерения на външните разходи,
свързани с използването на
изкопаеми горива, най-малко с 1,2
трилиона долара годишно (4,4
трилиона до 2030 г.) и ще спаси до 4
милиона животи годишно. От друга
страна, според научното списание
Nature, за да се задържи
глобалното затопляне под 2 ° C,
82% от запасите от въглища, 49% от
газа и 33% от нефта трябва да
останат да се съхраняват в недрата
на земята.

За повече информация:
• Heede R., „Проследяване на
антропогенните емисии на
въглероден двуокис и метан до
производителите на изкопаеми
горива и цимент.
• Интерактивна карта, показваща
компаниите, отговорни за
изменението на климата
• Доклад Carbon Majors 2017: 100
производители на фосилни горива
и близо 1 трилион тона емисии на
парникови газове
• Екологичен атлас на
справедливостта – Газификация в
Нигерия
• The Guardian – Оставете
изкопаеми горива, погребани за
предотвратяване на изменението
на климата
• Международна енергийна агенция
(IEA) – Световна енергийна
прогноза за 2012 г. World Energy
Outlook
• Инфографики:
http://campaign.youthforclimate.net/b
g/2017/11/02/climate-change/
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ПОКАЧВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ
Според Междуправителствения
комитет към ООН по изменението
на климата (IPCC) всяко от
последните три десетилетия е било
по-топло от предходните от 1850 г.
насам. Изчислено е, че от времето
на индустриалната революция,
температурата на земята и
океаните се е увеличила средно с
+0,85 °C. Последните три
десетилетия са станали найгорещите след 1850 г.. Връзката
между настоящото глобално
затопляне и емисиите от дейността
на човека
е научно доказана:
палеоклиматологията, изследваща
климата на Земята в миналото,
доказва, че никога не е имало
подобно бързо увеличаване на
концентрацията на въглерод в
толкова кратко време.
Концентрацията на въглероден
диоксид в атмосферата през
последните 10 000 години е била
сравнително стабилна, значително
под 300 ppm. Само през последните
два века тя е започнала да расте, с
рязко увеличение след Втората
световна война. В този момент
нивата на концентрация на
въглероден диоксид са найвисоките за последните 800 000
години.

Междуправителственият комитет
към ООН по изменението на
климата (IPCC) е разработил 4
„представителни пътя за
концентрация“ (Representative Concentration Pathways (RCP)), които
показват, до каква степен ще се
увеличат средните температури при
различни нива на емисии и
относителна концентрация на
въглерод в атмосферата. В
сценария “Продължаваме, както
досега” (RCP 8.5) се върви към
средно увеличение от
+3,7 ° C.
Затоплянето не е равномерно:
температурите вече са се
увеличили с около два пъти над
средната глобална стойност
в
някои райони а в някои райони на
Арктика с до четири пъти.
Въздействията са огромни и засягат
екосистемите на световно равнище.
За повече информация:
• Мониторинг на климата на NOAA
• Представителна база данни за
„представителни пътя за
концентрация“ (RCPs)
• National Geographic – Ефекти от
глобалното затопляне
• Инфографики:
http://campaign.youthforclimate.net/b
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ЕКСТРЕМНИ ЯВЛЕНИЯ
Едно от въздействията на
климатичните промени е
увеличаването на броя и интензитета
на екстремните метеорологични
явления. Въпреки че е трудно да се
свърже дадено метеорологично
явление с изменението на климата
наблюдаваните тенденции,
теоретичното разбиране за
климатичната система и компютърните
модели показват, че глобалното
затопляне увеличава риска от подобни
явления. Действително повишаването
на температурите, увеличаването на
количеството водни пари в
атмосферата и промените в
циркулацията на атмосферата влияят
пряко върху топлинните вълни и
периодите с екстремни валежи.
Статистиките показват, че броя и
интензитета на подобни екстремни
явления се увеличава през последните
години.
Икономическото и социалното
въздействие е огромно. Според ФАО
3природните бедствия са причинили
щети за 1500 милиарда долара за 10
години и са причинили смъртта на 1.5
милиона души. Цифрите се
увеличават: сега, всяка година се
причиняват щети за
около 250-300
милиарда долара.

