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22 април - Световен ден на Земята
„Свят без замърсяване с пластмаси“

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.
Световния ден на Земята тази година отбелязваме под надслов „Свят без замърсяване
с пластмаси“.
Изработване на предмети от пластмасови отпадъци, зелена класна стая, засаждане на
фиданки, конкурси за картички, рисунки, есета, свързани с темата за Земята, са само част от
инициативите, с които Министерство на околната среда и водите, чрез своите регионални
структури отбелязва Деня на Земята - 22 април.
Тазгодишната тема „Свят без замърсяване с пластмаси“ е избрана именно, за да
насочи вниманието към цялостна промяна на нагласата и отношението ни към пластмасите.
Стремежът е значително намаляване на замърсяването с пластмаси и увеличаване на
усилията за премахване на пластмасите за еднократна употреба в световен мащаб.
Използвайки силата и посланията на кампанията, отново ще се постави на дневен ред
въпросът за замърсяването с пластмаси, пречупен не през сложната призма на
законодателство и терминология, а представен по начин, лесен за осъзнаване и от наймалките. Промяна на поведението и начин на живот без замърсяване от пластмаса е лична
отговорност на всеки от нас!
Събитието е изключително мащабно, като само за 2018 г. ще бъде отразено с над 2,5
милиарда „зелени“ инициативи по целия свят.
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