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22 април - Международен ден на Земята
„Да възстановим Земята“

Денят на Земята - 22 април, е най-големият празник в света, отбелязван от над
половин милиард хора. Идеята, която свързва хората от цял свят на тази дата е да се
обединят в защита на околната среда. Да си напомним, че майката Земя има нужда от
нас – да я пазим, обичаме и най-важното – да не я променяме, защото и ние имаме
нужда от нея.
За първи път 22 април се чества като Ден на Земята през 1970 година в САЩ и
Канада. След това през 1990 година започва да се чества като международен, а от 1993
година се отбелязва и в България.
На 22 април 2021г. Денят на Земята отбелязва своята 51-ва годишнина. Тази
година фокусът на кампанията е насочен върху подпомагането на местните общности,
като се фокусира върху области, които са засегнати от проблемите на околната среда.
Общностите, които живеят там, не винаги разполагат с ресурси, за да се справят с
щетите.
Нашето здраве и благосъстояние са тясно свързани със здравето на нашата
планета. Борбата с климатичната криза изисква решителни и постоянни действия.
Решенията обаче са много и действията ни показват, че може да имаме шанс да спрем
най-тежката криза, през следващите години.
Много събития тази година ще бъдат съсредоточени върху действията по
климата, повторното залесяване или опазването на биологичното разнообразие,
включвайки намаляване на въздействието върху храните и околната среда (хранителен
отпечатък), глобални почиствания, грамотност в областта на климата или научни
кампании за гражданите.
На 22 април в 19.00 часа ще се проведе онлайн събитие на тема
„Възстановяване на нашата планета“ в сайта EarthDay.org. То ще включва семинари,
панели и специални изпълнения за популяризиране на зелените технологии и за
споделяне на иновативни методи за възстановяване на екосистемата в света като
повторно залесяване, регенеративно земеделие и глобални почиствания.
Събитието ще бъде достъпно за предаване на живо, чрез Earthday.org и
различните социални медии на организацията, включително earthdaynetwork в
Instagram.
Ние можем да направим промяната!
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