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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?“ 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.

Мисли. Једи. Сачувај. Смањи утицај своје хране на климатске промене.
Тема Светског дана заштите животне средине за 2013. годину је „Мисли. Једи. Сачувај.“ А
земља домаћин је монголија. „Мисли. Једи. Сачувај.“ је кампања против расипања и бацања
хране, која охрабрује на смањење утицаја који храна има на климатске промене. Према
подацима Организације УН за храну и пољопривреду (FAO), сваке године 1,3 милијарде тона
хране буде бачено као отпад. То је еквивалентно истој количини која се произведе у целој

под-сахарској Африци. У исто време, 1 од 7 људи на свету одлази на спавање гладно и више
од 20 000 деце млађе од 5 година умире сваког дана од глади.
Имајући у виду овај огромни дисбаланс у начинима живота и пратеће разарајуће последице
на животну средину, овогодишнја тема – Мисли. Једи. Сачувај. – охрабрује нас да постанемо
свесни утицаја на животну средину који избор хране може направити и омогућава нам да
доносимо одговорне одлуке.
Док се планета бори да нам обезбеди довољно ресурса да одржи популацију од 7 милијарди
људи (која ће порасти на 9 милијарди до 2050), Организација УН за храну и пољопривреду
(FAO) процењује да трећина светске производње хране постане отпад или нестане.
Расипање хране је огроман одлив природних ресурса и велики сарадник негативних утицаја
на животну средину.
Овогодишња кампања се ослања на нас да предузмемо акцију у својим домовима и затим
будемо сведоци снаге колективних одлука које сви заједно имамо на смањење расипања
хране, уштеде новца, смањење утицаја производње хране на животну средину и да учинимо
да процеси производње хране буду ефикаснији.
У ствари, светска проиѕводнја хране заузима 25% свих земљишта погодних за становање и
одговорна је за 70% потрошње свеже воде, 80% сече шума и 30% емисије гасова стаклене
баште. То је највећи узрочник губитка биодиверзитета и промена коришћења земљишта.
Доношење одговорне одлуке може значити, на пример, да намерно изаберете намирнице које
имају мањи утицај на животну средину, као што је органска храна за коју нису потребне
хемикалије у процесу производње. Бирајући да купите локално такође може значити да храна
не лети преко пола света и на тај начин се ограничава емисија гасова стаклене баште.
Зато размисли пре јела и помози очување животне средине.
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