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Για         την κατασκευή 1 γούνας απαιτούνται 120 δέρματα μικρών ζώων. 
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Το 50% των αυτοχείρων είναι ηλικιωμένοι

Η           φτώχεια δεν πρέπει να είναι ισόβια καταδίκη.
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 10% των θυμάτων τροχαίων χρησιμοποιούν ακουστικά

Τα           ζώα δεν είναι επαγγελματίες κλόουν.
Μην           πληρώνετε για να τα δείτε να βασανίζονται στο Τσίρκο.
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Σταματήστε           την καταστροφή.

Το           κάπνισμα καταπιέζει.
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Μην           αγοράζετε αναμνηστικά από εξωτικά ζώα.

Ένα           «κλικ» μπορεί να αλλάξει το μέλλον σου.
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Σταματήστε           την κλιματική αλλαγή προτού εκείνη αλλάξει εσάς.
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Μην           αποδέχεστε την ανορεξία ως πρότυπο
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 Υποστηρίξτε           ψυχολογικά τα άτομα με ανορεξία ή βουλιμία.

Εκείνος           που κακοποιεί, ποτέ δεν βλέπει τον εαυτό του όπως πραγματικά είναι.
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Η           κακοποίηση δεν είναι άθλημα.

 16 / 32



wwf photos and more

 17 / 32



wwf photos and more

Η           φύση δεν ανακυκλώνεται.

Η           σιωπή είναι επώδυνη.
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Κόβοντας τα δέντρα , κονταίνουμε την ζωή μας

Οι           ζώνες ασφάλειας κρατούν τους ανθρώπους ενωμένους
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Μην           κάνεις ότι δεν θέλεις να σου κάνουν.
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Το           80% των παιδικών καθισμάτων δεν τοποθετούνται σωστά.

 22 / 32



wwf photos and more

 23 / 32



wwf photos and more

Δεν           γεννήθηκε για να φορεθεί.
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Το           Δάσος είναι ζωή.
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Τα κατοικίδια δεν είναι παιχνίδια

Και           η προφορική κακοποίηση είναι τρομαχτική
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Το           παιδικό δέρμα είναι 10 φορές πιο απαλό και καίγεται 40 φορές
 ταχύτερα           από των ενηλίκων. Η πλειοψηφία θανατηφόρων εγκαυμάτων
ανηλίκων           συμβαίνουν σε ηλικίες μικρότερες των 4 ετών.
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Τα           παιδιά καπνιζόντων γονέων πάνε στον παράδεισο νωρίτερα

Το           αλκοόλ για τον οδηγό είναι πιο επικίνδυνο από ένα όπλο.
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