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22 април - Международен ден на Земята

Инвестирайте в нашата планета.
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 найважното – 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.
Темата на Деня на Земята 2022 г. е Инвестирайте в нашата планета.
Всички ЗАЕДНО сега!
Сега е моментът да променим всичко – бизнес климата, политическия
климат и начина, по който предприемаме действия по отношение на
климата. Сега е моментът да запазим и защитим здравето си, семействата
си, препитанието си ... заедно трябва да инвестираме в нашата планета,
защото зеленото бъдеще е проспериращо бъдеще. Време е за възстановяване
на природата и изграждане на здрава планета за нашите деца и техните
поколения, защото времето е кратко.
Нашето здраве и благосъстояние са тясно свързани със здравето на
нашата планета.
„Има начин да го направите по-добре – намерете го.“ - Томас Едисон
„Тайната на промяната е да насочите цялата си енергия не към
борбата със старото, а върху изграждането на новото.“ – Сократ
„Всеки момент е възможност за организиране, всеки човек е
потенциален активист, всяка минута е шанс да промените света.“ –
Долорес Уерта
Днес е денят за ДЕЙСТВИЯ не само защото ви е грижа за природния
свят, а защото всички ние живеем в него. Всеки от нас се нуждае от здрава
Земя, за да поддържа нашата работа, препитание, здраве, оцеляване и
щастие. Здравата планета не е опция - тя е необходимост.
За да намерите информация за събитията, дейностите по повод
отбелязване на Деня на Земята и какво могат да направят хората и
организациите посетете: https://www.earthday.org/earth-day-2022/
Източник: EarthDay.org

