
Аерозагадувањето годишно зема 7 милиони човечки животи 
 
Аерозагадувањето, било надвор во околината или пак во затворените простори, е 
тивок смртоносен убиец одговорен за прерана смрт на седум милиони човечки животи 
секоја година, вклучувајќи 600000 деца, според УН Специјал репортес за животните 
средини и човечки права. 
 

Слабиот квалитет на воздухот е глобална опасност за јавно здравје 
 
Дејвид Бојд, редовен професор на Универзитетот на Британска Колумбија во Канада, 
изјави, дека, преку шест милијарди луѓе, од кои една третина од нив се деца, 
секојдневно вдишуваат загаден воздух, кој животот, здравјето и добрата состојба ја 
ставаат под ризик. 
 

Колку е лоша ситуацијата? 
Секој час, 800 луѓе умираат, многумина по долго боледување од рас, респираторни 
болести или срцеви болести директно поврзани од вдишување на загаден воздух. 
 

Загадување на надворешниот воздух 
 
Аерозагадувањето е насекаде, наголемо предизвикан од горење на фосилни горива за 
струја, транспорт и греење, како и од индустриските активности, лошото управување 
со отпад и земјоделските практики. 
 

Загадување во затворени простори 
 
Жените и децата, кои живеат во помалку развиени земји, голем дел од времето го 
поминуваат во своите домови и истите се диспропорционално погодени од 
внатрешното т.е загдувањето во затворените простории, предизвикано од готвење, 
греење или пак осветлување за кои се користат цврстите горива или керозинот. 
 

Чекори кои земјите мора да ги превземат за да осигураат чист воздух и 
обезбедат здрава животна средина 
 
Дефинирани се седум клучни чекори, кои вклучуваат мониторинг на квалитетот на 
воздухот и влијанието врз човековото здравје, проценка на изворите на загадувачите 
на воздухот, информациите да бидат достапни до јавноста, како и вклучување на 
упатства за јавно здравје. Спроведените програми во Индија и Индонезија, помогнаа 
на милиони сиромашни семејства да се пренасочат кон почисти технологии во 
домаќинствата и држави кои успешно го елиминираат користењето на електричните 
централи на јаглен се примери на добра практика. Исто така, голем број на акции за 
обезбедување на чист воздух можат да бидат дизајнирани истовремено да ги 
редуцираат емисиите на гасовите на стаклена градина што предизвикуваат промени на 
климата, резултирајќи со двојна дивиденда. 
 


