
КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
И ЗДРАВЕТО НА ЖЕНИТЕ

Жeните са по-уязвими от промените в климата заради:

по-крехката физиология;
по-ниския среден доход;
специфичните активности при изпълняване на семейните
задължения и др.

спонтанен аборт, преждевременно раждане, повишена
неонатална смъртност, дехидратация и свързана с нея
бъбречна недостатъчност, недохранване, диария,
респираторни заболявания;
повишен риск от въздействие на токсини и плесени в
околната среда, намален достъп до безопасна храна и
вода, психологически стрес при наводнения;
вдишване на прахови частици при горски пожари;
респираторни проблеми при замърсен въздух;
лошо хранене, ниско тегло при раждане и смърт на
новородени при недостиг на храна или замърсени храни.

По-чувствителни са към ефектите на климатичните промени
върху безопасността на храните и продоволствената
сигурност:

имат повишени нужди по време на менструация, бременност,
кърмене;
по-често получават анемия при непълноценно хранене;
поминъкът им е застрашен, в случаите когато са основните
земеделски производители;
в развиващите се райони отговарят за производството на 60–80%
от храната.

По време на природни бедствия при жените и момичетата:

се наблюдава се непропорционална смъртност, а при
оцелелите продължителността на живота е намалена;
изложени са на по-висок риск от физическо, сексуално и
домашно насилие;
по-често губят работата си и по-трудно се възстановяват
икономически и финансово.

При засушаване жените:

са изложени на повишен риск от заразяване с болести, тъй
като осигуряват водата за семейството;
прекарват повече време в търсене на водоизточници;
са изложени на опасност поради липса на чиста вода и
подходяща инфраструктура особено по време на менструация
и бременност.

Последици за жените при замърсяване на въздуха:
респираторните и сърдечно-съдовите заболявания;
влошено здраве на майката и на детето - мъртвораждания,
ограничение на вътреутробния растеж и вродени дефекти;
жените прекарват повече време у дома и са
непропорционално изложени на прахови частици от
използване на печки за готвене и отопление.

Климатични миграции

Към средата на ХХI век се очакват между 25 млн. и 1 млрд.
климатични мигранти, заради сушите, бурите, наводненията,
повишението на морското ниво и други бедствия.

Климатични промени и бременност


