
 

 

 

 

 

 

Светски дан заштите животне средине 

05. јун 2015. 

 

Светски дан заштите животне средине је дан који се обележава у целом свету сваког 5. јуна кроз 

разне активности и кампање, са циљем да се скрене пажња јавности на бројне еколошке проблеме и 

потребу очувања животне средине. 

Датум 5. јуни је одредила Генерална скупштина УН јер се тог дана одржала Конференција о заштити 

животне средине у Стокхолму 1972. године. На конференцији се окупило 113 држава, које су 

приредиле заједничку изјаву о потреби међународне сарадње у циљу заштите животне средине. 

Програм заштите је назван УНЕП. Предлог да се прославља 5. јуни је дала делегација Југославије и 

према неким изворима, ово је постао централни догађај Уједињених нација.
  

У свету се на овај дан покрећу бројне активности у које је укључена јавност, а које пропагирају 

одговорни однос према окружењу. У поменуте активности се једнако укључује и владин и невладин 

сектор. При томе, сваке године за главно место прославе се бира други град. Влада земље која је 

домаћин или град домаћин у сарадњи са УНЕП-ом одређују тему догађаја. Осим теме, бирају се и 

слоган и лого који ће бити фокус свих информативних материјала и промотивних активности у вези са 

овим даном. Пример је акција 2011. коју је покренула Индија, светски домаћин те године, а под 

називом „Шуме: Природа у твојој служби“, док је 2012. домаћин био Бразил са темом „Зелена 

економија: да ли уклључује тебе?“  Тема Светског дана заштите животне средине за 2013. годину била 

је „Мисли. Једи. Сачувај.“, а земља домаћин Монголија. Тема Светског дана заштите животне средине 

за 2014. годину је „Подигни свој глас, а не ниво мора.“ Земља домаћин је Барбадос.Као и сваке 

године, планирано је више активности; радионица за преко стотину новинара, седница са темом о 

„зеленој“ економији, организација маратона, једнодневна конференција за жене руководиоце итд. 

 

 



 

Седам милијарди снова. Једна планета. Троши са опрезом. 

Благостање човечанства, животна средина, и функционална економија, зависе од одговорног 

управљања природним ресурсима планете. Доказано је да људи троше много више природних 

ресурса него што планета може одрживо да обезбеди. 

Многи екосистеми на Земљи се приближавају кричној тачки неповратне промене, погурани од 

великог раста популације становништва и економског развоја. До 2050, ако тренутни образци 

трошења и производње остану исти и са очекиваним порастом популације на 9,6 милијарди људи, 

нама ће требати три планете да одржимо овакав начин живота и потрошње.   

Тема Светског дана заштите животне средине је „Седам милијарди снова. Једна планета. Троши са 

опрезом.“ Живот у планетарним границама је стратегија која највише обећава у осигуравању здраве 

будућности. Људски просперитет не мора да кошта Земљу. Живети одрживо значи урадити више и 

боље са мање.У вези са сазнањем да подизање цена коришћења природних ресурса и утицаја на 

животну средину који се јављају нису неопходни нуспроизвод економског раста.  

Светски дан заштите животне средине је прилика да свако од нас прихвати одговорност за бригу о 

Земљи и да постане агент промене. 

„Иако индивидуалне одлуке могу деловати мало у светлу глобалних претњи и трендова, када 

милијарде људи удруже снаге са заједничким циљем, ми можемо направити огромну разлику.“ 

Генерални Секретар УН – Бан Ки Мун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Превод и адаптација текста: Мирјана Ранков дипломирани еколог 

 

 

Интернет извори:  

http://sr.wikipedia.org/wiki/Светски_дан_заштите_животне_средине 

http://www.unep.org/wed/ 

 

 


