
Apeliacija dėl Pasaulio aplinkosaugos švietimo dienos

Jungtinių  Tautų  Generalinės  asamblėjos  Prezidentui  H.  E.  Miroslavui  Lajčakui,  Jungtinių  Tautų

generaliniam sekretoriui Antuniui Guterresui, penkių žemynų nacionalinėms ir vietos valdžios institucijoms,

bei  visiems  oficialių  ir  neformalaus  ugdymo,  kaip  universitetų,  mokyklų,  parkų,  muziejų,  aplinkosaugos

švietimo centrų, asociacijų ir pilietinės visuomenės organizacijų, kasmet, spalio 14 d., pripažinimo ir švęsti

Pasaulio Aplinkosaugos Švietimo Dieną.

Mes,  aplinkosaugos  pedagogai  iš  viso  pasaulio,  raginame  Jungtines  Tautas,  institucijas,  privačias  ir

visuomenines organizacijas iš penkių žemynų, kasmet, spalio 14 d. švęsti Pasaulio Aplinkosaugos Švietimo

Dieną.

Tiesą sakant, spalio 14 d. Prasideda JT tarpvyriausybinė aplinkosaugos konferencija (1977 m. Spalio 14-26

d.), Kurią organizavo UNESCO ir JTAP Tbilisis, Gruzijos sostinė.

1977  m.  Tbilisis  buvo  Stokholme  prasidėjusio  proceso  aukštis.  Mes  siekiame  tobulinti  ir  įgyvendinti;

Pasaulinė aplinkosaugos švietimo diena kiekvienais metais turi  priminti  esminį iššūkį  -  geresnį  ryšį  tarp

kultūros ir gamtos, tarp žmonijos ir planetos, tarp aplinkos ir socialinio teisingumo.

Taigi  mes siūlome ir  siūlome bendras pastangas,  ir  mes sveikiname pasaulinį,  net ir  idealų,  kasmetinį

susitikimą, kurį kiekvienas gali organizuoti save ir visur visame pasaulyje.

Mes  kreipiamės  į  JT,  pirmaujančias  institucijas  visame  pasaulyje,  visus  mūsų  kolegas,  visus  piliečius,

suinteresuotus tvaria ir maloniąja ateitimi, patvirtinti ir skleisti mūsų skambutį.
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Daugiau informacijos ir rekomendacijų: world-day@weecnetwork.org

(*) Nuo 2003 m. Kas dveji metai rengiami Pasaulio Aplinkosaugos Švietimo Kongresai (World Environmental

Education Congresses,  WEEC)  yra svarbiausi  egzistuojantys  veiksniai,  skatinantys visus  tarptautinio lygio

dalyvius aplinkosaugos švietimo srityje. Tinklas yra nuolatinis susitikimo punktas.


