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Развитието на климатичните промени все повече
се оказват фактор, който играе
ключова роля при формиране
на бъдещата среда на сигурност.
Днес държавите и организациите са изправени пред редица
предизвикателства, които касаят устойчивото развитие на
човешкото общество , а взаимодействието между политическите, социалните, технологичните и екологични течения
оказват пряко влияние върху
средата на сигурност в глобален
аспект. Климатичните изменения в следствие на глобалното
затопляне все повече влияят,
както на начина на живот на
отделния индивид, така и на
политиките, с които държавите
целят осигуряването на необходимото ниво на сигурност за
нормалното функциониране на
обществото.
Като резултат от тези промени са на лице осем косвени следствия, които оформят
основните предизвикателства
пред сигурността и отбранителните способности. Това са:
конфликтите, нестабилността,
социално напрежение, капацитетът, бедността, миграцията, разпадането на държави и зависимостта (conflict,
instability, unrest, capacity,
poverty, migration, countries΄

collapse, dependency). Също
така се оформят 2 основни области, в които следва да се насочат общи усилия, за да бъдат
преодолени
гореизброените
следствия – адаптацията и вземане на мерки за смекчаване
на влиянието (mitigation and
adaptation).
Развитието на живота на
планетата доказва естествената цикличност на промените в
климата, но индустриализацията през последните 200 години
се е превърнала в един ускорител, както на технологичния
прогрес, така и на климатичните
изменения. И въпреки, че промените в климата нямат пряко влияние върху сигурността
и степента на заплаха, то те в
следствие на причинно-следствените връзки в съвременното общество, играят ролята на
фактор, който значително усилва негативните влияния, които
човечеството търпи в следствие
на съвременните предизвикателства, а именно:
1. Конфликтите.
Все повече се задълбочава
взаимовръзката между конфликтите и климатичните промени,
като най-честата причини са: намаляване на природните ресурси
и недостиг на храна в следствие
на засушаване, унищожаване на
поминък в следствие на опус-

тошителни природни бедствия
и др. Климатът играе ролята на
катализатор, който способства
локални обществени напрежения или неразбирателства, значително лесно да прераснат в
конфликти, които от своя страна
и предвид нивото на глобализация, често лесно могат да преминат на регионално ниво. Това
от своя страна изисква сериозна
ангажираност от страна на международната общност. Най-често засегнати от промените в
климата са развиващи се държави (в Близкия Изток и Африка),
където ситуацията значително
се усложнява от ниското ниво на
държавност, слаби национални
институции и външни фактори,
чиято основна цел е сриване на
държавността и заграбване на
ресурси, вследствие на които се
формира: нестабилност или изобщо липса на държавно управление в засегнатите страни или
региони, разпространение на
болести, засилване на терористичните заплахи, масова миграция на хора и др.
В тази връзка от жизнена
важност се явява разбирането на
връзката, как климатичните промени влияят на политическите,
икономически, социални и екологични елементи, които от своя
страна водят до нестабилност и
заплаха от конфликти.
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2. Нестабилност.
Времето, в което живеем
характерно с разделяне на територии и създаване на национални държави, са предпоставки
миграцията да се явява един от
ключовите фактори за създаване
на нестабилност и социално напрежение. Човешкият принос в
изменението на климата в следствие на индустриализацията и
отделянето на парникови газове
води след себе си повишаване
на температурата на околната
среда. Последвалото ускорено
топене на ледниците води до
сериозни наводнения в рискови
участъци от сушата и необходимост от евакуация на населението (около 40% от населението
на Земята живее на разстояние
до 100 км от брега). От друга
страна засушаването и намаляването на валежите са причина
за миграцията на големи групи
хора. Екстремизацията на климатичните явления – урагани,
екстремни температури, обилни
валежи, които променят обичайното състояние на климата
водят до обезлюдяване на райони. Всичко това променя социалната структура на населението, което е основна причина за
възникване на национална, регионална и международна нестабилност и заплаха.
3. Социално напрежение.
Климатичните промени не
водят задължително до конфликти и миграция, но в условията на лошо управление и средно ниво на демокрация, силната
промяна в климата може лесно
да доведе до социално напрежение, конфликт и борба за ограничените ресурси. Засушаването в
определени райони оказва пряко
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въздействие върху наличието на
водни ресурси, и развитието на
земеделието, което води до негативно въздействие върху три от
основни стълбове необходими
за да е стабилно едно общество
– храна, вода и природни ресурси. Засушаването влияе пряко
на земеделската продукция.
Изключително глобализирания
пазар на храни прави всяко едно
човешко същество, независимо
от неговия социален или икономически статус пряко потърпевш от измененията в климата
(драстичното повишаване на
цената на зърното, например).
Това резултира във възникване
на социално напрежение, което
може да се изразява в: масово
насилие, бунтовничество, местни конфликти, както и правителствени репресии. Тенденцията е да нараства зависимостта
между изменението на климата,
икономиката и политиката, която ще оказва все по-голямо влияние върху бъдещите социални
недоволства и напрежение.
4. Капацитет.
Капацитетът определя, до
колко една държава или организация е способна да се справи
ефективно с предизвикателствата пред които трябва да решава
и то не за кратък период от време. В следствие на климатичните промени, екстремизацията
на времето и нарастващия брой
природни бедствия, отговорните
организации и институции ще
бъдат изправени пред ситуации,
в които в един и същ момент ще
трябва да се справят с повече от
един вид бедствие. Тези способности ще са в пряка зависимост
от капацитета, с който разполагат – личен състав, техника, ин-

