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Kiáltvány a Covid-19 utáni tiszta 
közlekedésért

A légszennyezés olyan globális egészségügyi kihívás, amely mindannyiunk életére 
kihat. Megnöveli a szívbetegségek, a stroke, egyes rákbetegségek, a demencia és a 
cukorbetegség kockázatát; a gyerekekben asztmát idéz elő, és majd minden szervünket 
károsítja. A légszennyezés népegészségügyi és klíma vészhelyzet, amelynek a jelen 
formájában nem fenntartható közlekedés az egyik legfőbb oka.

Az orvos- és tudósközösség tagjainak összefogásából létrejött Medics for Clean Air 
égisze alatt felhívjuk a figyelmet a fosszilis üzemanyagok további használatának 
hatásaira, valamint a közlekedés okozta szennyezés leküzdése érdekében tett 
fenntartható és sürgős lépések fontosságára. 

Egészségügyi szakemberek ként a következőket tartjuk a legfontosabbnak:

1     kérjük a döntéshozókat, hogy a tiszta közlekedéspolitika jövőbeli kialakításakor 
vegyék figyelembe a légszennyezés egészségkárosító hatását bizonyító legfrissebb 
tudományos eredményeket;

 2     felszólítjuk az Európai Uniót és a nemzeti kormányokat, hogy 2028-ra szüntessék 
be az új dízel- és benzinüzemű járművek értékesítését, miközben folyamatosan 
vezessék ki a használatban lévő szennyező járműveket a városi közlekedésből; 

3     modális váltást kezdeményezünk, hogy az autóközpontú városokban – ahol ez 
megoldható – a gyalogos közlekedés, a kerékpározás és a tömegközlekedés legyen 
az uralkodó közlekedési forma. 

Mindannyian a COVID-19 arcvonalában harcoltunk. A járvány világszerte nagy kihívás elé 
állította az egyes országok egészségügyi rendszerét. Az egészségügyi krízis okaként a 
biodiverzitás pusztulását, a klíma vészhelyzetet és a légszennyezést nevezték meg – utóbbi 
fontosságát külön is kihangsúlyozták.

A légszennyezés elleni küzdelem nemcsak a klímavédelmet segíti, hanem mindannyiunk 
egészségének javítását is. 

A kijárási korlátozások alatt bevezetett szélsőséges intézkedések azonnal érzékeltették 
pozitív hatásukat: kevesebb autó járt az utakon, így jobb minőségű levegőt lélegezhettünk 
be. A városok terveket készítenek arra, hogyan oszthatnák meg közterületeket a 
kerékpározás és a gyalogos közlekedés népszerűsítésével. A jövőben ennek kell a normává 
válnia. 

A légszennyezés megfojtja a betegeinket és a környezetünket. Felszólítjuk a felelős 
törvényhozó kat, hogy sürgősen alkalmazzanak olyan megoldásokat, amelyek fenntartható 
és biztonságos közlekedést biztosítanak mindenki számára, és amelyek az egészségünk és 
a bolygónk javát szolgálják.


