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İklim Eylemi için Sağlık Argümanı-COP 26 Özel Raporu

• COP26'dan önce yayımlanacaktır

• COVID-19'dan kurtulmada insan sağlığına ilişkin hususların hem ulusal hem de 
uluslararası karar verme süreçlerinde nasıl merkezi olması gerektiğini vurgulayacaktır

• hükümetleri, işletmeleri, kurumları ve finansal aktörleri iklim ve biyolojik çeşitlilik kriziyle 
mücadele ederken pandemiye yanıt vermeye çağıracaktır

• DSÖ Manifestosu ile uyumlu olarak, Paris Anlaşması'nın iddialı bir şekilde yenilenmesini 
ve güçlü bir biyolojik çeşitlilik gündemini sağlamak için 10 tavsiye ve somut adım ortaya 
koyacaktır

• bölgesel vaka çalışmalarını vurgulayacaktır (31 Temmuz'a kadar sunulabilir)

• küresel sağlık topluluğu ile ortaklaşa geliştirilmiştir



COP26 için Sağlık Argümanı hakkında 10 tavsiye

1. Daha sağlıklı inşa edin. COVID 19'dan sağlıklı, yeşil ve adil bir iyileşme taahhüdü verin.

2. Sağlık pazarlık konusu değildir. Büyük sağlık, sosyal ve ekonomik kazanımları olan iklim 
müdahalelerine öncelik verin.

3. Sağlık direnci oluşturun. İklime dayanıklı sağlık sistemleri oluşturun ve sektörler arasında sağlık 
adaptasyonu ve dayanıklılığını destekleyin.

4. Temiz hava soluyalım. Özellikle kömür kaynaklı hava kirliliğinden kurtulmak için temiz ve yenilenebilir 
enerjiye hızlı bir geçişe rehberlik edin. Enerji güvenliğini ve sağlık tesislerine erişimi sağlayın ve enerji 
yoksulluğunu azaltın.

5. Mobiliteyi yeniden hayal edin. Aktif ve toplu taşıma dahil olmak üzere sürdürülebilir, sağlıklı kentsel 
ulaşım sistemlerini teşvik edin.

6. Sağlığımızın temeli olarak doğayı yenileyin. Doğayı ve ekosistemleri, sağlıklı yaşamların temellerini, 
sürdürülebilir gıda sistemlerini ve geçim kaynaklarını koruyun ve yenileyin.

7. Sağlıklı, sürdürülebilir gıda sistemlerini teşvik edin. Sürdürülebilir       gıda tedarik zincirlerine ve 
hem iklim hem de sağlık sonuçlarına katkıda   bulunan daha besleyici gıda seçeneklerine geçişi 
mümkün kılın.

8. Finansman kirliliğini durdurun. Tüm kamu harcamalarının refah ekonomisini teşvik etmesini sağlayın.

9. Sağlıklı iklim taahhütleri yapın. Sağlığı ve eşitliği hayatın merkezine koyun.



TEŞEKKÜRLER

4


