KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP 2020
A környezetvédelem jelentősége elég sokáig háttérbe szorult, csak a 20. század második
felében vált központi kérdéssé, mikor a környezetszennyezés már ijesztő mértéket
öltött. Először 1972. június 5-től 16-ig tartották meg az Ember és a bioszféra című
környezetvédelmi konferenciát, Stockholmban. Olyan globális kérdéseket vitattak meg ott
a szakemberek, mint az energiatakarékosság, a megújuló természeti források hasznosítása,
a hulladékcsökkentés és a környezetszennyezés megelőzése; míg a tanácskozás első
napját Nemzetközi Környezetvédelmi Világnappá nyilvánították. Az első hivatalos rendezvényre 1974ben került sor a Washington állambeli Spokane-ban, Csak egy Föld van mottóval. Azóta minden évben
más-más országban és más témával rendezik meg a konferenciát. Mindig sürgető problémákra hívják fel
a figyelmet, például olyan tematikus programokkal, mint a Sivatagok és elsivatagosodás (2006), Bolygódnak
szüksége van rád (2009), Zöld gazdaság: Te is a része vagy? (2012), A hangodat emeld fel, ne a tengerszintet!
(2014), Én a természettel vagyok (2017). A világméretű rendezvények mellett számos helyi vagy regionális
tevékenység kötődik ehhez a jeles naphoz.
Tavaly Kína adott otthont a világkonferenciának, és témája a súlyos légszennyezés visszaszorítása
volt. Egy olyan széles kérdéskört dolgozott fel a tanácskozás, melyben minden ember érintet. A WHO
adatai szerint világszerte 10 emberből legalább 9 olyan levegőt lélegez be, melynek a szennyezettsége
meghaladja a biztonságos szintet. A légszennyezés nagy környezeti kockázat az egészségünkre nézve,

így a levegőterhelés csökkentése mindannyiunk feladata.
2020-ban a Környezetvédelmi Világnapot több mint 140 ország ünnepli. Idén a konferencia házigazdája
Kolumbia, Németország együttműködésével, a rendezvény középpontjában pedig a biodiverzitás áll.
A biológiai sokféleség nélkülözhetetlen az emberiség életében, mivel fenntartja a gazdaságot és a
társadalmat. A biodiverzitás csökkenése súlyos következményekkel jár a természetben, mely kihat az
emberiségre. A csökkenés főbb okai: a természetes élőhelyek változása és pusztulása, az építkezés,
bányászat, az erdők, folyók, tavak és óceánok túlzott kihasználása, illetve szennyezése. Számos államiés civil szervezet, illetve egyezmény dolgozik a biodiverzitás fenntartásért, de emellett társadalmi
kötelességünk személyesen is tenni a közös cél érdekében, akár olyan gyakorlati dolgokkal, amelyet
mindennap megtehetünk, úgy, mint a fényszennyezés csökkentése, a hulladékok szelektív gyűjtése, a

vegyszermentes élet vagy a tudatos vásárlás.
Ajánljuk figyelmetekbe a biodiverzitásról készült videónkat, amely ITT érhető el.
Forrás:
https://www.themightyearth.com/world-environment-day-2020/
https://www.eea.europa.eu/hu/themes/biodiversity/intro
http://fna.hu/hir/legszenny-4legMo
http://fna.hu/hir/kornyezetivilagnap19
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rnyezetv%C3%A9delmi_vil%C3%A1gnap
https://okotudat.hu/junius-5-kornyezetvedelmi-vilagnap/
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