
Сусветны дзень навакольнага асяроддзя 2021 

  

Тэма 2021 гады - Аднаўленне экасістэм. Мінулы год быў няпростым як для людзей, так і для 

прыроды. Назіраючы за падзеямі ў свеце, мы ўсё часцей сустракаем паведамленні пра 

прыродныя катастрофы: лясных пажарах, ураганах, экстрэмальных скоках тэмпературы, 

нашэсцях саранчы, засухах і паводках. Гэтыя падзеі сталі настолькі звыклыя, што нават 

парой не трапляюць у зводкі навін. І, хоць нам яшчэ мае быць доўгі шлях у барацьбе з 

пандэміяй, відавочна, што яго неад'емнай часткай стануць прыродныя катаклізмы. 

Планета зноў нагадвае нам, што пасля ўсіх гэтых гадоў гучных абяцанняў надышоў час 

пераходзіць да пэўных дзеянняў. Трэба прыняць актыўныя меры па барацьбе з трыма 

галоўнымі планетарнымі крызісамі: глабальнай зменай клімату, стратай біяразнастайнасці і 

забруджваннем навакольнага асяроддзя. І дзеянні гэтыя павінны быць сумеснымі. 

2021 год гэта таксама і год вялікіх надзей. Пандэмія COVID-19 паказала, што людзі 

прыслухоўваюцца да навукоўцаў. Паказала зусім новы ўзровень міжнароднага 

супрацоўніцтва і інавацыйнага развіцця ў пошуку вакцыны. Але самае галоўнае - што не 

толькі праблемы, але і іх рашэнні могуць імкліва развівацца. 

2021 год - гэта наша магчымасць "перазапусціць" нашы высілкі і разам пачаць рухацца да 

ўстойлівай будучыні для ўсіх. 

Дзесяцігоддзе Аднаўленні экасістэм гэта заклік захаваць і аднавіць пашкоджаныя экасістэмы 

па ўсім свеце, як для прыроды, так і для чалавецтва. Толькі здаровае навакольнае асяроддзе 

можа забяспечыць нам годны ўзровень жыцця, прадухіліць змену клімату і знікненне 

біяразнастайнасці. 

Дзесяцігоддзе будзе завершана ў 2030 году, што таксама з'яўляецца крайнім тэрмінам 

дасягнення Мэт Устойлівага Развіцця, і тым годам, які навукоўцы назвалі апошнім шанцам 

прадухіліць незваротныя змены клімату. 

  

5 чэрвеня 1972 гады пачатку працу Стакгольмская канферэнцыя па праблемах атачальнай 

чалавека асяроддзя. Менавіта гэту дату абралі ў ААН, каб адзначаць штогадовы Сусветны 

дзень навакольнага асяроддзя. Падчас гэтай жа канферэнцыі было прынята рашэнне пра 

падставу Праграмы ААН па навакольным асяроддзі (ЮНЕП), якая і адказвае за арганізацыю 

Дня. 5 чэрвеня - галоўнае сусветнае экалагічнае свята, у Расіі на гэта ж лік даводзіцца Дзень 

эколага. 

Захаванне навакольнага асяроддзя - гэта не толькі ахова і аднаўленне дзікай прыроды. 

Рукотворные ландшафты, гарады і сельскагаспадарчыя ўгоддзі таксама маюць патрэбу ў 

абароне і разумным кіраванні імі. Збалансаваная, устойлівая цывілізацыя, якая служыць у 

балазе ўсім жыцці на Зямлі, можа быць пабудавана толькі з дапамогай глабальнага 

планавання, супрацоўніцтва і лакальных дзеянняў кожнага з нас. 

У 2001 году краіны-чальцы ААН паставілі перад сабой 8 мэт тысячагоддзі. Прызнаўшы іх па 

большай частцы выкананымі, у 2015 году Арганізацыя абвясціла новую праграму, 17 Мэт 

устойлівага развіцця. 

Устойлівасць - гэта ідэя, паводле якой наш прагрэс нікога не павінен пакінуць ззаду. Мы не 

можам сабе дазволіць для развіцця чалавецтва ні бяздумна расходаваць рэсурсы прыроды, ні 

ігнараваць праблемы адсталых краін і бедных пластоў насельніцтва. У аснове праграмы 

ўстойлівага развіцця ляжыць адзінства сацыяльнай, эканамічнай і экалагічнай сфер. Краіны-

ўдзельніцы вольныя ў выбары прыярытэтаў, распрацоўцы нацыянальных праграм і дзеянняў. 