Най-засегнатите райони са
развиващите се страни. Според German Watch от десетте най-засегнати
държави между 1995 г. и 2014 г. девет
са били в групата на държави с ниски
доходи или с ниски и средни доходи.

За повече информация:
• Глобална платформа с данни за
рисковете на UNEP
• Център за климатични и енергийни
решения – екстремни
метеорологични явления и
климатични промени
• Карта на екстремните
метеорологични явления на NOAA
• Carbon brief – Приписване на
екстремни метеорологични явления
на климатичните промени
• German watch – Глобален индекс на
риска за климата 2016: кой страда
най-много от екстремните
метеорологични явления
• Инфографики:
http://campaign.youthforclimate.net/bg/2
017/11/02/eventi-estremi/
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НЕДОСТИГ НА ВОДА
Наличните водни ресурси, дори и
възобновяеми, са ограничени:
докато 71% от световната
повърхност е покрита с вода,
само между 0,3 и 0,5% е питейна.
От общото годишно количество
вода, отнета от повърхностни или
подземни води, 69% са
предназначени за селското
стопанство, 19% за
промишлеността и 12% за
общините. Според ПРООН около
700 милиона души в 43 страни
днес страдат от липса на вода и
почти една пета от населението
на света живее в райони с
физически недостиг на вода.

3

Ситуацията в бъдеще само ще се
влошава, поради нарастването на
населението и климичните
промени, които водят до
намаляване на наличните водни
ресурси. Промяната в цикъла на
водата, причинена от глобалното
затопляне, с намалени валежи и
увеличаване на изпаренията в
световен мащаб и други

взаимосвързани въздействия от
изменението на климата, като
топене на леда и свиване на
площта на ледниците (които са
важен резерв на вода), силни
валежи и наводнения (по време
на които водата бързо се влива в
океаните и е трудно да бъде
задържана за човешка употреба),
замяната на снега с дъжд и т.н.,
представляват нарастваща
заплаха за водната сигурност.
Смята се, че до 2025 г. почти
половината от населението на
света ще живее в райони под
воден стрес и до 1,8 милиарда
души в страни или региони с
краен недостиг на вода. Найсилно засегнатата област в света
е Близкият изток и Северна
Африка, където физическата
липса на вода и прогнозираното
въздействие на климатичните
промени се свързват с
изключително неустойчивото
използване на наличните ресурси.
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Според Световният институт за
ресурси (World Resources Institute)
през 2040 г. 33 страни ще бъдат
изложени на високи нива на
воден стрес. 14 от тях са в
Близкия изток, където достъпът
до вода вече е сред причините за
конфликти и войни, какъвто е
случаят със Сирия.
На международно ниво търсенето
на вода се увеличава поради
нарастването на населението и
разпространението на глобалните
модели на потребление.
Глобалното затопляне обаче
намалява водните ресурси и
изостря неравенствата в
разпределението им.
Според Уницеф през следващите
20 години повече от 600 милиона
деца ще страдат от недостиг на
вода. Сред най-засегнатите
страни са Нигерия, Етиопия,
Сомалия, Южен Судан и Йемен.
Както съобщава The Guardian, 9
милиона души ще останат без
питейна вода през тази година.

