Kdo vymyslel Den Země?

22. duben Světový Den Země
Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA, kdy senátor Gaylord Nelson pověřil
studenta Harvardovy univerzity Denise Hayesa organizací série environmentálních
protestních setkání a výukových programů s cílem podpořit environmentální hnutí po celých
Spojených státech. První Den Země slavil úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné
k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí Zákona o čistotě
ovzduší, Zákona o čistotě vody a Zákona o ohrožených druzích.
V následujících letech se iniciativa Dne Země postupně šířila také do zahraničí. V roce 1990
byl Denis Hayes opět požádán o zorganizování environmentální kampaně, tentokrát na
globální úrovni. Na celém světě se podařilo zmobilizovat asi 200 miliónů lidí ve 141 zemích.
Akce vedla k nastartovaní iniciativ zaměřených na recyklaci a také pomohla připravit světové
veřejné mínění na Summit Země v Riu de Janeiru, organizovaný o dva roky později pod
hlavičkou Organizace spojených národů. Miléniový Den Země v roce 2000 byl tematicky
zaměřen na globální oteplování a čistou energii. Akce během něj pořádalo asi 5000
environmentálních skupin z rekordních 184 zemí světa.
Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal
největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ,
víru či národnost.
22. duben tak můžeme považovat za výročí vzniku moderního environmentálního hnutí.
Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je
ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti (21. března)
a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek,
upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí a rozvíjející diskuzi o možných cestách
řešení. V poslední době byla několikrát vyslovena myšlenka, že by svátek bylo lépe posunout
na letní slunovrat, protože by hezké počasí přilákalo více lidí. Nezdá se však pravděpodobné,
že by se našla vůle měnit již zavedené datum.

Historie vyhlášení tohoto dne sahá dokonce do roku 1969, kdy především John McConnell
začal volat po vzniku mezinárodního dne Země a v rámci těchto snah vytvořil i vlajku Země.
První Den Země byl slaven v San Francisku. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost,
recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. OSN začalo tento svátek slavit v roce
(1971). V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním
dnem Země.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Den_Zeme

Neoficiální vlajka Dne Země od Johna McConnella.
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Zápis do TK

str.

projekt Den Země v předmětech

Školní projekt zaměřený na zvyšování ekologického
povědomí žáků, seznámení se Světovým Dnem Země,
význam životního prostředí pro člověka
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15. 4. – 26. 4. 2013