фраструктура, процедури и др.
Всичко това ще доведе до период на адаптация и преструктуриране, в който капацитета на
заинтересованите страни, в това
число и на цивилни и военни организации ще бъде подложен на
сериозен натиск, от който пряко
потърпевши ще бъдат всички.
От изключителна важност за
нивото на капацитета се оказва
и състоянието на инфраструктурата, която от своя страна е подложена на пряко въздействие и
разрушение от страна на климатичните влияния.
От съществена важност е
да се спомене и военната инфраструктура, която в частност
обслужва военноморските сили
на страните от Алианса или части разположени в изключителна
близост до брега. С повишаване
на нивото на световния океан,
рискът за нея е съществен, тъй
като голяма част ще бъде засегната, което от своя страна ще повлияе на военните способности.
5. Бедност.
Бедността, като косвено
следствие от климатичните промени е предизвикателство пред
сигурността, тъй като ще доведе до миграция, социални сблъсъци, въоръжени конфликти и
други, които не могат да бъдат
определени като локална заплаха, а като международен проблем. Екстремните климатични
явления, като урагани, високи
температури, наводнения, тук
могат да се споменат и горските
пожари застрашаващи пряко земеделската продукция и производството на храна. Това от своя
страна провокира хората да напускат техните домове, а след-

ствие от това са високия риск от
конфликти, глад и бедност.
Повишаването на средната
температура на световния океан
води до повишаване на киселинността на водата. По високата
киселинност на водата пречи на
корали, ракообразни и мекотели, както и до промяна в поведението на рибите, а това води
до нарушаване на хранителните
вериги на морските екосистеми.
Стопанския риболов ще понесе
преки последици, което от своя
ще засегне най-малко един милиард души, които разчитат на този
вид препитание и изхранване.
Животновъдството
също
търпи преки последици от климатичните промени. Въпреки че
самото то е отговорно за 18% от
парниковите газове, които водят
до глобалното затопляне, продължителната сушата или тежки наводнения в следствие на
обилни валежи и обезлесяване
води до унищожаване на пасища, което поставя под въпрос
съществуването на милиони
хора, които се занимават с животновъдство.
6. Миграция.
Загубата на нормални условия на живот в даден район или
държава вследствие на наводнения, засушаване, природни бедствия и др. несъмнено води до
мигриране на голям брой хора,
търсейки по-добър начин на живот и препитание. Всички тези
обстоятелства, които са резултат
от климатичните промени водят
и до повишаване на конкуренцията и конфликти за природни
ресурси. В тези случаи, и при
наличие на дефицит в управлението на съответната държава,
възникналите сблъсъци са пред-

