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Manifest pentru un transport curat
 în lumea post-COVID-19

Poluarea aerului este o problemă care afectează sănătatea tuturor la nivel global. Crește 
riscul de boli de inimă, accidente vasculare cerebrale, cancer, demență și diabet, provoacă 
astm la copii și afectează practic fiecare organ din corpul nostru. Poluarea este o urgență de 
sănătate publică și de mediu, cauzată în principal de un sector al transporturilor nesustenabil.

În calitate de membri ai comunității medicale și științifice, ne-am unit sub sloganul Medici 
pentru aer curat pentru a ne face auzite îngrijorările cu privire la impactul utilizării mașinilor 
cu combustibili fosili și pentru a cere acțiuni urgente și sustenabile care să soluționeze 
problema poluării cauzate de trafic. 

În calitate de specialiști medicali, noi:

1    cerem factorilor de decizie să ia în considerare cele mai recente dovezi științifice cu 
privire la efectele nocive ale poluării aerului asupra sănătății, drept bază pentru politicile 
viitoare privind transportul curat;

 2    solicităm Uniunii Europene și guvernelor naționale să interzică vânzarea de vehicule noi 
pe benzină și motorină până în 2028, eliminând progresiv vehiculele poluante existente 
din zonele urbane; 

3     Cerem schimbarea paradigmei de la orașele ce se bazează pe mașini,  la cele care 
încurajează mersul pe jos, cu bicicleta și transportul public, în măsura posibilităților. 

Ca medici, am fost în prima linie în lupta cu COVID-19. Pandemia de coronavirus a reprezentat 
un test pentru sistemele medicale din întreaga lume. Rădăcinile acestei crize medicale sunt 
legate de distrugerea biodiversității, încălzirea globală și, în mod particular, de poluarea aerului.

Eforturile de combatere a poluării aerului vor contribui nu doar la soluționarea crizei climatice, 
dar și la îmbunătățirea sănătății tuturor. 

Măsurile luate în perioada de carantină, deși extreme, au arătat beneficiile imediate ale unui 
număr mai mic de mașini pe străzile noastre: calitatea aerului pe care-l respirăm s-a îmbunătățit. 
Orașele deja elaborează planuri de utilizare în comun a spațiilor publice, promovând mersul cu 
bicicleta și pe jos. Această viziune trebuie să devină o normă  pentru viitor. 

Poluarea aerului ne sufocă pacienții și mediul înconjurător. Facem apel la factorii de decizie 
responsabili să implementeze în mod urgent soluții pentru un transport activ sustenabil și sigur 
pentru toți, în beneficiul sănătății și planetei noastre.                                                               


