Postanowienia noworoczne
Mamy Nowy Rok 2022. Nowa data, nowe zadania i nowe postanowienia. Może wśród
noworocznych postanowień znajdzie się miejsce również na postanowienia ekologiczne?
Wydaje się to wręcz naturalne w dzisiejszych czasach ponieważ w dobie rosnącej
świadomości ekologicznej coraz więcej osób instynktownie sięga po pewne rozwiązania,
produkty, usługi, które są bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Niekiedy nie zdajemy
sobie sprawy, że dokonując takiego wyboru - stojąc przed sklepową półką, czy robiąc zakupy
w sieci - aktywnie wspieramy ideę, która ma w założeniu „uratować” świat, taki jaki znamy.
Coraz większa świadomość ekologiczna bierze się bowiem z upowszechniania idei
zrównoważonego rozwoju. Czym jest więc zrównoważony rozwój? W skrócie można określić
go jako naszą troskę o przyszłe pokolenia. Teza, że musimy zadbać o przyszłe pokolenia,
narodziła się w roku 1987, gdy Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju, działająca pod
nadzorem Organizacji Narodów Zjednoczonych, opracowała raport pt. „Nasza Wspólna
Przyszłość". Autorzy dokumentu stwierdzili, że przyszłe pokolenia nie będą mogły żyć na
wypracowanym przez ludzkość poziomie dobrobytu, jeśli my nie zatroszczymy się
o przyrodę.
Idea zrównoważonego rozwoju zakłada, że rozwój gospodarczy nie może odbywać się bez
poszanowania przyrody, ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne
i zmniejszenia wykorzystania zasobów naturalnych Ziemi.
Jak jednak przełożyć te cele na praktykę? Może nowymi postanowieniami noworocznymi? To
dobry czas aby wprowadzić wszelkie postanowienia w życie również te ekologiczne: dbać
o własny dom, własne podwórko, własny region, kraj tak aby nasze dzieci i wnuki mogły
zobaczyć nasza planetę taką jaką my znamy.
Urzędy mogą to robić wyznaczając ramy prawne, korporacje mogą zmieniać sposób
projektowania, produkowania, dystrybucji swoich produktów, a my? My możemy świadomie
robić zakupy , segregować odpady, zmniejszać zużycie wody, energii, dbać o przyrodę itd.
Zmieńmy nawyki nie tylko na Nowy Rok ale dla nas samych, dla przyszłych pokoleń, dla
Ziemi.
Życzę nam wszystkim, aby ten Nowy Rok był lepszy jak poprzedni dla nas i dla natury.
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