За повече информация:
• Уебсайтът на международното
десетилетие за действие „Вода
за живот“ 2005-2015 г.,
популяризирано от ООН
•Механизъм на
междуинституционалните
комуникации на ООН за водата
• Проект „Акведукт“ на World Resources Institute за
картографиране, измерване и
разбиране на риска за водите по
света
• „Aquastat“ – глобалната
информационна система за
водата на ФАО
• Атлас за заграбването/
отнемането на вода
• Инфографики:
http://campaign.youthforclimate.net/
bg/2017/11/02/water-scarcity/
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СУША
Определенията за сушата варират
според приетите критерии.
Междуправителственият комитет към
ООН по изменението на климата
(IPCC) говори за четири типа суша:
метеорологична, което е удължен
период на необичайно ниски валежи;
селскостопанска, когато влажността
на почвата е ниска; хидрологична или
необичайно намаляване на
повърхностните и подпочвените води;
и екологична суша – комбинация от
останалите. Според Конвенцията на
ООН за борба с опустиняването ( United Nations Convention to Combat Desertification) от 70-те години до началото на
2000-та година тежко засегнатите от
суша земи са се увеличили повече от
два пъти. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
съобщава, че от 1900 г. насам повече
от 11 милиона души са загинали и
повече от 2 милиарда са били
засегнати от въздействията на сушата
и засушаването. Тези нови тенденции
са свързани с глобалното затопляне,
което променя глобалния воден цикъл.

очаква, че се увеличават дните с
изключително високи и ниски валежи,
средностатистически ще преобладава
тенденцията към засушаване.
Въздействията на сушата и
засушаването върху човешкото
общество са многобройни. От 1900 г.
смъртността, свързана със
засушаването, възлиза на повече от 11
милиона души, а повече от 2 милиарда
души са били засегнати от нейните
последиците. Намаленият достъп до
чиста вода е основната или
съпътстваща причина за повечето
заболявания и смъртни случаи. Както
съобщават от OCHA, един от найзасегнатите райони е Сомалийският
полуостров: към момента хората,
принудени да мигрират заради
проблеми, свързани със сушата,
възлизат на 3,7 милиона, докато 14,3
милиона живеят в условията на тежка
продоволствена несигурност.
За повече информация:
• Страница на ФАО на тема “суша”
• Инфографика на ФАО за сушата

В бъдеще, според IPCC, земите,
засегнати от екстремална суша, ще се
увеличават с между 10-30%, от
днешните 1-3% до 30% през 2090 г.
Основният двигател е промяната на
водния цикъл, дължаща се на
глобалното затопляне: дори да се

• OCHA инфографика относно
хуманитарните последици от сушата
в Сомалийския полуостров
• Инфографики:
http://campaign.youthforclimate.net/bg/2
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ОПУСТИНЯВАНЕ

3

Конвенцията на ООН за борба с
опустиняването я дефинира като
„деградация на земите в сухите,
полусухите и малко влажните
райони, вследствие на различни
фактори, включително климатични
промени и дейността на човека“.
Това е глобално явление, което
засяга сухите земи в резултат на
прекомерната експлоатация на
екосистемните услуги и
намаляващите запаси от вода
поради климатичните промени.
Сухите земи са ценен ресурс:
научноизследователската програма
CGIAR за сухите земи казва, че те
обхващат повече от 40% от земното
кълбо и са населявани от над 1/3 от
населението на света. Конвенцията
на ООН за борба с опустиняването
(United Nations Convention to Combat
Desertification) отчита, че феноменът
причинява загубата на 20 милиона
обработваема земя всяка година,
което води до 20 милиона тона
пченица по-малко. Заради този
процес през следващите 25 години
световното производство на храни
ще намалее с до 12%. Освен това,
опустиняването може да засегне и
не-сухи земи с прахови бури,
наводнения надолу по течението и
климатични промени.