Такі падыход забяспечвае, што ніводная праблема не застанецца незаўважанай. 

Але што можа зрабіць для дасягнення ЦУР кожны з нас? 



ЮНЕП сумесна з партнёрамі прапанавалі Мэты Добрага Жыцця. Гэты "збор кіраваў" - 

простыя і пацешныя рэкамендацыі, што можа зрабіць кожны з нас у побыце, каб дапамагчы 

ўсяму свету выканаць пастаўленыя задачы. 

Мэта 1: Дапамажыце скончыць з беднатой 

  

Сочыце за навінамі. Чым больш людзей ведаюць пра праблему, тым хутчэй яе атрымаецца 

вырашыць. Магчыма, вы проста яшчэ не дасведчаныя пра магчымасць дапамагчы якія 

патрабуюць у вашай мясцовасці. Дапамагаць можна, удзельнічаючы ў дабрачыннасці. Не 

толькі ахвяруючы ў розныя фонды, але і, да прыкладу, купляючы тавары, частка выручкі ад 

якіх ідзе на дапамогу якія патрабуюць. Пераканаецеся, што купляеце прадукцыю толькі тых 

кампаній, якія клапоцяцца пра сваіх працаўнікоў і годна аплачваюць іх працу. Адказна 

ставіцеся да сваіх зберажэнняў і ўнёскам. Урэшце, мы дапамагаем вырашыць праблему 

беднаты, проста не быўшы беднымі самі. Патрабуйце справядлівай аплаты працы для ўсіх, 

незалежна ад падлогі і нацыянальнасці. 

Мэта 2: Лепш сілкуйцеся 

  

Даведайцеся, як ежа трапляе да вас на стол. Як яе выгадоўваюць, перапрацоўваюць, 

транспартуюць. Гэта не толькі дапаможа ацаніць тая праца, што ў яе ўкладзены, але і 

разабрацца, якія праблемы ёсць у галіны. Аддавайце перавагу мясцовым прадуктам, 

наведвайце сезонныя рынкі. Так вы не толькі падтрымаеце мясцовых фермераў, але і будзеце 

сілкавацца больш выдатна. Ешце больш гародніны і садавіны і менш мяса. Мяса, асабліва 

смажанае, у вялікіх колькасцях шкодна для здароўя, акрамя таго, жывёлагадоўчыя фермы - 

адзін з галоўных крыніц парніковых газаў. Прасочыце, каб добра сілкаваліся тыя, каму гэта 

асабліва неабходна: дзеці, пажылыя людзі і цяжарныя жанчыны. І не толькі вашы сябры і 

сям'я: пазнайце, як вы можаце дапамагчы маламаёмасным сем'ям, калі ў вас ёсць такая 

магчымасць. Разам мы зможам перамагчы праблему голаду. 

Мэта 3: Бывайце здаровы 

  

Пазнайце больш пра здаровы лад жыцця і падзеліцеся гэтым з сябрамі. Неабавязкова 

марнаваць час і грошы на трэнажорныя залы, нават просты пешы шпацыр з працы прыкметна 

ўмацуе ваша здароўе. Практыкуйцеся рэгулярна, не лянуецеся. Сочыце за гігіенай, што цяпер 

асабліва актуальна, гушчару мыйце рукі. Гэта важна не толькі для вас, але і для атачальных: 

застаючыся здаровым, вы не распаўсюдзіце хваробу далей. Не забывайце і пра душэўнае 

здароўе: часцей адпачывайце і паслабляйцеся, пры неабходнасці наведаеце лекара. Аказвайце 

падтрымку ініцыятывам, якія дапамагаюць падаць медыцынскае абслугоўванне ўсім якія 

патрабуюць. 

Мэта 4: Вучыцеся і вучыце 

  

Будзьце цікаўныя. Заўсёды можна пазнаць штосьці новае і навучыцца чаму вось карыснаму. 

Адукацыя - бесперапынны працэс. У зносінах з дзецьмі імкніцеся навучыць іх дабру, 

узаемадапамозе і памяркоўнасці. Лягчэй усяго гэта зрабіць на сваім прыкладзе. Паважайце 

прафесію настаўніка. У свеце шмат дзяцей не могуць наведваць школу. Калі ўсе дзеці ў 

вашай мясцовасці будуць мець такую магчымасць, гэта яшчэ на крок наблізіць усіх нас да 

дасягнення глабальнай мэты: даступная і якасная адукацыя для ўсіх. 

