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Европейския съюз



#ClimateConnect 
глобален разговор за ефектите от изменението на климата 
върху човешките животи 
  

Изменението на климата е най-неотложната и определяща криза на 
нашето време.  
Но какво е прякото му въздействие върху човешкия живот? 
Страните по света вече страдат от последствията от него. 
Ако изменението на климата засяга всички, навсякъде, нейното 
въздействие върху уязвимите и бедните общности е още по-
опустошително. 

Климатичната криза е и хуманитарна криза. 

Всяка година милиони хора са принудени да напуснат домовете си 
поради все по-чести бедствия, като наводнения, циклони, суши и 
горски пожари. Само през 2020 г. 30,7 милиона души са били 
вътрешно разселени поради бедствия – което e над 75% от хората, за 
които се смята, че са били вътрешно разселени през тази година. До 
2050 г. броят на хората, нуждаещи се от хуманитарна помощ всяка 
година, може да нарасне до над 200 милиона. 

През 2021 г. ЕС отпусна 150 милиона евро, за да помогне на 
общностите, засегнати от природни бедствия, да задоволят спешни 
нужди, като хранителна помощ, здравеопазване, вода, канализация, 
подслон и рехабилитация на основна инфраструктура. Освен това 
всяка година ЕС отделя средно 50 милиона евро от годишното си 
хуманитарно финансиране за целенасочени действия за готовност при 
бедствия. Изменението на климата изостря съществуващите 
хуманитарни кризи и нарушава ефикасността на операциите за 
хуманитарна помощ. 
  
Последните няколко години показаха, че страните в Европа също не са 
имунизирани срещу изменението на климата. От смъртоносни валежи 
и наводнения в Германия, Холандия и Белгия до горски пожари в 
Гърция и Испания, бедствията, свързани с изменението на климата, 
стават все по-чести и разрушителни навсякъде по света. 
С кампанията #ClimateConnect ЕС иска да ангажира младите 
европейци в глобален диалог относно последиците от изменението на 
климата върху човешките животи. 
За да хвърли светлина върху това как изменението на климата влияе 
върху живота на младите хора от уязвими и предразположени към 
опасност общности, #ClimateConnect представя личните истории на 
Карън от Доминиканската република и Брита и Жаклин от Зимбабве. И 
в двете страни понастоящем ЕС предоставя пряка помощ в подкрепа 
на готовността при бедствия и образователни програми, насочени към 
подобряване на реакцията на местните общности при екстремни 
метеорологични явления.

Открийте повече за кампанията #ClimateConnect: www.ec.europa.eu/climate-connect


