


ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ ЗА РЕСПОНДЕНТИТЕ НА АНКЕТАТА

Общо 115 042 юноши и млади хора на възраст между 14 и 35 години от Африка и Европа бяха попитани относно

климатичните промени и зеления преход чрез младежката платформа U-Report. Около 68 процента от отговорите идват от момчета и

млади мъже и 31 процента – от момичета и млади жени1. Повечето респонденти са от Африка, като 67 процента от отговорите са от

Западна Африка, следвани от Източна Африка (23 процента), Централна Африка (7 процента) и Южна Африка (2 процента).

1 Процентното съотношение е разпределено между респондентите, които са посочили възраст и пол. Местоположението на респондентите се основава на данните, които те сами са въвели, или на 

местоположението на U-Report програмата, която използват.
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КЛЮЧОВИ КОНСТАТАЦИИ

Основните идентифицирани заплахи, 

свързани с климата, са валежите и 

наводненията (35%), горещите вълни и 

сушата (32%) и замърсяването на 

водите (25%)

По-малкото производство или 

наличност на храна (48%) е 

определено като най-голямата 

промяна, която младите хора са 

наблюдавали в обкръжението си

Повишаването на осведомеността 

(43%) се очертава като най-важното 

действие за борба с изменението на 

климата и намаляване на щетите върху 

околната среда, следвано от 

рециклирането на отпадъците (15%) и 

намаляването на потреблението на 

природни ресурси (15%)

34% от младите хора доброволно 

участват в екологична или друга НПО, други 

участват в комитети по околната среда в 

училище/университета (25%)

или в младежка организация (27%)

88% от младите хора чувстват, че носят 

отговорност за справянето с 

климатичните промени
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71% от младите хора 

искат да вземат

активно участие

в зеления преход

47% от младите хора посочват липсата 

на капитал и ресурси за екологични идеи 

като най-голямото предизвикателство 

пред подпомагането на прехода към 

зелена икономика.



През 2015 г. 196 страни се обединиха в борбата срещу климатичните

промени и ускоряването и засилването на действията и инвестициите,

необходими за устойчиво нисковъглеродно бъдеще, по силата на

Парижкото споразумение. Накрая, след дългогодишни преговори,

страните се съгласиха да намалят своите емисии, като

сътрудничеството между ЕС и държавите от Африканската група

изигра важна роля за приемането на споразумението. Ангажиментите

обаче са доброволни и сега държавите трябва да ги въведат в

националните си законодателства, като в най-добрия случай при

следващите преговори през 2021 г. ще се договорят да намалят още

повече емисиите си.

Африка и Европа са партньори в борбата с климатичните промени и

гарантирането на опазването на околната среда. ЕС използва своя

Зелен пакт, за да очертае както нова стратегия за растеж, така и план

за превръщането на Европа в континент с неутрално въздействие

върху климата до 2050 г. Африка, с нейните огромни възобновяеми

енергийни ресурси и условия за биологично разнообразие, е сключила

многостранни споразумения за околната среда (MEA), чиято цел е да

защитят околната среда от заплахи. Инициативата „Великата зелена

стена“ за Сахара и Сахел има за цел също да се бори с деградацията

на почвата и опустиняването и да подобри продоволствената

сигурност за континента. За постигането на целите за устойчиво

развитие (ЦУР) ЕС и Африка трябва да изберат бъдеще с ниски

въглеродни емисии, ефективно използване на ресурсите и устойчивост

спрямо измененията на климата.

Прилагането на Парижкото споразумение и постигането на Програма

до 2030 за устойчиво развитие – включително текущи

предизвикателства за развитието, като екстремни метеорологични

явления, продоволствени кризи, повишаване на морското равнище,

здраве, конфликти и миграция и биологично разнообразие – изисква

действия и подкрепа.
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Бързите темпове, с които се променя климатът, и обезлесяването

заплашват глобалната общност, а младите хора ще бъдат най-

засегнати от настоящите неустойчиви практики, ако все още не са.

Допитахме се до младите хора в Африка и Европа за техния опит и

препоръки относно климатичните промени и прехода към по-

екологична и по-устойчива икономика.

Гласовете на над 115 000 млади хора отекнаха в отговор. Тъй като

преходът към зелена икономика включва уважение към околната среда

и опазването ѝ, попитахме младите хора за най-голямото

предизвикателство, свързано с климата, пред което е изправена

тяхната общност. Около 35 процента от младите хора посочват

валежите и наводненията, 23 процента – горещините и сушата и

25 процента – замърсяването на водата. При тези актуални

предизвикателства младите хора наблюдават и промени в

заобикалящата ги среда. Най-очевидната промяна, която се откроява,

е пониженото производство или наличност на храна (48 процента).

„Зелените“ работни места не предлагат парите, от които ние,

младите, се нуждаем и търсим, затова предпочитаме други

работни места ,“ каза 24-годишно момиче от Гърция, чрез U-Report.

Младите хора от цял свят активно участват в повишаването на 

осведомеността на местно, държавно и глобално ниво по отношение 

на промените в климата,



като провеждат обучителни и образователни програми, насърчават

използването на източници на възобновяема енергия и мобилизират

младите хора в създаването на нисък въглероден отпечатък. Около

88 процента от младите хора ни казаха, че се чувстват отговорни за

справянето с изменението на климата, а 71 процента заявиха, че

искат да вземат активно участие в зеления преход.

