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5 юни - Световен ден за опазване на околната среда

Датата за честване на Световния ден на околната среда е избрана на 5 юни – денят на начало на
работата на Конференция на ООН в Стокхолм, Швеция по проблемите на околната среда през 1972г. На
този форум е приета декларация за околната среда, представляваща първия международен договор за
принципите на екологична защита на Земята. В своята резолюция Общото събрание призовава държавите и
организациите членуващи в ООН ежегодно в този ден да провеждат мероприятия, потвърждаващи
стремежа им да опазват и подобряват околната среда.
Световният ден на околната среда е най-мащабното ежегодно събитие, посветено на защита на
природата. Инициативата е основен механизъм на ООН за повишаване на осведомеността и за насърчаване
на действия за опазване на околната среда.
Всяка година Световният ден на околната среда се провежда с тема, която привлича вниманието
върху остър належащ проблем, свързан с околната среда.
През 2021г. отбелязването на Световния ден на околната среда ще бъде на тема
„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ“ и ще се съсредоточи върху възстановяването на връзката
ни с природата.
Какво можем да направим?
Предлагат се варианти за всички – от граждани и групи от общности, до бизнеси и правителства –
да станат част от глобално движение за възстановяване на екосистемите в полза на хората и природата
чрез:
 Участие в изложби на плакати, снимки или картини, показващи красотата на местните екосистеми;
 Провеждане на дискусии за стойността на екосистемите и заплахите, пред които са изправени;
 Организиране на виртуални кампании за насочване на вниманието към изменението на климата,
загубата на природа и какво може да се направи, за да се обърнат тези тенденции.
 Могат също така да бъдат популяризирани следните действия:
 Доброволческа работа в съществуваща кампания за възстановяване;
 Почистване на езеро, плаж, парк или друга природна зона;
 Озеленяване на дом, бизнес, училище или обществено пространство с местни дървета или растения;
 Дарение или друга подкрепа за инициативи за възстановяване или опазване;
 Спиране на покупките на продукти и услуги, които не са сертифицирани като устойчиви;
 Промяна на храненето, базирано на сезонни, устойчиви и растителни продукти.
Повече информация за инициативите в световен мащаб можете да намерите на
адрес: https://www.worldenvironmentday.global/#
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