Опустиняването е особено
застрашително в Африка, където
две трети от земята се намира в
пустинни и сухи земи. Докато тази
земя се използва за земеделие и
производство на храни, почти три
четвърти от нея деградира. Чести и
тежки периоди на суша засягат
континента през последните
години, и по-специално в
Сомалийския полуостров и
граничната зона Сахел. 485
милиона души вече страдат от
въздействието на процеса на
опустиняване, който прави
стерилни земи, използвани преди
за селско стопанство и
производството на храни, и
задейства процесите на изселване
и миграция.
За повече информация:
• Доклад на хилядолетието за оценка
на екосистемите „Екосистемите и
благосъстоянието на човека:
Синтез“
• Конвенция на ООН за борба с
опустиняването
• Световен атлас на опустиняването
• Инфографики:
http://campaign.youthforclimate.net/bg/2
017/11/02/desertificazione/
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ПОКАЧВАНЕ НА МОРСКОТО РАВНИЩЕ
Междуправителственият комитет към
ООН по изменението на климата
(IPCC) оценява, че между 1901 и 2010
г. нивото на морското равнище се е
покачило с около 20 см. в световен
мащаб, със силни местни различия. От
90-те години на миналия век тази
тенденция се ускорява драматично с
годишна средна стойност от 3,2 мм.
IPCC изчислява, че при сегашното ниво
на емисиите средното покачване на
морското равнище ще бъде 24-30 см
през 2065 г. и 40-36 см през 2100 г.
Междуправителствения комитет към
ООН по изменението на климата
(IPCC) изчислява покачване на
морското равнище между 28 и 61
сантиметра до 2100 г. в сценарий със
силни смекчаващи действия от
последния си доклад. Според сценария
“Продължаваме, както досега” от
същия доклад прогнозите стигат до 1метрово покачване. Сред другите
последици от покачването на морското
равнище са ерозията, замърсяването
на подпочвените води и загубата на
екосистеми. Дори ако отделянето на
3 емисии бъде преустановено днес,
въздействията им ще продължат да се
усещат в продължение на векове.
Непосредствените причини за
покачването на морското равнище са

както топенето на ледниците, така и
температурното разширяване на
водата, дължащо се на глобалното
затопляне. Много крайбрежни райони
са изложени на риск от ерозия,
наводняване и засоляване на
подпочвените води. Анализ на Climate
Central установи, че при сегашните
нива на емисиите до края на века до
650 милиона души могат да живеят на
земи под морското равнище или
редовно да бъдат наводнени. Сред
най-уязвимите райони са бедните и
гъсто населени страни, особено в Азия,
като Бангладеш и малките
тихоокеански острови. Осем от 10-те
най-големи града в света са в близост
до брега, според Атласа на океаните
на САЩ и следователно са
потенциално изложени на риск.

За повече информация:
• Атлас на Океаните на ООН
• Наса: промяна на морското равнище
• Глобално покачване на морското
равнище
• Инфографики:
http://campaign.youthforclimate.net/bg/2
017/11/02/innalzamento-mari/
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ХРАНИТЕЛНА СИГУРНОСТ
Световното население се очаква да
нарасне до почти 10 милиарда през 2050
г. и 11,2 милиарда през 2100 г. Повече от
половината от това нарастване се
очаква да се случи в Субсахарска
Африка (на юг от Сахара), където вече
една четвърт от населението е
недохранено. Както съобщава WRI, като
се има предвид нарастването на
населението и промените в диетите,
светът ще трябва да произведе 69%
повече калории за храна през 2050 г. в
сравнение с 2006 г. Климатичните
промени
усложняват значително
проблема. Необичайно високи или ниски
температури и екстремни
метеорологични явления като суша,
наводнения и тропически бури
причиняват големи щети на селското
стопанство. Всъщност ФАО изчислява,
че в развиващите се страни
селскостопанският сектор поема 25% от
всички икономически щети, причинени
от бедствия, асоциирани с климата. В
дългосрочен план повишаването на
морското равнище, увеличаването на
средните температури и промяната на
водния цикъл, предизвикани от
глобалното затопляне, ще повлияят на
производството на храни на световно
равнище. Влиянието на климатичните
промени върху земеделските добиви
зависи от региона, но като цяло е
изключително негативно. Според