поставка за мигриране на големи групи от населението. Днес
миграцията е на непознато до
сега високо ниво, а Европа понася пряко нейното влияние. И
докато има твърдения, че „Арабската пролет“ е косвено следствие от климатичните промени
виждаме, как гражданската война в Сирия освен с политически
мотиви се обяснява и с повишаването на средната температура,
което след предизвиканото продължително засушаване и липса
на питейна води води до масова
миграция на хората от селските
райони към градовете. В резултат на тази принудителна урбанизация градове се пренаселват,
рязко скача безработицата, а качеството на живота намалява.
Скока на цените води до масово
недоволство и протести, което
в крайна сметка води до политическото противопоставяне и
възникване на гражданска война и милиони бежанци.
7. Разпадането на
държави.
В следствие на покачващото се ниво на световния океан и
предвид факта, че голяма част
от човечеството живее в близост до бреговете, са налице
предпоставки за възникване на
хуманитарна криза с невиждани
досега размери. Пред глобалния
свят, в който живеем, застрашаващите събития не могат да
бъдат разглеждани локално, тъй
като взаимосвързаността ще доведе до непредсказуеми последствия на регионално и международно ниво. Огромни ще бъдат
последиците, както за засегнатите страни, така и за тези, които ще понесат миграционния натиск. Днес виждаме, как някои

държави строят огради по границите си наред със засилената
въоръжена охрана за да се предпазят от нежелани имигранти,
но като цяло миграционния
натиск ще доведе до поставяне
до лимита на приемащата страна на политическата, социална
и финансова й сфера. Като последствия можем да споменем:
претоварването на здравната и
енергийна системи, недостига
на храна и вода, повишаването
на престъпността, натиска върху критичната инфраструктура, социалното недоволство, а
в дългосрочен аспект – натиска
върху образователната система.
Държавните ръководства ще
понесат на плещите си огромно
натоварване в опита си да осигурят дори минимално необходимите на обществото основни
нужди.
8. Зависимост.
Днес, човечеството зависи
от енергията, която използва във
всеки един аспект от живота.
Нефтът, природният газ, изкопаемите горива и други източници на енергия са от критично
значение за съществуването на
човечеството в сегашните изме41

рения, а тенденциите е в бъдеще
те да се засилят. В тази връзка
осигуряването на защитата на
добива, както и на доставките
са от изключително значение.
Ограниченията в добива, както
и борбата за намиране на нови
находища са потенциална заплаха за възникване на въоръжени конфликти.
Друг важен момент е, че в
следствие на глобалното затопляне и ускореното топене на
ледниците, все по-голям интерес предизвиква Арктическия
океан. Смята се, че там са съсредоточени залежи от петрол
и природен газ с огромни размери. Зависимостта на човечеството от природни ресурси
е огромна, а достъпът до тази
територия става все по-възможен. Отношенията на държавите с права върху тази територия
тепърва ще придобиват облик, а
само времето ще покаже, кой ще
прояви стратегическа визия.
Адаптацията и вземане
на мерки за смекчаване на
влиянието.
Това са двете основни области, в които следва да се насочат общи усилия за да бъдат
преодолени
гореизброените
следствия. Тук трябва да се спомене и изграждане на устойчивост, като предпоставка за смекчаване на влиянието и бързото
възстановяване на системата,
след настъпване на критично събитие. Промяната в мисленето
и приемането на климатичните промени, като фактор, който формира бъдещата среда на
сигурност, от страна на всички
хора – от вземащите стратегически решения до средностатистическия човек е в основата на
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успешната адаптация към новите реалности. За да бъде постигнато всичко това са необходими
политическа воля за установяване и осъществяване на новите
насоки, използване на предимството на новите технологии,
като основа за осъществяване на
превенция, прогнозиране, управление и възстановяване, както
и участието на военна сила, като
решителен елемент при преодоляване на въздействията от климатичните промени.
Центърът за изследване, изграждане и усъвършенстване на
способности на НАТО (CMDR
COE) извършва задълбочен анализ на причинно-следствените
връзки между климатичните
промени и заплахите произтичащи за човечеството и в частност за сигурността. Експертите
от центъра участват в различни
форуми, на които се обсъждат
актуални въпроси свързани с
климата и средата на сигурност.
Придобитата експертиза и научни знания се представят в курсове, които Центъра провежда,
и в които може да участва всеки,
който има интерес в областта на
климатичните промени и тяхното влияние върху сигурността.
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