
Много от заплахите за здравето, 
свързани с климатичните промени, по-
казват различия между половете. Така 
например, в световен мащаб природните 
бедствия като суша, наводнения и бури 
убиват повече жени, отколкото мъже. 
Особено засегнати са жените в по-млада 
възраст. Тези последици зависят, освен от 
естеството на събитието, и от социалния 
статус. Разликата в продължителността 
на живота между половете е по-голяма 
при по-тежки бедствия и в региони и дър-
жави, в които социално-икономическият 
статус на жените е особено нисък.

Други чувствителни към климата въз-
действия върху здравето, като недохран-
ване и малария, също показват различия 
между половете. 

Различията между половете въз-
никват и по отношение на рисковете за 
здравето, които са пряко свързани с ме-
теорологичните опасности. Тези разлики 
отразяват комбинирания ефект от фи-
зиологични, поведенчески и социално 
конструирани въздействия. Така напри-
мер, повечето европейски проучвания 
показват, че жените са в по-голям риск, 
както в относително, така и в абсолютно 
изражение, да умрат при горещи вълни. 
Различия се откриват и в уязвимостта към 
косвените и дългосрочни ефекти от кли-
матично свързаните опасности. Сушата в 
развиващите се страни, например, носи 
опасност за здравето чрез намалена на-
личност на вода за пиене, готвене и хиги-
ена и поради несигурните реколти. Жени-
те и момичетата страдат несъразмерно 
от хранителни дефицити и тежестите, 
свързани с доставяне на вода от отдале-
чени водоизточници.

Световната здравна организация определя промените в климата като 
най-голямата заплаха за човешкото здраве през XXI век. Особено засегнати 
са няколко демографски групи – възрастните, хората с ниски доходи, 
хронично болните, децата и жените, особено бременните и тези в периода 
на климактериума. 

Женският пол е уязвим заради по-крехката физиология, по-ниския среден 
доход, зависимото положение в обществото, специфичните активности при 
изпълняване на семейните задължения и т. н.
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Жените и мъжете се различават по 
своите роли, поведение и нагласи по 
отношение на действията, които 
биха могли да помогнат за смекча-
ване на изменението на климата. 
Жените имат важен принос за нама-
ляване на бедствията, обикновено 
неформално, като участват в упра-
влението на бедствия и действат 
като агенти на социалните проме-
ни. Много програми за реагиране при 
бедствия и някои инициативи за ран-
но предупреждение сега поставят 
особен акцент върху ангажирането 
на жените като ключови участни-
ци. Налице са важни възможности 
за адаптиране към изменението на 
климата и за намаляване на нера-
венствата в здравеопазването.

"Не може да имаме 
климатична справедливост 
без равенство на половете"

  Грета Тумберг



Природни бедствия от 
метеорологичен произход
По време на климатични бедствия при же-

ните се наблюдава непропорционална смърт-
ност, а при оцелелите продължителността на 
живота е намалена.

В резултат на метеорологични бедствия же-
ните и момичетата (особено тези, които живеят 
в по-лоши социално-икономически условия) са 
изложени на по-висок риск от физическо, сек-
суално и домашно насилие. Жените могат да 
бъдат отделени от семейството, приятелите и 
други подкрепящи ги общности и често избяг-
ват настаняването в приюти от страх от злоупо-
треба. Бедните, самотни, възрастни жени, под-
растващи момичета и жени с увреждания често 
са изложени на най-голям риск, защото имат 
по-малко лични, семейни, икономически и об-
разователни ресурси, от които да черпят защи-
та, помощ и подкрепа. Същите рискови фактори 
корелират с по-висок риск от разстройства на 
настроението, като депресия и тревожност.

Жените по-често губят работата си и по-труд-
но се възстановяват икономически и финансово 
след бедствия. Често наличните работни места 
са само в строителството и възстановителните 
дейности след бедствието, които традиционно 
са доминирани от мъжете области.

Засушавания 
Предвижда се промяната на количеството и 

режима на валежите, повишеното изпарение и на-
растването на населението да доведат до допълни-
телни 1–4 милиарда души, засегнати от суша до края 
на века. Недостигът на вода принуждава хората да 
пият от източници, които могат да бъдат биологично 
и токсикологично замърсени.

Традиционно жените осигуряват водата за се-
мейството и при тях съществува повишен риск от 
заразяване с болести, пренасяни чрез вода. Засу-
шаванията са свързани с повече време, прекарано 
в търсене на водоизточници и по-малко време за 
други дейности. Изчислено е, че по време на сухия 
сезон в районите с воден стрес, 30% или повече от 
дневните енергийни разходи на жената се изразход-
ват за доставяне на вода.

Ръчният труд, свързан с доставянето на вода, из-
лага жените на риск от кумулативно увреждане на 
гръбначния стълб и шията, което води до хронична 
болка. Изминаването на големи разстояния в търсе-
не на вода увеличава излагането на топлинен стрес 
и застрашава безопасността на жените поради риск 
от насилствени престъпления. Липса на чиста вода 
и подходяща санитарна инфраструктура също пред-
ставляват сериозни здравни предизвикателства за 
жените, особено по време на менструация и бре-
менност, когато хигиената е от особено значение.

