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Motto: “Lupta cu poluarea de la plastic” (Beat Plastic Pollution)

Ziua mondială a mediului înconjurător este aniversată, în fiecare an, la 5 iunie. Cu
acest prilej, în peste 100 de ţări sunt organizate manifestări pentru conştientizarea
populaţiei privind problemele de mediu.
Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) este autoritatea globală de mediu
la nivel mondial care stabileşte agenda globală de mediu şi promovează
implementarea coerentă a dimensiunii de mediu a dezvoltării durabile în cadrul
sistemului ONU, conform site-ului www.unep.org.
Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) recomandă în fiecare an tema
Zilei mondiale a mediului înconjurător. Tema din 2018 a acestei zile este ”Lupta cu
poluarea de la PLASTIC – Dacă nu reutilizați, atunci refuzați”. Aceasta îi
cheamă pe oameni la acțiune pentru combaterea uneia dintre cele mai mari provocări
de mediu ale timpului nostru, plasticul, potrivit site-ului http://www.unep.org/.
Marcarea acestei zile reprezintă unul dintre principalele mijloace prin care
Organizaţia Naţiunilor Unite încearcă să stimuleze preocuparea oamenilor pentru
protejarea mediului înconjurător şi în acelaşi timp să sensibilizeze factorii de decizie
politică să acţioneze în acest sens.
Ziua mondială a mediului înconjurător a fost stabilită de Adunarea Generală a
Naţiunilor Unite în 1972. Acest an a marcat un punct de cotitură în dezvoltarea

politicii internaţionale în domeniul mediului, prin organizarea, sub auspiciile ONU, a
celei dintâi mari conferinţe privind problemele de mediu. Această conferinţă a avut
loc la Stockholm, în Suedia, între 5-16 iunie, şi este cunoscută sub numele de
Conferinţa de la Stockholm, conform www.un.org.
La 15 decembrie 1972, Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluţie care
desemnează ziua de 5 iunie ca Ziua mondială a mediului înconjurător şi care
îndeamnă guvernele şi organizaţiile să întreprindă în această zi, în întreaga lume,
activităţi prin care să reafirme preocuparea lor pentru conservarea şi îmbunătăţirea
mediului.
Tot la 15 decembrie 1972, Adunarea Generală a ONU a adoptat o altă rezoluţie, care
a dus la crearea UNEP, agenţia specializată pe probleme de mediu.