Мэта 5: Ставіцеся да ўсіх добра 

  

Пазнайце больш пра гендарную няроўнасць. Не маўчыце, калі бачыце яго праяву ў вашым 

крузе. Прыцягнуць увагу да праблемы - ужо крок для яе рашэння. Паважайце сямейныя 

каштоўнасці і клапаціцеся пра сваю сям'ю, вучыце дзяцей і блізкіх памяркоўнасці і 



паразуменню. Падтрымлівайце рэпрадуктыўныя правы: кожная жанчына мае права сама 

планаваць сям'ю без якога-небудзь ціску з боку. Не патурайце гвалту ў стаўленні жанчын. 

Часта ахвяры хатняга гвалту самі хаваюць гэта. Ігнараваць гэту праблему - значыць толькі 

пагаршаць яе. 

Мэта 6: Беражыце ваду 

  

Важнасць вады немагчыма пераацаніць. Нажаль, без апрацоўкі і абіркі ваду з натуральных 

крыніц часта небяспечна піць. Пазнайце больш пра важнасць чыстай і бяспечнай вады, і пра 

людзей, якія не маюць да яе доступу. Не выкідвайце ў вадаёмы смецце, не злівайце ў ваду 

хімікаты і нафтапрадукты. Своечасова ўхіляйце працёкі ў вадаправодзе - нават няшчыльна 

зачынены кран, гэта ўжо страта каштоўнага рэсурсу. Эканомце ваду падчас мыцця, чысткі 

зубоў. Часта вада льецца марна, пакуль мы ёй не карыстаемся. Захоўваючы ваду ў побыце, 

мы дапамагаем захаваць яе для ўсёй планеты. 

Мэта 7: Выкарыстоўвайце чыстую энергію 

  

Альтэрнатыўная энергетыка развіваецца. Цікаўцеся апошнімі навінамі са свету навукі, 

пазнайце, з якіх крыніц электрычнасць паступае ў вашу хату. Калі ёсць такая магчымасць, 

падлучыцеся да электрасеткі з альтэрнатыўных крыніц энергіі. Калі ёсць такі выбар, 

аддавайце перавагу таварам, вытворца якіх выкарыстоўвае ўзнаўляльную энергію. Эканомце 

электрычнасць самі: выключайце святло, калі ён не патрэбен, выкарыстоўвайце 

энергаэфектыўныя побытавыя прыборы. У некаторых людзей, асабліва ўладальнікаў 

прыватных хат, ёсць магчымасць усталяваць сонечныя панэлі і іншыя крыніцы "зялёнай" 

электрычнасці самастойна. Эканоміць электрычнасць нават у звычайнай гарадской кватэры 

вельмі проста - вось толькі некалькі рад. Паменшыўшы выдатак электраэнергіі, мы 

паменшым і яе кошт. Чым вышэй будзе попыт на чыстую экалагічную энергію, тым больш яе 

будуць вырабляць. Усё разам мы можам забяспечыць увесь свет даступнай і экалагічнай 

электрычнасцю. 

Мэта 8: Працуйце на сумленне 

  

Навучыцеся планаваць свой сямейны бюджэт, так ваша праца не будзе знікаць марна. Вы 

здзівіцеся, колькі пакупак вам насамрэч не патрэбныя, а адбываюцца пад уплывам імгненнага 

жадання. Патрабуйце годных умоў працы на працы. Ведайце і ўмейце адстойваць правы - не 

толькі свае, але і калегаў. Імкніцеся не карыстацца паслугамі кампаній, якія ўшчамляюць 

правы сваіх працаўнікоў. Па магчымасці падтрымлівайце мясцовую вытворчасць, малы 

бізнэс. Чым больш людзей вакол вас заняты ў эканоміцы, тым лепш жыве ўсё грамадства. 

