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Общоевропейската кампания „Спри промяната на климата, постави 
начало на климат на промяна“ (#ClimateOfChange), финансирана от 
Европейската комисия, се стреми да насърчи младите европейци да 
разберат сложните взаимовръзки между изменението на климата 
и миграцията. Изследване, проведено сред общо 22 377 младежи 
(15-35 години) от 23 европейски държави, набра информацията, 
необходима за началото на кампанията www.climateofchange.info.
Между 29 октомври и 19 ноември 2020 г. бяха направени общо 
22  377 допитвания във всички държави. В 21 от 23-те страни обект 
на изследването, броят на проведените анкети надвишава 1000.

КОНТЕКСТ
До каква степен са загрижени 
младите хора в България за 
изменението на климата

31 31
9 15

Много притеснени Изключително много 
притеснени

Възприятия за най-сериозните световни проблеми

Влошаването на 
околната среда

Бедността и гладът Изменението на 
климата

МЛАДИТЕ ХОРА ОСЪЗНАВАТ ЛИ ВРЪЗКАТА 
МЕЖДУ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И 
МИГРАЦИЯТА?

Кои са основните причини да се мигрира в 
България?

Преследване на 
икономически 
възможности

Възможности за 
образование и 

обучение

Изменението на 
климатa и проблеми 

като засушаване, 
наводнения и 

пожари

Доколко сте чували за “климатични мигранти”?
Много/

До известна 
степен

Не много/
Не съм чувал/а 

нищо

Трябва ли климатичните мигранти да имат 
същата правна защита като хората, бягащи от 
война или преследване?

Климатичните мигранти 
трябва да имат същата 

правна защита като хората, 
бягащи от война или 

преследване Съгласен/на
(напълно съгласен/на, 
съгласен/на, по-скоро 

съгласен/на)

Несъгласен/на
(по-скоро несъгласен/на, 
несъгласен/на, напълно 

несъгласен/на)

58 50
19 21

ОЧАКВАНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЯ ОТ СТРАНА НА 
ПРАВИТЕЛСТВОТО

Как младите хора оценяват бездействието на 
правителството по отношение на изменението на 
климата?

Кои държави трябва да положат най-много усилия 
за намаляване на последиците от изменението на 
климата?

Икономически по-развитите, богатите държави

Икономически по-малко развитите, бедните 
държави
И богатите, и бедните държави трябва да носят 
отговорност

Никой, това не е отговорност на държавите

BG EU23

Лошо за икономиката 
в дългосрочен план73%
Добро за икономиката 
в дългосрочен план27%

Тази публикация е произведена с финансовата подкрепа на Европейския 
съюз. Цялата отговорност за съдържанието й е на Ipsos и то не отразява 
непременно възгледите на Европейския съюз. 

ОБЩОЕВРОПЕЙСКО
ИЗСЛЕДВАНЕ

България

A great  deal/
A fair amount

Not very much/
Nothing at all

BG EU23

32% 32%
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67% 68%
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7% 7%

51% 43%

6% 7%
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ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛ И УСТОЙЧИВОСТ
Възприятия за сегашния икономически модел - % на съгласните с твърденията

Икономиката в България е проектирана в 
полза на богатите и силните

Нашите навици на потребление не са устойчиви, 
ако искаме да опазим околната среда

Икономическият растеж е от полза за всички, 
включително за хората в бедните страни
Правителството на България трябва да се съсредото-
чи най-напред и преди всичко върху подпомагането 
на възстановяването на икономиката, дори ако това 
означава да се предприемат някои действия, които  
ще бъдат вредни за околната среда.

ПРЕДПРИЕМАТ ЛИ ДЕЙСТВИЯ МЛАДИТЕ ХОРА?
Kой основно е отговорен за 
справянето с изменението на 
климата?

54 52 43 49 34 34 25 27

Бизнесът и 
индустрията

Националните 
правителства

Лично Вие Организацията 
на обединените 

нацииДействия, които младите хора предприемат 
като част от начина си на живот

* водещи 3 (напълно съгласен/на, съгласен/на,  
по-скоро съгласен/на)

КАК ДА СТИГНЕМ ДО МЛАДИТЕ ХОРА?
Откъде най-често се информират младите хора за климатичната миграция?

телевизията

социалните медии като Facebook, Twitter, YouTube и т.н.

информационни уебсайтове

дискусии с приятели, семейство, колеги

печатната преса

pадиото

книги, брошури и т.н.

училище/университета/колежа

уебсайтове за видео хостинг

не получават никаква информация по този въпрос

Участие и използване на социалните мрежи от младите хора по темата
Kлиматична миграция

Четене на съдържание, изготвено от други

Препращане/споделяне на съдържание, изготвено от други

Създаване на собствено съдържание

Не се занимават с тази тема в социалните мрежи

Тази публикация е произведена с финансовата подкрепа на 
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието 
є е на Ipsos и то не отразява непременно възгледите на 

Европейския съюз. 

Имат ли желание младите хора да участват?

Да насърчавате другите 
да предприемат 

действия

Да гласувате за политици, 
които дават приоритет 
на решаването на тези 

проблеми

Участие в мирна 
демонстрация

Правил/а съм го Може да го направя Никога не бих го направил/а Не знам

Опитвате се да пестите енергия у дома

Избирате местно произведена храна, за да спестите 
от пътуване от разстояние на храната

Избирате да ходите пеша, да карате велосипед или 
да използвате градски транспорт

67%
78%

62%
53%

62%
60%

38%

23%

8%

43%

49%

10%

11%

30% 22% 16%

57%

10%

11%

55%

14%

16%
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38%

37%

28%

20%

19%

15%

12%

10%

10%

19%
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