Замърсяване на въздуха
Респираторните и сърдечно-съ-

довите заболявания в резултат на 
излагане на замърсен въздух засягат 
предимно жените поради по-голямо-
то отлагане на прахови частици в бе-
лодробната тъкан и по-често среща-
ната анемия при слабия пол. Лошото 
качество на въздуха засяга здравето на 
майката и на детето, тъй като е свър-
зано с мъртвораждания, ограничение 
на вътреутробния растеж и вродени 
дефекти. Жените прекарват повече 
време в домовете си и по този начин 
са непропорционално изложени на 
прахови частици от използване на тра-
диционни вътрешни печки за готвене 
и отопление.

Климатични миграции
Жените ще бъдат по-засегнати в бъ-

деще при т. нар. климатични миграции. 
Към средата на този век се очакват, по 
различни оценки, между 25 млн. и 1 
млрд. климатични мигранти, заради 
сушите, бурите, наводненията, повише-
нието на морското ниво и др. бедствия, 
свързани с промените в климата.

Въздействия, свързани с 
горещото време

Бременните жени са уязви-
ми към температурните екстре-
муми и са особено податливи 
на дехидратация. 

Екстремните горещини са 
свързани и с неблагоприятен 
изход при раждане - като преж-
девременно раждане, ниско 
тегло на новороденото, мърт-
вораждания и висока детска 
смъртност.

Новородените и малките 
деца също са особено чувст-
вителни към високите темпе-
ратури на въздуха, тъй като ка-
пацитетът им за регулиране на 
телесната температура е огра-
ничен.

Рискове при суши и наводнения
Сушата застрашава достъпа на бременни-

те жени до източници на чиста вода за пиене 
и канализация, увеличавайки тяхната уязви-
мост към дехидратация (водеща до прежде-
временно раждане) и инфекциозни агенти. 
Бременните жени и новородените са изклю-
чително уязвими към опасностите за здравето 
от наводнения. Излагането на наводнения е 
свързано с преждевременно раждане и ниско 
тегло на новородените – явления, наблюдава-
ни след урагана Катрина през 2005 г. и навод-
ненията в Северна Дакота през 1997 г.

Наводненията излагат бременните жени 
на повишен риск от въздействие на токсини 
и плесени в околната среда, намален достъп 
до безопасна храна и вода, психологически 
стрес. Други рискове за майките са анемия, 
еклампсия (остро животозастрашаващо със-
тояние на бременната жена, което се характе-
ризира с тонично - клонични гърчове, по време 
на които има загуба на съзнанието и изпадане 
в състояние на кома) и спонтанен аборт.

Качество на въздуха
Бременните жени са по-чувствителни 

към вредните последици от дима от гор-
ски пожари и вдишването на прахови час-
тици.

Излагането на замърсители на въздуха 
и приземен озон може да причини рес-
пираторни заболявания при бременните 
жени и да доведе до ниско тегло при раж-
дане или преждевременно родени деца.

Безопасност на храните и 
продоволствена сигурност
Храненето е от съществено значение 

за успешната бременност и кърмене на 
новороденото. Поради това бременните 
жени са особено уязвими към въздейст-
вията на климатичните промени върху 
безопасността на храните, продоволстве-
ната сигурност и хранителната стойност. 
Лошото хранене на майката е свързано с 
проблеми с раждането, ниско тегло при 
раждане и дори смърт на новородени.

Бременните и наскоро родилите жени 
са изключително уязвими към въздейст-
вията от изменението на климата, поради 

многото физиологични и социал-
ни промени, които настъпват в 
резултат на бременността. 

Климатичните промени 
могат да доведат до небла-
гоприятни последици за 
бременността и здравето 
на новороденото, вклю-
чително спонтанен аборт, 
ниско тегло при раждането, 
преждевременно ражда-
не, повишена неонатална 
смъртност (смърт в първите 
28 дни от живота на ново-
роденото), дехидратация 
и свързана с нея бъбречна 
недостатъчност, недохран-
ване, диария и респира-
торни заболявания.

Климатични промени и  
бременност

Безопасност на храните и 
продоволствена сигурност
Жените са чувствителни към ефек-

тите на климатичните промени върху 
безопасността на храните и продо-
волствената сигурност поради повише-
ни нужди по време на менструация, 
бременност и кърмене. Този храните-
лен дефицит може да се засили чрез 
наличните културални практики, които 
дават приоритет на храненето на деца и 
възрастни мъже. Непълноценното хра-
нене, с произтичащата от това анемия, 
е силно разпространено явление сред 
жените и децата в Индия.

Недостигът на микроелементи е 
свързан с когнитивни нарушения, като 
понижено внимание, слаба памет, емо-
ционални и поведенчески проблеми, и 
нарушени сетивни възприятия. 

В развиващите се региони жените 
са основните земеделски производите-
ли, които отговарят за производството 
на 60–80% от храната. Техният поминък 
и хранене са застрашени, когато проме-
нящите се климатични условия доведат 
до намаляване на добивите и компро-
метиране на реколтата.


