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Manifest na rzecz czystego 
transportu w świecie po Covid-19

Zanieczyszczenie powietrza jest globalnym wyzwaniem zdrowotnym, które dotyczy nas 
wszystkich. Zanieczyszczenia zwiększają ryzyko chorób serca, udaru mózgu, nowotworów, 
demencji i cukrzycy, powodują nowe przypadki astmy u dzieci i uszkadzają prawie każdy 
narząd w naszym organizmie. Stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego i klimatu, a u ich 
źródła leży niezrównoważony sektor transportu.

Jako członkowie środowiska medycznego i naukowego połączyliśmy się pod hasłem 
Środowisko medyczne na rzecz czystego powietrza, aby wyrazić nasze obawy dotyczące 
wpływu dalszego wykorzystywania paliw kopalnych przez pojazdy oraz wezwać do 
podjęcia zrównoważonych i pilnych działań w celu rozwiązania problemu zanieczyszczenia 
transportu. 

Jako pracownicy służby zdrowia:

1    domagamy się, aby decydenci uwzględnili najnowsze dowody naukowe dotyczące 
szkód zdrowotnych wynikających z zanieczyszczenia powietrza jako podstawę przyszłej 
polityki czystego transportu;

 2    wzywamy Unię Europejską i rządy krajowe do zaprzestania sprzedaży nowych 
pojazdów napędzanych olejem napędowym i benzyną do 2028 r. przy jednoczesnym 
stopniowym wycofywaniu z obszarów miejskich aktualnie użytkowanych pojazdów 
zanieczyszczających powietrze; 

3     wzywamy, aby w miastach zrezygnować z transportu samochodowego na rzecz 
transportu pieszego, rowerowego i publicznego wszędzie tam, gdzie to możliwe. 

Wszyscy dzielnie walczyliśmy z COVID-19. Pandemia koronawirusa była ciężką próbą 
dla systemu opieki zdrowotnej na całym świecie. Kryzys zdrowotny bierze swój początek 
w niszczeniu bioróżnorodności, stanie zagrożenia klimatycznego, a w szczególności w 
zanieczyszczeniu powietrza.

Obecna walka z zanieczyszczeniem powietrza nie tylko pomoże w walce z kryzysem 
klimatycznym, ale także poprawi stan zdrowia wszystkich ludzi. 

Środki wprowadzone podczas lockdownu - choć skrajne - pokazały natychmiastowe korzyści 
wynikające ze zmniejszenia liczby samochodów na naszych ulicach: poprawiły jakość powietrza, 
którym oddychamy. Miasta już opracowują plany korzystania z przestrzeni publicznej, promując 
jazdę na rowerze i chodzenie pieszo. Musi to się stać normą na przyszłość. 

Zanieczyszczenie powietrza dusi naszych pacjentów i nasze środowisko. Wzywamy 
odpowiedzialnych decydentów do pilnego wdrożenia rozwiązań na rzecz zrównoważonego i 
bezpiecznego, aktywnego transportu dla wszystkich, z korzyścią dla naszego zdrowia i naszej 
planety.

                                                                


