Co możemy zrobić?

Publikacje

Zmiany klimatyczne i zdrowie
Wer Pandemien verhindern will, muss den Regenwald erhalten

Nakłonić posłów do
zaangażowania się w inicjatywę
na rzecz ochrony klimatu

https://bit.ly/3xnM5sG

IPBES Workshop Report on Biodiversity and Pandemics (2020)
https://bit.ly/3aqsr5n

UNEP Report „Making Peace with Nature“ (2021)
https://bit.ly/2QE2wzS

Spis posłów:
www.bundestag.de/abgeordnete

Süddeutsche Zeitung - Wenn der Klimawandel krank macht
http://sz.de/1.5259453

Biodiversity and Health in the Face of Climate Change (2019)
https://bit.ly/3sxKpc8

żyć w sposób przyjazny dla
środowiska

Coronavirus, Climate Change, and the Environment - A Conversation on COVID-19 with Dr. Aaron Bernstein, Director of Harvard
Chan C-CHANGE
https://bit.ly/3mY6dg6

Nach der Coronakrise ist mitten in der Klimakrise

Więcej:
www.umweltbundesamt.de/themen/klima
neutral-leben-im-alltag

https://bit.ly/32u0Vzy

Viren und Bakterien werden durch den auftauenden Permafrost
zur Bedrohung
https://bit.ly/2QXEbW9

Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on

Uczestniczyć w ruchach
klimatycznych
Znajdź swoją grupę:
www.for-future-buendnis.de

healthy diets from sustainable food systems
https://bit.ly/3sYRRO1
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Zrównoważone
zapobieganie pandemiom
Stwórz przyszłość, w której warto żyć

Dlaczego kolejne pandemie są możliwe
Większość naukowców przewiduje wystąpienie w przyszłości
kolejnej fali zachorowań. muss- sind bekannt Przyczyny są znane,
wiadomo także, co musi się zmienić.

Ocieplenie klimatu

Ocalenie ekosystemów

Porozumienie paryskie dąży do utrzymania
wartości poniżej 1,5°C
Wzrost temperatur spowodowany jest ociepleniem klimatu. Wskutek tego mogą rozprzestrzeniać się stworzenia, które przenoszą
groźne dla człowieka patogeny. Także choroby przenoszone przez
komary, m.in. malaria, będą możliwe w naszej szerokości geograficznej
Nakłonić posłów do zaangażowania się w inicjatywę na
rzecz ochrony klimatu

Zapewnienie przestrzeni życiowej dzikim
zwierzętom
Destrukcja przestrzeni życiowej

Przemysłowa hodowla zwierząt

Pandemie
Rozmarzanie wiecznej zmarzliny

Ocieplenie klimatu

Obszary wiecznej zmarzliny

Zwracanie uwagi na to, skąd pochodzi żywność
Oszczędzanie surowce naturalne oraz dokonywać
świadomych zakupów

Produkcja mięsa

Zakończenie przemysłowej hodowli zwierząt

Zachowanie krajobrazu wiecznej zmarzliny

Ogromna liczba zwierząt na małej przestrzeni sprzyja mutacjom
patogenów i ich zaraźliwości.

Na północy Rosji, Alasce czy innych terenach istnieją stworzenia
zamrożone od dziesiątek tysięcy lat. Wraz z ociepleniem klimatu
rozmarzają i uwalniają patogeny, które mogą się rozprzestrzenić.
Zaangażowanie się w działania zwalczające kryzys
klimatyczny

Ludzie rozprzestrzeniają się na nietknięte obszary takie jak lasy
deszczowe, przez co dochodzi do kontaktu z dzikimi zwierzętami
i ich wirusami, a one mogą przejść na człowieka.

Kryzys klimatyczny, wymieranie
gatunków oraz pandemie mają te same
przyczyny
Zwalczenie kryzysu klimatycznego pozwoli też uniknąć
występowaniu kolejnych pandemii.
Zaangażowanie się w inicjatywy na rzecz ochrony gatunków, aby
móc uchronić swój własny gatunek przed wyginięciem.

Zdrowe odżywianie oraz uwzględnianie pochodzenia
jedzenia, według zaleceń komisji EAT-Lancet należy
spożywać poniżej 300g mięsa tygodniowo

