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ТРИ ДНИ КЛИМАТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ 

20-22 април 2021 г. 
На 22 април - Деня на Земята, глобални активисти, международни лидери и влиятелни лица ще се съберат 

за втория годишен многочасов Ден на Земята на живо 

EARTHDAY.ORG, Education International, Hip Hop Caucus и Earth Uprising организират три отделни 

паралелни срещи на 20 и 21 април. Те са съсредоточени върху климатичната грамотност, екологичната 

справедливост и широк спектър от насочени към младежта климатични проблеми. 

Седмицата на Земята ще събере хиляди групи и милиони гласове заедно, за да отстояват климатичните 

действия и да осведомяват за най-голямата екзистенциална заплаха на човечеството. На Деня на Земята 

EARTHDAY.ORG ще събере своите партньори, активисти, преподаватели, изследователи, музиканти, 

художници, влиятелни и други за втория си годишен Ден на Земята на живо. 

„Този ден на Земята имаме важна възможност да предизвикаме световните лидери да видят изменението 

на климата такова, каквото е - належаща глобална заплаха за сигурността, която заплашва всички и всичко, 

но особено нашите най-уязвими хора и места“, каза Катлийн Роджърс, президент на EARTHDAY.ORG. 

 

20 април 

Първият от трите дни на действията по климата, започват на 20 април с глобалната младежка среща на 

върха по въпросите на климата, водена от Earth Uprising, в сътрудничество с My Future My Voice, 

OneMillionOfUs и стотици младежки климатични активисти. Глобалната среща на върха на младежта ще се 

състои от панели, речи, дискусии и специални послания с днешните младежки климатични активисти, 

включително Грета Тунберг, Александрия Виласенор и Лициприя Кангуджам. Четиричасовата дигитална 

среща на високо равнище ще разгледа напредъка, постигнат по основните им проблеми, включително 

създаването на зелени работни места, климатичната грамотност, обучението на граждански умения, 

екологичната справедливост, опазването на биологичното разнообразие и устойчивото земеделие. В 

началото на събитието младежките организатори ще изготвят кратък списък с искания, които да бъдат 

разгледани на срещата на върха на климата на администрацията на Байдън. 

„Президентът Байдън, който събира световни лидери, за да обсъдят климатичните промени в Деня на 

Земята, е основен поврат в глобалните климатични действия! Тази ръководена от младежи среща на върха 

ще събере глобални младежки климатични активисти, за да подготви послание за президента Байдън в 

навечерието на историческата му среща на върха. Младежите по света изпитват някои от най-лошите 

последици от изменението на климата в момента Ние страдаме от екстремно време, замърсяване, 

граждански вълнения и загуби на човешки живот и поминък. Нашата среща на върха ще идентифицира 

ключовите проблеми и решения, които са най-важни за младите хора. Бъдещето на нашето поколение е 

заложено и е важно гласовете ни да бъдат чути! “ - казва Александрия Виласеньор. 
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„Световните лидери трябва да възприемат изменението на климата като спешен политически 
въпрос. Светът вече изпитва неблагоприятни екстремни метеорологични явления като наводнения, суши, 
горещи вълни, циклони, скакалци и изключително замърсен въздух едновременно. Това са всички 
въздействия на изменението на климата. Съединените щати трябва да поемат лидерска роля в 
преминаването към устойчиво производство и потребление, за да сложат край на тази криза и да преминат 
от въглеродна икономика към зелена икономика. Трябва да се въведе политика, която да привлече 
инвестиции в ефективно използване на ресурсите и намаляване на отпадъците. По този начин ще се даде 
пример и на други развиващи се страни “, казва Лициприя Кангуджам, 9-годишна активистка за климата и 
околната среда. 

 
21 април 
На 21 април Education International ще ръководи „Teach for the Planet: Global Education Summit“. 

Многоезичната виртуална среща на върха ще обхваща няколко часови зони и ще включва изтъкнати 
активисти от всеки континент, фокусирани върху решаващата роля, която преподавателите играят в 
борбата с изменението на климата и защо се нуждаем от трансформиращо обучение по климат сега.  

Според Сюзън Хопгуд, президент на Education International: „Борбата с изменението на климата 
трябва да има образователно лице и глас на учител във всяка област по света. Планетата е в криза и аз 
силно вярвам, че учителите и преподавателите трябва да играят решаваща роля в борбата с 
разрушаването на околната среда, човешкото страдание и социалната несправедливост, които със 
сигурност ще настъпят, ако изменението на климата продължи със сегашните темпове." 

 
22 април 
Паралелно с глобалната среща на върха на климата на администрацията на Байдън, 

EARTHDAY.ORG ще изготви второто си цифрово събитие за Деня на Земята на 22 април. Многочасовото 
многоканално предаване на живо ще включва сегменти, които се провеждат по целия свят, започвайки от 
обед по източно време. Семинари, панелни дискусии и специални изпълнения ще бъдат фокусирани върху 
темата за Деня на Земята 2021 г. „Възстановете нашата Земя“, който изследва природните процеси, 
нововъзникващите зелени технологии и иновативното мислене, които могат да възстановят световните 
екосистеми. Темите ще включват климатична и екологична грамотност, технологии за възстановяване на 
климата, усилия за повторно залесяване, регенеративно земеделие, справедливост и справедливост в 
областта на околната среда, наука за гражданите, почистване и други. Ще бъдат включени световни 
климатични лидери, масови активисти, иноватори с нестопанска цел, лидери на мисли, лидери в 
индустрията, художници, музиканти, влиятелни лица и други.  

 
Повече информация относно Деня на Земята 2021 г., може да намерите тук: 

https://www.earthday.org/earth-day-2021/  

 

Този проект се реализира от Европейски информационен център – Велико Търново 

с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Информацията и мненията, 

публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Съюза. 

Европейски информационен център  –  Европа Директно ,  Велико Тъ рново  

пл. Център №2, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Корпус 5, каб. 510 
П.К. 345 

5000 Велико Търново 
Тел +359 62 605060 

 
europedirectvt@europeinfocentre.bg 

www.europeinfocentre.bg 

 

https://www.earthday.org/earth-day-2021/
mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/