Мэта 9: Прымайце разумныя рашэнні 

  

Шануйце пра стратэгіі і праграмах развіцця ў вашай мясцовасці. Магчыма, вы можаце 

паўдзельнічаць у нейкім праекце, ці ж дапамагчы яму іншым спосабам. Падтрымлівайце 

распачынанні, якія нясуць карысць для чалавека і планеты. Пры адсутнасці іншых 

магчымасцяў, маральная падтрымка і распаўсюд інфармацыі пра экалагічныя ініцыятывы, 

гэта ўжо досыць. Вітайце інавацыі, якія робяць свет лепш, укараняйце іх у сваім жыцці і на 

працы. Тэхналогіі ўжо змянілі свет, і толькі ад нас залежыць, ці прывядуць гэтыя змены да 

лепшай будучыні. Можна пачаць з таго, каб паводзіць сябе ветліва і разважліва анлайн. Усе 

перавагі прагрэсу павінны распаўсюджвацца на ўсіх у роўнай ступені. 

Мэта 10: Будзьце справядлівыя 

  

Не замыкайцеся толькі на сваім пункце гледжання. Заўсёды можна чаму-тое навучыцца ў 

іншых.Будзьце цярплівыя з тымі, з кім вы не згодны, і імкніцеся знайсці кампраміс. 



Падтрымлівайце ініцыятывы, накіраваныя на памяншэнне няроўнасці ў грамадстве. 

Дапамагайце людзям, якія апынуліся ў цяжкім становішчы, найболей уразлівым пластам 

насельніцтва. Будзьце гатовыя адстойваць свае правы і правы атачальных. Толькі разам мы 

зможам дамагчыся роўнасці для ўсіх. 

Мэта 11: Кахаеце сваю хату 

  

Пацікаўцеся, як вы можаце прыняць удзел у жыцці свайго горада, квартала, хаты. Сочыце за 

навінамі пра працу мясцовай адміністрацыі, выступайце з прапановамі і ініцыятывамі. 

Пазнаёмцеся і пасябруйце з суседзямі. Для ўборкі смецця ў двары зусім не абавязкова 

склікаць нараду ці пісаць петыцыю. Па магчымасці клапаціцеся пра мясцовую жыўнасць і 

раслінах. Павесьце кармушку для птушак, прыбярыцеся ў найблізкім парку ці скверы. 

Будзьце гатовыя да надзвычайных сітуацый - пазнайце, што рабіць пры пажары ці 

экстрэмальнай непагадзі. Гэтым вы дапаможаце і  сабе, і атачальным. Радзей карыстайцеся 

аўтамабілем, садзейнічайце развіццю сеткі гарадскога транспарта, па магчымасці чыстага і 

бяспечнага. 

Мэта 12: Жывіце адказна 

  

Пазнайце больш пра ўстойлівае развіццё. Сама канцэпцыя ЦУР мяркуе, што кожная краіна 

самастойна ўсталёўвае сабе мэты. Пацікаўцеся, якія ў вашым рэгіёне прыняты праграмы. 

Імкніцеся паменш смяціць. Выкарыстоўвайце побытавую тэхніку, мэбля і адзежу, якія 

паддаюцца рамонту. Збірайце адыходы паасобна і адпраўляйце іх на перапрацоўку, 

раздавайце непатрэбныя вам рэчы якія патрабуюць. Калі ёсць такая магчымасць, 

карыстайцеся не патрэбнымі вам увесь час рэчамі, напрыклад, аўтамабілем, сумесна з сябрам 

ці суседам. Не выкідвайце ежу, імкніцеся не купляць больш прадуктаў, чым вам трэба. 

Паважайце людзей і планету і патрабуйце таго ж ад атачальных людзей і кампаній. 

Спажывайце разумна. Назапашвайце сяброў і ўражанні, а не груду рэчаў. 

Мэта 12: Не чакайце змены клімату 

  

Працэсы змены клімату ўжо досыць відавочныя па ўсім свеце. Не чакайце, калі наступствы 

стануць незваротныя. Кожны чалавек можа паменшыць свой вугляродны след. Навукоўцы і 

энтузіясты па ўсім свеце практычна кожны дзень прапануюць новыя рашэнні - цікаўцеся 

праблемай, чытайце навіны. Бяздумнае спажыванне прыводзіць толькі да росту аб'ёмаў 

смецця - імкніцеся адказна падыходзіць да свайго жыцця, ешце менш мяса, пазбягайце 

аднаразовага пластыкавага пакавання і посуду, гушчару ходзіце пешшу, карыстайцеся 

роварам і грамадскім транспартам. Вугляродны след па ўсім свеце складаецца з нашых 

слядоў - не варта чакаць, што хтосьці вырашыць праблему клімату за нас. 