Попитахме младите хора и как допринасят за борбата с климатичните

промени в своите общности. Младите хора дават своя принос като

доброволци в екологична или друг вид НПО (35 процента) или се

включват в комитети по околната среда в училище/университета

(25 процента). Въпреки активирането на общността обаче, младите

хора продължават да срещат предизвикателства, свързани с

подпомагането на прехода към икономика, която уважава и защитава

околната среда. Най-големите предизвикателства, посочени от

младите хора, са липсата на капитал и ресурси за финансиране на

екологични идеи (47 процента), липсата на знания и умения

(30 процента) и недостатъчно „зелени“ работни места в общността

(15 процента).

Като решение младите хора призовават африканските и

европейските лидери да предприемат повече действия за

борбата срещу климатичните промени и да намалят

щетите спрямо околната среда в тяхната общност.

Основните препоръки включват повишаване на осведомеността

(43 процента), рециклиране на отпадъците (15 процента), намаляване

на потреблението на природни ресурси (15 процента) и инвестиране

във възобновяема енергия (14 процента). Други предложения включват

намаляване на емисиите на CO2 (7 процента) и забрана на

пластмасите (5 процента).

Резултатите сочат, че младите хора вярват, че инвестициите,

направени за повишаване на осведомеността, рециклиране и

намаляване на потреблението на природни ресурси, са по-

въздействащи (или реалистични?) от забраняването на пластмасите

или намаляването на емисиите на CO2.
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„Инвестирайте в млади фермери-търговци, за да могат да произвеждат 

високи добиви,“ казва 20-годишно момче от Ботсвана чрез U-Report.

Гласовете на младите хора трябва да бъдат в основата на вземането

на решения. Тяхната подкрепа и участие са от съществено значение

за осигуряването на напредък в посока на зеления преход и

разширяването на достъпа до енергия като централен стълб на

партньорството и сътрудничеството между АС и ЕС. През 2019 г.

младежите в цял свят демонстрираха своята отдаденост за справяне с

климатичната криза и колективно изразиха своите искания към

правителствата на последната конференция на ООН за изменението

на климата (COP25). Техните протести по света насърчиха лидерите да

предприемат по-решителни и конкретни действия в борбата срещу

климатичните промени.

Младите хора виждат свят, който се променя бързо, и откриват, че

живеят в среда, която е все по-неузнаваема в сравнение с тази на

предишните поколения. Последните няколко години бяха най-

горещите, регистрирани някога. За първи път в историята на

човечеството атмосферният въглероден диоксид – газът, който

допринася най-много за глобалното затопляне – достига ужасяващи

стойности от 415 части на милион – рекорден скок в атмосферното

замърсяване. Температурите в градовете се повишават до невиждани

стойности, а броят на опустошителните наводнения, циклони и други

екологични бедствия, свързани с климатичните промени, расте,

застрашавайки живота и бъдещето на милиони хора.



ПРЕПОРЪКИ

Подобряване на готовността, устойчивостта и системите/стратегиите
за управление на риска при бедствия с цел продоволствена сигурност,
като младите хора са ключови информатори и участници;

Разширяване на застъпничеството и укрепването на капацитета за
повишаване на осведомеността в общностите относно действията в
областта на климата и опазването на околната среда чрез ангажиране
и мобилизация на младите хора, като се използва подходяща
информация, базирана на факти;

Създаване на повече възможности за младите хора да придобият
(технически) умения, знания и да реализират свои собствени проекти
за климатични действия и опазване на околната среда чрез:

•Предоставяне на точна и подходяща информация за действията,
свързани с климатичните промени и опазването на околната среда;

•Осигуряване на възможности за обучение и продукти за обогатяване
на знанията, напр. наръчници, с цел насърчаване на информирани
действия от страна на младежите;

•Създаване на платформи за ангажиране на младите хора с цел
изостряне на чувствителността и предлагане на решения в техните
общности за смекчаване на последиците от климатичните промени и
опазване на околната среда;
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• Подкрепа на усилията на младежите за застъпничество в
общността с технически капацитет и финансиране;

• Укрепване на капацитета на млади хора, които да участват в
процесите, свързани с климата, заедно с правителствата и
други ключови заинтересовани страни, включително частния
сектор;

• Разширяване на доброволческите възможности в общността,
свързани с климатичните действия, за младите хора,
включително в училища и университети, и инвестиране в
ръководени от младежи организации на гражданското
общество и мрежи за климатични действия и опазване на
околната среда;

• Предоставяне на ресурси на младежите за финансиране на
собствените им идеи, свързани с действия в областта на
климата и подпомагане на прехода към зелена икономика.

Включване на социално предприемачество, свързано с
действията в областта на климата и опазването на околната
среда, като част от различните програми за предприемачество
на двата континента.
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Хана Иморди
19 години, Нигерия

Нашата планета има нужда
правителствата по целия
свят да действат и да

инвестират сега. Има милиони
деца и млади хора, които се
чувстват сами в тази битка. 

Те не са сами. Ние не сме сами.
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