
22 април 2014 г. – Световен ден на Земята

Екологичните проблеми по целия свят са многобройни. Всяка година
Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на
повече от 12 000 партньори в 174 държави, насочени към опазване на
планетата Земя и съхраняване на живота върху нея.

Първото честване на Деня на Земята се организира от Гейлорд
Нелсън – бивш губернатор и сенатор от Уискънсин, който през 1969 г.
става свидетел на опустошенията на масивния петролен разлив в Санта
Барбара, Калифорния и издига каузата за опазване на околната среда. В
проявите на Първия Ден на Земята се включват повече от 20 милиона
американци от всички краища на страната. В резултат на това събитие се
оформя мощно движение в защита на околната среда и са приети законите
за опазване чистота на въздуха и водата на САЩ. Хиляди колежи и
университети организират протести срещу влошаването на състоянието на
околната среда. Групите, борещи се срещу нефтените разливи,
замърсяващите фабрики и електроцентрали, канализации, ямите за
токсични отпадъци, пестициди, магистрали, загубата на дивите
пространства и изчезването на дивата природа изведнъж осъзнават, че
споделят общи ценности.

България е една от първите страни, присъединили се към
международното отбелязване на Деня на Земята, което започва от 1990 г.
Оттогава всяка година ние участваме в отбелязването на Деня на Земята и
даваме своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за
съхраняване на живота на планетата.

Тази година ще се фокусираме върху уникалните екологични
предизвикателства на нашето време, подобно на предходни чествания  на
Деня на Земята. Докато населението на света мигрира към градовете и
песимистичната действителност относно промените на климата става все
по-реална, нуждата от създаването на устойчиви общности се очертава
като по-важна от всякога.



Денят на Земята, през 2014 г., има за цел да
допринесе за създаването на такива общности
чрез своята глобална тема за годината: „Зелени
градове”. Ние можем да преобразим нашите
градове и да създадем устойчиво бъдеще чрез
умни инвестиции в устойчиви технологии,
мотивираща обществена политика и образовано и
активно общество. Нищо не е по-силно от
колективните действия на един милиард души.

Какво значи зелен град за Вас?

Това е град, който има най-чистата и ефективна енергия, транспорт и
инфраструктура.

Зеленият град черпи енергия от възобновяеми източници, като
слънчевата и вятърната енергия и разпространява тази енергия чрез
ефикасни и надеждни микро мрежи.

Зеленият град се състои от сгради, които са енергийно ефективни,
опазват водите и намаляват отпадъците. Зеленият град е свързан с чист и
достъпен обществен транспорт и има изградена инфраструктура за
велосипедисти и пешеходци. Зеленият град е по-здравословен, по-
достъпен и е приятно място за живеене.

Кампанията за зелени градове
стартира през есента на 2013 г., за
да помогне на градовете по света да
стават по-устойчиви и да намалят
своя въглероден отпечатък.
Кампанията се фокусира върху три
ключови елемента – сгради, енергия
и транспорт. Основните цели са да
се помогне на градовете да ускорят
прехода си към по-чисто, по-
здравословно и икономически по-
добро бъдеще, чрез подобряване на
ефективността на инвестициите във
възобновяеми технологии.



Енергия

По-голямата част от
света в момента разчита на
остарели от поколения
електрически структури,
които са изключително
неефективни и мръсни. За
да помогнем на градовете
да станат по-устойчиви,
ние трябва да реформираме

настоящата система, да преминем към възобновяеми енергийни източници
и да използваме възможностите, които ни предлага 21 век.

Зелени сгради

Сградите са причина за почти една трета от всички глобални емисии
на парникови газове. Чрез непринудени/естествени подобрения в дизайна,
ние можем да намалим тези емисии драстично. За да се реализира това е
важно да бъдат осъвременявани наредбите за строителство като се
акцентира на техническите характеристики и се подобри възможността за
финансиране.



Транспорт

Транспортът е най-бързо растящият източник на емисии на
парникови газове в световен мащаб, три четвърти от които идват директно
от пътните превозни средства. За да се намалят тези емисии, ние трябва да
подобрим стандартите, да увеличим възможностите за обществен
транспорт, да инвестираме в алтернативен транспорт и да се подобрят
възможностите за ходене пеша и колоездене.


