
Хартата за климата и околната среда за хуманитарни организации 

Бедствията, свързани с климата, са засегнали живота на най-малко 139 милиона души. 

 

Хартата е разработена от Международния комитет на Червения кръст 

(МКЧК) и Международната федерация на дружествата на Червения кръст 

и Червения полумесец (МФЧК/ЧП), резултат на широк консултативен 

процес. БЧК участва в този процес заедно с много други хуманитарни 

организации, агенции на ООН, международни НПО, НД и др.  

Целта е да се насочи подходът на хуманитарния сектор към нарастващите 

рискове, произтичащи от изменението на климата, както и да се насърчи 

намаляването на собствения въглероден и екологичен отпечатък. 

Хуманитарният сектор трябва да играе ключова роля за справяне с 

климатичните и екологичните кризи, които засягат ежедневно живота и 

поминъка на хората по света. Движението на Червения кръст на Червения 

полумесец приканва всички хуманитарни организации да подпишат 

Хартата за климата и околната среда за хуманитарни организации, приета e 

вече от 100 организации, от стартирането. Българският Червен кръст беше 

сред първите организации, присъединили се към Хартата за климата и 

околната среда, на 10 юни 2021 г. 

„Изменението на климата е екзистенциална заплаха за човечеството и 

целият хуманитарен сектор трябва да го приеме много сериозно. 

Засегнатите от климата общности по света разбират мащаба на заплахата, 

както и доброволците и служителите на Червения кръст и Червения 

полумесец, които работят заедно с тях всеки ден. Трябва да се направи 

много повече, за да се намалят рисковете, пред които са изправени 

общностите, да им се помогне да изградят своята устойчивост и да се 

адаптират към климатичните шокове и да се гарантира, че хуманитарните 

организации намаляват собствените си въздействия върху околната среда 

“, каза г-н Джаган Чапагайн, генерален секретар на МФЧК/ЧП . 

Днешните климатични и екологични кризи засягат всички измерения на 

нашия живот, от нашето физическо и психическо здраве до нашата храна, 

вода и икономическа сигурност. Докато кризите засягат всички, най-силно 

засегнати са най-бедните и маргинализирани общности, чийто капацитет 

вече е под натиск и които често са допринесли най-малко за проблема.  



„Нямаме време за губене. Ние носим отговорност да се обединим като 

хуманитарна общност, за да засилим своята роля и да развием адекватни 

реакции спрямо климатичните и екологичните кризи. Обединяването на 

силите е от решаващо значение, ако искаме да намалим въздействието им 

върху най-уязвимите хора “, каза генералният директор на МКЧК Робърт 

Мардини. 

Хартата за климата и околната среда за хуманитарни организации е 

документ за и от хуманитарни организации, предназначен да им помогне 

да изиграят своята роля и да подчертаят тяхната значимост при 

реагирането на климатичните и екологични кризи. 

Хартата включва седем ангажимента за насочване на действията към 

климатичните и екологичните кризи, с акцент върху местното лидерство, 

увеличаване на капацитета за разбиране на климатичните и екологичните 

рискове и партньорство. 1.Ние се ангажираме да разширим нашата подкрепа за 

общностите, за да се справим и да бъдем по-добре подготвени за последиците от климатичните 

и екологични кризи 

2.Ние се ангажираме да увеличим максимално устойчивостта чрез нашите програми и операции 

3.Ние се ангажираме да работим в тясно сътрудничество с местните общности при 

предприемането на действия в областта на климата и околната среда 

4.Ние се ангажираме да работим съвместно в хуманитарния сектор, сектора за развитие и 

околната среда и извън него, за да засилим действията в областта на климата 

5.Ние се ангажираме да увеличим капацитета си за разбиране на климатичните и екологични 

рискове и да разработим решения, основани на факти 

6.Ние се ангажираме да служим като агенти на промяната, за да мобилизираме по-силни 

климатични действия и опазване на околната среда 

7.Ние се ангажираме да разработваме и подобряваме цели и стандарти, докато изпълняваме 

нашите ангажименти 

Хартата е отворена за подписване тук: https://www.climate-charter.org/  

 Източник: публично съобщение на МФЧК/ЧП и МКЧК 

https://www.climate-charter.org/


Български ЧК 

 БЧК работи за ускоряване на адаптацията към изменението на 

климата: 

 БЧК гарантира, че всички негови стратегии, политики и програми 

работят за повишаване на устойчивостта на НД към въздействието 

на изменението на климата. 

 БЧК чрез своите клонове подкрепя местните общности, както и 

националните, регионалните и местните власти да се адаптират към 

изменението на климата и да намалят рисковете. 

 В международен мащаб БЧК допринася като насърчава по -голяма 

глобална ангажираност и обмен по отношение на адаптацията. 

 БЧК си сътрудничи с партньори от правителство, НПО, 

академичната област, образователните институции, медиите и в 

частния сектор, за да повиши осведомеността относно изменението 

на климата и да подкрепи усилията за адаптация. 

 

 