последния доклад на
Междуправи телствената група по
изменението на климата (IPCC),
комбинираното въздействие от
промяната на глобалния воден цикъл,
повишаващите се температури,
концентрирането на парниковите газове
в атмосферата, природните бедствия и
разпространяването на патогените и все
по-голямата употреба на пестицидите,
ще доведе до намаляването на
земеделските добиви между 2030 и 2049
до повече от 25% според най-лошите
сценарии. Процентът ще скочи
драстично след 2050 г..
За повече информация:
• WRI – Обяснение на глобалното
предизвикателство за хранителните
продукти
• WFP – въздействието на климатичните
промени върху продоволствената
сигурност
• ФАО – Въздействието на бедствията
върху земеделието и
продоволствената сигурност
• WFP и UK Met Office – Карта на
уязвимостта за продоволствената
сигурност и лиматичните промени
• Инфографики:
http://campaign.youthforclimate.net/bg/201
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ЗАГУБА НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Промените в температурата,
окисляването на океаните,
покачването на морското равнище,
сушата и екстремните метеорологични
явления оказват отрицателно
въздействие върху световното
биологично разнообразие, особено в
райони, където е по-уязвимо: това
предполага заплаха за растителните и
животинските видове и промени в
биомите (бързо преобразуване на една
екосистема в друга, например от
тропическа гора до савана).
Изследване, осъществено от
лабораторията за реактивни
двигатели, Caltech, по договор с НАСА,
е идентифицирало сред
найуязвимите райони: Хималаите и
Тибетското плато, Мадагаскар,
Средиземноморския регион, южните
части на Южна Америка, Големите
езера и Големите равнини в Северна
Америка. северната и южната тайга и
бореалните гори. Налице са все повече
доказателства, че промяната на
климата вече въздейства негативно
върху флората и фауната,
увеличавайки риска от изчезване на
видове. Проучване от 2004,
публикувано в реномираното научно
издание Nature вече е отчело, че
между 15 и 37 процента от видовете
биха могли да изчезнат до 2050 при
сценарий на средно затопляне.

Загубата на биоразнообразие,
предизвикана от климатичните
промени, прави още по-наложително
опазването на районите с голямо
биоразнообразие. Докладът на
Междуправителствения комитет към
ООН по изменението на климата
(IPCC) посочва, че Латинска Америка е
една от най-големите области с
концентрация на биологичното
разнообразие, където въздействието
на климатичните промени се очаква да
увеличат загубата на биологично
разнообразие. Националният парк Yasuni в еквадорската амазонска джунгла е
пример за “гореща точка” на
биоразнообразие, която трябва да
бъде защитена: тя е една от найразнообразните екосистеми в света.
За повече информация:
• Екологична чувствителност и
изменение на климата
• Регионалните последици от
изменението на климата върху
биологичното разнообразие
• Биоразнообразието на парк Yasuni
• Инфографики:
http://campaign.youthforclimate.net/bg/2
017/11/02/perdita-della-biodiversita/

24
ЯНУАРИ 2018Г

CLIMATECHANGINGME CAMPAIGN REPORT

КЛИМАТИЧНИ МИГРАЦИИ

3

По-честите и интензивни екстремни
метеорологични явления като
наводнения, покачване на морското
равнище, опустиняване и суша и
др., причинени от климатичните
промени, са допълнителни
екологични стресфактори,
които
влияят върху глобалното явление
на миграциите, международни или
в рамките на държавата. Както
показва докладът на World Watch Institute за състоянието на света (2013
г.), загубата на земя, заплахата за
поминъка, нестабилността и
намаляването на производството на
храни, както и увеличаването на
цените на храните например водят
до увеличаване на сезонната и
дългосрочна миграция.
Следователно климатичните
промени допринасят за миграцията,
причинена от фактори на околната
среда: Международната
организация по миграцията на ООН
съобщава, че според найцитираната оценка до 2050 г. може
да има над 200 милиона екологични
мигранти, позовавайки се на
текущата оценка на международни
мигранти. През 2015 г. Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC)
изчислява, че средно 22,5 милиона
души (62 000 души на ден) са били

разселени от 2008 г. поради
събития, свързани с климата или
атмосферния въздух.
Заради увеличаването на броя и
интензитета на подобни явления
верятността от принудителна
миграция е нарастнала с 60% в
сравнение със 70-те години. Досега
най-засегнатите страни в
абсолютни стойности са Китай,
Индия и Филипините.