Мэта 14: Трымаеце моры ў чысціні 

  

Ўся вада ў свеце злучана. Раўчукі і рэкі ўпадаюць у моры і акіяны, падземныя воды вольна 

перацякаюць праз межы краін. Усё смецце так ці інакш трапляе ў акіян, любое хімічнае 

забруджванне адлюстроўваецца на ўсім свеце. Пазнайце больш пра моры і марскіх 

насельніках і распавядзіце іншым, як нашы дзеянні могуць вырабіць ім шкода. Драбнюткія 

часціцы пластыка са звалак і смеццевых палігонаў пранікаюць скрозь глебу з дажджамі і 

апыняюцца ў сусветным акіяне - адмоўцеся ад пластыкавага пакавання, дзе гэта магчыма. 

Дагэтуль сур'ёзнай праблемай застаецца некантралюемая здабыча морапрадуктаў, нават 

адкрытае браканьерства. Пераканаецеся, што купляеце толькі легальныя прадукты, пажадана, 

выгадаваныя ўстойлівымі метадамі ў адмысловых рыбных гаспадарках. Распаўсюджвайце 

інфармацыю пра праблемы акіяна, патрабуйце зменшыць яго забруджванне. 

Мэта 15: Кахаеце прыроду 



  

Прырода ёсць усюды. Нават у бетоне буйных гарадоў пад нашымі нагамі кіпіць жыццё. 

Спыніцеся на секунду, пагледзіце на які прабіваецца з-пад асфальта кветка, на прысутную на 

карнізе птушку. Пазнайце пра цуды прыроды, якія атачаюць вас увесь час. Беражыце 

мясцовыя выгляды раслін і жывёл. Адна з самых сур'ёзных пагроз біяразнастайнасці - 

распаўсюд инвазивных выглядаў. Другая праблема - браканьерства. Не купляйце ніякія 

прадукты з выглядаў, змешчаных пад аховай. Дакранаецца гэта і раслін - гандаль 

першацветамі, чарэмшынай часта незаконная, заўсёды пытайце ў прадаўца пацверджанне, 

што такія расліны выгадаваны штучна, а не сабраны ў лесе. Зважайце атачальных на 

праблему высечкі лясоў, дэградацыі глебы. Падтрымлівайце кампаніі і грамадскія 

ініцыятывы, накіраваныя на захаванне экасістэм. 

Мэта 16: Будзьце міралюбныя 

  

Ведайце вашы правы і не забывайце пра вашы абавязкі. Паважайце правы іншых - будзьце 

талерантней і дабрэй. Не дапушчайце карупцыі і злоўжыванні ўладай, як мага шырэй 

асвятляйце праявы несправядлівасці, з якімі сутыкаецеся. Грамадскае асуджэнне - даволі 

эфектыўная прылада. Свет і справядлівасць - універсальныя каштоўнасці, заўсёды іх 

прытрымвайцеся. Людзям дапамагаюць не толькі буйныя дзяржаўныя інстытуты і вялікія 

карпарацыі, падтрымлівайце праваабарончыя ініцыятывы і гуманітарныя грамадскія 

арганізацыі. 

Мэта 17: Аб'ядноўвайцеся 

  

Ўсё, чаго дасягнулі людзі, мы дасягнулі разам. Пазнайце падрабязней пра ўстойлівае развіццё 

на глабальным і мясцовым узроўнях і не саромейцеся распавядаць атачальным. Шукайце 

аднадумцаў, падтрымлівайце мясцовых лідараў, якія аб'ядноўваюць і арганізуюць людзей. 

Выяўляйце больш ініцыятывы - удзельнічайце ў грамадскіх распачынаннях, запішыцеся ў 

валанцёры. Цешцеся не толькі сваім поспехам, але і нашым агульным дасягненням. 

Абарона прыроды - агульная справа. Годны ўзровень жыцця, эканамічны дабрабыт, 

добразычлівыя адносіны - неабходныя ўмовы для гэтага. Устойлівае прыродакарыстанне, 

арганічная сельская гаспадарка, узнаўляльная энергетыка магчымыя толькі пры дастатковым 

узроўні развіцця навукі і эканомікі. Толькі ўтвораныя, упэўненыя ў сваёй будучыні людзі 

змогуць жыць у гармоніі з навакольным асяроддзем. Глабальныя змены складаюцца з 

маленькіх крокаў кожнага з нас. 

 

 

 


