22 квітня – Міжнародний день Землі
Щорічно, 22 квітня, люди всієї планети
відзначають День Землі. Цей день став
загальнолюдським символічним святом любові
та турботи за наш спільний дім. Саме 22
квітня в різних куточках земної кулі небайдужі
до екологічних проблем люди проводять різні
яскраві, і в той же час, корисні заходи,
спрямовані на те, щоб у світі стало більше
чистоти і відповідальності.
А все розпочалося 22 квітня 1970 року.
Американський сенатор Гейлорд Нелсон проголосив перший офіційний День
Землі. Він намагався привернути увагу громадськості до необхідності введення
законодавства щодо очищення забруднених річок та інших джерел питної води.
У 1990 році День Землі перетнув кордони Америки і став подією. Мільйони
людей у всьому світі беруть нині участь у різноманітній діяльності,
допомагаючи цим захисту природи.
Міжнародним свято було оголошено в 1990 році. У той рік безліч обрізків
матерії з написами і малюнками були пронесені по
нашій планеті. З них склали прапор Землі площею
660 кв. м, який символізує єдність людей в турботі
про майбутнє планети і закликає ставитися з
повагою до оточуючого нас світу. У цей день
кожен мешканець планети може зробити свій
маленький внесок у справу захисту навколишнього
середовища: очистити від сміття прилеглу
територію, висадити хоча б одне дерево,
відмовитися хоча б на день від використання автомобіля.
Саме тоді про День Землі вперше почули і в Україні. І тільки через 2 роки
День Землі став відзначатися в Україні як день захисту природи, день акцій з
метою залучення уваги громадськості до проблем нашої планети.
У День Землі в різних країнах за традицією звучить
Дзвін Миру, закликаючи людей Землі відчути всепланетну
спільність і докласти зусиль для захисту миру на планеті та
збереження краси нашого спільного дому. І в той же час –
це заклик до дії в ім’я збереження миру й життя на Землі,
збереження Людини і Культури. Перший Дзвін Миру був
встановлений в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку в 1954 р.
Він відлитий з монет, які пожертвували діти всіх
континентів, і є символом глобальної солідарності людей
Землі. В нього також вплавлені ордени і медалі, інші
почесні відзнаки людей багатьох країн. Напис на Дзвоні
говорить: «Хай буде спільний мир у всьому світі».

Чому День Землі?
День Землі – це день, коли принаймні один раз за 365 днів людська увага
сконцентрована на екологічних проблемах.
Окремі люди, групи та рухи єднаються цього дня в своїй спільній турботі
про нашу єдину планету – Землю. Суспільна увага концентрується на тій шкоді,
якої завдає нашому спільному довкіллю людська діяльність. Люди
усвідомлюють необхідність захисту планети зміною своїх же власних дій.
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