За допълнителна информация:
• Данни за миграцията и климата в
IOM
• Миграция. Доклад за околната
среда и изменението на климата
• Доклад на IDMC за хората,
разселени заради бедствия
• Доклад на Върховния комисариат
на ООН за бежанците (UNHCR)
относно околната среда и
изменението на климата
• Инфографики:
http://campaign.youthforclimate.net/b
g/2017/11/07/migrazioni-forzate/
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ВИЗУАЛНИ СРЕДСТВА

НА КАМПАНИЯТА
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ОФИЦИАЛНО ВИДЕО
НА КАМПАНИЯТА

CLIMATECHANGINGME

HTTPS://YOUTU.BE/H1DYS9XBAFG

ВИДЕО ЗА
КАМПАНИЯТА

CLIMATECHANGINGME

HTTPS://YOUTU.BE/GV5VH7ZDHRK
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TRAINING TOOLS
CLIM’ACT EDUKIT
Целта на комплекта за провеждане на кампании
за климата Clim’Act Edukit е да разпространява
образователно съдържание, което да подпомага
създаването на кампании от доброволци,
активисти, граждани – в частност – младежта, в
сферата на климатичното правосъдие.
Комплектът снабдява организации, обикновени
граждани, местни общности и частни лица с
инструменти за натрупване на знания и умения за
прилагането на една кампания в действие.
Той е базиран на съдържанието и дейностите,
разработени за седмичното обучение проведено
в Рим през юли месец 2017 г. като част от
дейностите на проекта Clim’Act. Ако
първоначалното обучение е било предназначено
за млади активисти, ангажирани с дейности
свързани с климатичното правосъдие, то
комплектът EduKit е създаден, за да може да
бъде използван и адаптиран и към други целеви
групи и кампании.

http://training.youthforclimate.net
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Свидетелства
Един от стремежите на кампанията е
да събере свидетелства за ефекта на
климатичните промени върху човешкия
живот по света. Целта е да се повиши
вниманието върху проблема и се
подчертае, че последствията вече се
усещат по различен начин в много
краища на земното кълбо.
Свидетелствата искат да дадат
гласност на хора обединени от един
проблем и желанието си да го
разрешат. Свидетелствата могат да
бъдат под формата на кратки видеа
(до 1 минута) или снимка с текстово
послание до 300 думи. Бяха събрани

110 свидетелства до средата на януари
2018. Свидетелствата са предоставени
предимно от хора с възраст до 30г или
40 г., както и няколко от хора над 40 г.
Половия баланс беше почти перфектен
с лек превез на жените изпратили
свидетелства. Свидетелствата бяха
събрани не само от сънародници на
организациите от България, Еквадор,
Италия и Нигерия, но и от хора от
Албания, Белгия, Боливия, Бразилия,
Германия, Нова Гвинея, Индия, Кения,
Намибия, Полша, Испания, Швейцария,
Того и Великобритания.
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Свидетелствата се фокусират върху
различни проблеми свързани с
климатичните пробли, като повишавата
на температурата, промяната на
сезоните, липсата дъждове и водна
недостатъчност, суша, опустиняване,
ефекти върху земеделието и
хранителната сигурност, здравето,
загубата на биоразнообразие, топенето
на ледниците, екстремни събития като
бури, наводнения, пожари. Някои
повдигат въпроса за климатичната
справедливост и какво ще оставим за
бъдещите поколения.
От събраните свидетелства става ясно,
че най-силното усетено последствие е
промяната на сезоните, която
нарушава нормалното преминаване
през зимата и лятото, и дъждовните и
сухи периоди, а това води до щети в
земеделието и водните ресурси.
Влиянието се усеща и в южните и
северни страни, макар и по различен
начин.
В свидетелствата от Африка например,
срещаме проблема с дългата суша и
липса на дъждове, което голямо
предизвикателство пред хранителната
сигурност. В същото време внезапни

