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Coronavirus, Climate Change, and the Environment - A Conversa-
tion on COVID-19 with Dr. Aaron Bernstein, Director of Harvard 
Chan C-CHANGE
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Viren und Bakterien werden durch den auftauenden Permafrost 
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Pandemileri  
sürdürülebilir bir 
şekilde önleyin

Milletvekili kayıtlarına buradan 
ulaşabilirsiniz:  
www.bundestag.de/abgeordnete

İlk bilgilere buradan ulaşabilirsiniz: 
www.umweltbundesamt.de/themen/klima 
neutral-leben-im-alltag

Bu alandaki gruplara buradan ulaşabilirsiniz:  
www.for-future-buendnis.de

Milletvekillerinden iklim 
koruması için harekete  
geçmelerini isteyin

Hayatınızı iklim dostu olarak 
şekillendirin

İklim hareketinde aktif olun



Paris iklim hedefine <1,5°C uymalıyız Yaban hayvanlarına yaşam alanı 
sağlamalıyız

Fabrika çiftçiliğini sonlandırmalıyızDonmuş toprakları korumalıyız
Donmuş alanlar

İklim krizi nedeniyle sıcaklıklar yükseliyor. Bunun sonucunda 
insanlar için tehlikeli hastalık taşıyan canlılar yayılabilir. Bizim 
yaşadığımız enlemlerde sivrisinekle taşınan sıtma gibi hastalıklar 
olabilir.

İnsanlar yağmur ormanları gibi bozulmamış habitatlara 
yayıldıkça, vahşi hayvanlar ve onların sahip olduğu virüsleriyle 
daha fazla temasa geçiyoruz. Bu şekilde hastalıklar insanlara 
aktarılabilir.

Dar alanlarda yetiştirilen çok miktarda hayvan, bulaşıcı 
hastalıklara neden olan mutasyonlara sebep olabilir.

Kuzey Rusya, Alaska ve diğer bölgelerde canlılar binlerce yıldır 
donmuş durumda. Bu canlılar küresel ısınma ile çözülebilir ve eski 
hastalıkların yayılmasına neden olabilir. 

Milletvekillerinden iklim koruması için harekete 
geçmelerini isteyin Gıdanın nereden geldiğine dikkat edin

Sağlıklı beslenin ve etin nereden geldiğine dikkat edin 
Haftalık en fazla 300 gram et tüketin (EAT-Lancet 
Komisyonu)

Ham maddeleri tutumlu kullanın ve bilinçli bir şekilde 
alışveriş yapın

İklim krizine karşı mücadeleye katılın

Küresel ısınma Ekosistemleri koruyun

Et üretimi

Daha fazla pandemi olması neden  
mümkündür?
Bilim insanlarının çoğu, önümüzdeki birkaç yıl içinde dünya çapında 
daha fazla hastalık dalgasının olabileceğine dair uyarıyor. Bunun 
sebepleri ve önlenmesi için nelerin değişmesi gerektiği biliniyor.

Yaşam alanı tahribatı

Donmuş toprakların çözünmesi Küresel ısınma

Fabrika çiftçiliği

Daha fazla pandeminin meydana gelmesini önlemek  için iklim 
kriziyle mücadele etmeliyiz. Kendi türümüzü korumak için türlerin 
yok olmasına karşı savaşmalıyız.

İklim krizi, türlerin neslinin tükenmesi ve 
salgınların nedenleri ile aynı!

Pandemiler


