5 IUNIE 2020
ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI

Ziua mondială a mediului este aniversată la data de 5 iunie a fiecărui an.
Prin marcarea acestei zile Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) 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 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.
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 Programului Naţiunilor Unite
pentru Mediu (UNEP).
Tema aleasă de ONU pentru acest an este E TIMPUL PENTRU NATURĂ!, o
invitație la reflecție și la acțiune pentru protejarea valorilor naturale ale Planetei.
Protejarea naturii este esențială pentru reducerea pierderii biodiversității și
pentru un mediu sănătos. Acest lucru va fi posibil atuci când vom începe să
apreciem cât de importantă este natura pentru existența și calitatea vieții
noastre.

 Natura ne oferă hrană, este sursă de energie și alte materiale care ne
sunt necesare în viața noastră de zi cu zi. Totuși, zonele naturale
continuă să fie transformate în terenuri pentru agricultură, cartiere de
locuințe și zone de extracție, continuăm să degradăm și să fragmentăm
posibilitatea naturii de a ne asigura necesitățile zilnice.
 Natura se află la baza tuturor aspectelor sănătății umane.Este sursă de
medicamente și tratamente.
 Natura este mediul de viață pentru miliarde de oameni. Cei mai mulți
angajați sunt în agricultură și producția de mâncare. Dar modul în care
producem și consumăm mîncarea cauzează probleme de mediu majore
și probleme de sănătate. Degradarea terenurilor și pierderea fertilității
solului afectează 3,2 miliarde de oameni si amenință securitatea
alimentară pentru o mare parte a populației.
 Natura susține calitatea aerului, apei dulci și a solului, elemente esențiale
pentru viața noastră.
 Natura oferă polenizare și controlul dăunătorilor și reduce impactul
dezastrelor naturale.
2020 este un an critic pentru biodiversitate. Este un an de decizii cruciale pentru
planetă și oameni și pentru toate celelalte forme de viață de pe Pământ. Viața în
armonie cu natura - obiectiv stabilit de liderii mondiali pentru 2050 - nu poate fi
atins dacă nu stopăm pierderea biodiversității planetei până în 2030.

