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22 април - Международен ден на Земята
Действия срещу изменението на климата

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 2020 г. Денят на Земята отбелязва своята 50-та годишнина.
Тазгодишната тема на кампанията е „Действия срещу изменението на климата –
огромното предизвикателство на нашето съвремие“.
Изменението на климата е предизвикателство за бъдещето на човечеството и за
функционирането на животоподдържащите системи, които правят света ни обитаем.
Тази година отбелязването става в условията на извънредни мерки заради
епидемията от коронавирус. Това е и една от причините EARTHRISE (глобалното
движение за изменение на климата, водено от младежки климатични групи в
координация с Earth Day Network - глобалния организатор на Деня на Земята) да
постави нов глобален стандарт за Деня на Земята 2020 г.
Време е за смели, креативни и иновативни решения. Това изисква действия на
всички нива - от бизнеса до местните власти и правителствата. Всеки отделен човек
също има реално влияние и сила като потребител, избирател и член на общност в името
на промяната. Светът се нуждае от нас и нашите действия. Има толкова много неща,
които всеки може да направи, за да защити и помогне за възстановяването на
планетата: участие в почистване; присъединяване към най-голямата гражданска научна
инициатива в световен мащаб (Earth Challenge 2020); провеждане на местно събитие!
Дори оставайки вкъщи и поддържайки социално дистанциране, все още можем
да упражним нашата отговорност да действаме в полза на околната среда. Независимо
къде се намираме, ние можем да направим промяната!
Още за инициативите и възможностите всеки да се включи отбелязването на
Деня на Земята може да научите ТУК.
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