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Светски дан заштите животне средине (или околине) 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. 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.

Подигни свој глас, а не ниво мора.
Тема Светског дана заштите животне средине за 2014. годину је „Подигни свој глас, а не ниво
мора.“ Земља домаћин је Барбадос. Као подршка УН одређивању 2014. године, као
међународне године малих острвских земаља у развоју (Small Island Developing States SIDS), Светски дан заштите животне средине усваја тему у ширем контексту климатских
промена.
Светски дан заштите животне средине има за циљ да добије на значају до одржавања Треће
међународне конференције Малих острвских земаља у развоју у септембру ове године, и да
подстакне веће разумевање о важности Малих острвских земаља у развоју и хитности да се
помогне у заштити острва које се суочавају са растућим ризиком и рањивостима, пре свега
као последице промене климе.
Светски дан зазштите животне средине је одлична прилика да се упути позив за солидарност
са острвима и да се нагласе њихови јединствени развојни изазови и успеси.
Климатске промене су пре свих међу овим изазовима јер глобално загревање условљава
пораст нивоа океана. Према Међународном панелу о климатским променама (International
Panel on Climate Change - IPCC), ниво светског мора се убрзано повећава, а пројектовано је
да ће се још повећати у овом веку. Када се температура повећава, морска вода се шири и
заузима више простора. Такође, када се топе велике ледене масе на половима ниво мора
расте. Приморске заједнице у свим земљама су угрожене поплавама и снажним олујама,
којима су ова мала острва највише изложена.
Светски дан зазштите животне средине такође слави доприносе које ова група земаља чини у
свету. Мале острвске земаље у развоју су дом различитих култура и разноликости
историјских наслеђа. Људи са ових острва су на челу напора за решавање глобалних
проблема кроз иновације и коришћење традиционалних знања.
Земља домаћин прославе Светског дана зазштите животне средине је Барбадос, мала
острвска земља у развоју, која се налази у Карибима и која води транзицију државе ка
одрживим политикама и праксама. Док, такође, препознаје своје структурне раљивости као
што је величина острва, ограничени приступ природним ресурсима и економској
разноликости, Барбадос поздравља модел зелене економије као средство за достизање своје
тежње ка одрживом развоју.
Најмање острвске нације на свету, које су колективно дом за више од 63 милиона људи,
познате су као вредне дестинације: места изузетне природне лепоте, живе културе и музике
цењене широм света. Иако мале у глобалу, величина копна малих острвских нација не
одражава њихову важност као чувара богатсва природе на копну и у мору. Оне имају важну
улогу у заштити океана а многа острва су жаришта (hotspots) биодиверзитета, која садрже
неке од најбогатијих резервоара биљака и животиња на планети.
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