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Kezdet
• 1991. október 21.
• az IUCN (Természetvédelmi Világszövetség), az UNEP (ENSZ 

Környezetvédelmi Programja) és a WWF (Természetvédelmi Világalap) 
közös összefogásával a Földünkért című, új élővilág-megőrzési kampány 
indult.

Ezután Földünkért Világnap minden év október 21-én

Magyarország 1992-ben csatlakozott



De miért is?
• Elsődleges cél annak felismertetése, hogy cselekednünk kell.
• A valódi előrelépés:

• Hosszútávon is környezettudatos életmód
• Valamint társadalmi összefogás



De miért is?

• Mert,
„ha majd kivágtad az utolsó fát, 
megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az 
utolsó halat, rádöbbensz, hogy a pénz nem 
ehető.” (indián mondás)

Gondolkodj!



Alkalmazkodás,
de meddig?

• Környezetünk egyre gyorsuló ütemben változik.
• Az emberiség folyamatosan alkalmazkodik (technológiai megoldások).
• Az alkalmazkodásnak határai vannak, elfogyhat lábunk alól a talaj.
• A levegő, a víz, a talaj tönkretétele, szennyezése saját egészségünket is 

veszélyezteti.
• Időben változni,

változtatni kell.



Alkalmazkodás,
de meddig?

• Nem minden élőlény képes a gyors környezeti változásokhoz 
alkalmazkodni.

• Egyre nő a Földünkről eltűnő élőlények száma.



Klímaváltozás
• A világ egyre növekvő energiafelhasználásának több, mint ¾ része nem 

megújuló forrásból származik
• Túlzott mértékű a föld mélyébe már bezárt szén „kiszabadítása” 

egyre nő a légkör széndioxid-tartalma nő az átlaghőmérséklet

Globális klímaváltozás



Népességrobbanás
• Élelmiszerhiány

• Nem megfelelő ivóvíz

• Ezeket fokozza a klímaváltozás

Háborúk Népvándorlás



A sokféleség csökkenése
• Emberi tevékenység, a természet kizsákmányolása

– Csökkenő fajszám
– Csökkenő élőhelyek

Csökkenő biodiverzitás

Nehezedő megújulás



Változás helyben

• „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” környezettudatosság 

• Takarékoskodni az energiával
• Takarékoskodni a készletekkel (víz, élelmiszer)
• Megújuló energiák használata
• Újrahasznosítás

Sok kicsi sokra megy



Változás a világban
• Konferenciák, egyezmények (pl. a széndioxid-kibocsátás csökkentéséről, 

élőhelyek védelméről stb.)
• A világ szegény, elmaradott országainak segítése

Világméretű összefogás, gyorsabb javulás

Legközelebb:
2015. november 30 – december 11.

Az ENSZ 21. Klímakonferenciája (COP21) Párizsban



Klímacsúcs Párizsban
• Az ENSZ főtitkára, Ban Ki-moon szavaival élve:

„Nincs B-terv, mert nincs B bolygó”



Klímacsúcs Párizsban
• 195 ország részvétele
• Cél egy megállapodás

– Az éghajlatváltozás visszaszorítása
– 2°C-nál ne legyen nagyobb az átlaghőmérséklet-emelkedés



Klímacsúcs Párizsban

https://www.youtube.com/watch?v=cQ4EYieWsTU

https://www.youtube.com/watch?v=cQ4EYieWsTU


A dalai láma szavai
1991-ben a Földünkért 
kampány a dalai láma 
szavaival kezdődött: 
„Olyan globális 
kérdések esetén, mint a 
Föld megőrzése, és 
igazából minden 
probléma kezelésekor, 
az emberi tudat 
kulcstényező...”

- Először magunkban 
változzunk!
- Ismerjük tetteink 
hatásait!
- Tiszteljük a Föld többi 
lakóját!
- Tegyük félre 
mohóságunkat!
- Gondolkodjunk 
felelősen!
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