
SVETOVNI DAN ZEMLJE, 22. 4. 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=5r-wQw5xY0o  

Ste se kdaj vprašali, kako se je začel dan Zemlje? Prvi dan Zemlje je bil 22. aprila 

1970, ko sta aktivista iz San Francisca ločeno pozvala ljudi, naj se pridružijo 

demonstracijam na lokalni ravni. Mnogi prebivalci planeta Zemlja, ki so se 

spopadali z nevarnimi težavami v zvezi s strupeno pitno vodo, onesnaževanjem 

zraka in učinki pesticidov, so se podali na prosto in skupaj protestirali. 

Danes dan Zemlje ni namenjen samo večji ozaveščenosti o okoljskih problemih, 

temveč postaja tudi priljubljen čas za številne skupnosti, da se zberejo, da 

pospravijo odpadke, posadijo drevesa ali preprosto razmislijo o lepoti narave.  

Letošnji dan Zemlje nas opozarja, da se ne moremo več vrniti v prejšnji način 

življenja, čeprav se svet ponovno vrne v normalno stanje. Nagovarja nas, da 

skupaj lahko preprečimo prihajajoče katastrofe podnebnih sprememb in uničenja 

našega naravnega okolja. Skupaj lahko obnovimo naš planet Zemljo. 

Dan Zemlje aktivno obeležuje več kot milijarda ljudi po vsem svetu, tehnologija 

in s tem povezana globalizacija pa nam omogoča, da vse akcije ali dogodke, ki jih 

posvetimo dnevu Zemlje, lahko delimo s celim svetom. Ob dnevu Zemlje 

nagovarjamo ljudi k spremembam vedenja, ki bodo našemu planetu prinesle 

kvalitetnejše življenje. V zadnjih sto letih smo planet obremenili tako, da so 

ogroženi vsi naravni procesi. Srečujemo se z izgubo biotske raznovrstnosti, 

klimatskimi spremembami, vse večjimi vplivi zaradi invazivnih tujerodnih vrst, 

onesnaženjem tal, voda, oceanov in zraka, s krčenjem gozdov in rodovitnih 

površin. Potrebne so spremembe. Potrebujemo obnovo planeta. 

Letošnja tema »Obnovimo našo Zemljo«, se  osredotoča na naravne procese, 

nastajajoče zelene tehnologije in inovativno razmišljanje, ki lahko obnovi 

ekosisteme sveta. Na ta način tema zavrača stališče, da sta ublažitev ali 

prilagoditev edini način za reševanje podnebnih sprememb. 

Od vsakega od nas je odvisno, ali bomo obnovili Zemljo – ne samo zato, ker nam 

je mar za naravo, temveč tudi zato, ker je Zemlja naš planet, planet na katerem 

živimo. Vsi potrebujemo zdravo Zemljo, ki bo podpirala naša delovna mesta, 

preživetje, zdravje in srečo.  

Zdrav planet ni možnost – je nuja! 

https://www.youtube.com/watch?v=8FXnfM978RY 
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