бури водят до наводнения и
разрушения. Изглежда, че проблема
със засушаването притеснява и хората
в Италия, тъй като през лятото на 2017
г. това наложи режим на водата на
много места в цялата страна.
Като цяло, различните ефекти от
климатичните промени не се
възприемат като индивидуални
феномени, а като дълбоко свързани
събития. Глобалното затопляне,
сушата, опустиняването, водната и
хранителна сигурност, също и загубата
на биоразнообразие, здравните
проблеми и т.н.: в почти всички
свидетелства беше споменат повече от
един от проблемите.

Всички свидетелства са
публикувани на фейсбук
страницата на кампанията: и са
достъпни чрез сайта на кампанията,
Видеата бяха публикувани и в Youtube канала.
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ОБСЕГ НА ОНЛАЙН КАМПАНИЯТА
Онлайн кампанията е базирана на
уебсайт, където е публикувана
основната информация за нея, както
и на фейсбук страницата, където
материалите и съдържанието също са
достъпни.
Фейсбук страницата на ClimateChangingMe е менажирана от четири
организации промотиращи
кампанията за да имаме всяка
седмица публикации на четири
различни езика (Български,
Английски, Италиански и Испански),
които да спомогнат достигането до
повече хора.
Фейсбук страницата днес има 2447
followers, и достига до повече от
3600 души на ден, като ангажира
около 800 човека на ден.
Хората, които следват страницата не
идват само от 58 държави.
Страницата е най-популярна сред
хората на възраст между 18 и 25
години. Сайта на кампанията е по-

популярна сред хора между 25 и 34
годишна възраст.
33700 души достигнати за 90
дниВЪЗРАСТ: 18 - 34

Последователи от 58 страни

2%
27%

6%
65%

Europe
Africa

Latin America
Rest of the world

Преглеждащи канали в YouTube:
2217
Зрители на видеоклипове в
кампанията: 20339
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МРЕЖАТА

Международната кампания #ClimateChangingMe е резултат от колективната
работа на младежи-активисти от четири екологични организации от Еквадор,
България, Нигерия и Италия

Acción Ecológica / ЕКВАДОР еквадорската организация, създадена
през 1989 г., е водеща организация в
областта на климатичната и
екологичната справедливост в
Латинска Америка. Тя е част от
мрежата на Oilwatch

A Sud
/ ИТАЛИЯ A Sud
популяризира екологичното
правосъдие в Италия и на
международно ниво и подкрепя
засегнатите местни общности,
участващи в екологични конфликти.
Тя е част от мрежата на Ejolt.
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E.R.A. / НИГЕРИЯ - ERA е сред найголямата организация за екологично
правосъдие в Нигерия, където са
регистрирани над 2000 доброволци в
цялата страна. ERA е част от мрежите
Приятели на Земята Интернешънъл и
Oilwatch.

Кампанията беше създадена с
активното участие на:
Yasunidos / ЕКВАДОР - Yasunidos е
гражданско движение, което защитава
биосферния резерват Yasuni park от
добивните индустрии

За Земята / БЪЛГАРИЯ - Създадена
през 1995, „За Земята“ е водеща
екологична организация, която работи
в България за разработването на
устойчиви алтернативи на енергийния
модел на изкопаемите горива. Тя е
част от Приятели на Земята Европа.
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КОНТАКТИ
www.climatechangingme.org
www.facebook.com/climatechangingme
www.instagram.com/climatechangingme
www.youthforclimate.net
www.training.youthforclimate.net
www.youtube.com/channelCO
climatechangingme@yahoo.com

36

37

