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5 Haziran 2017
Birleşmiş Milletler Çevre Programı, bu yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü temasını “Doğayla Temasta Ol” olarak belirledi.
Program, doğanın güzelliklerini keşfetmeye, doğanın nasıl bir parçası olduğumuzu ve ona nasıl bağlı olduğumuzu
düşünmeye ve hepimizin paylaştığı Dünya’mızı korumaya ve bu çağrıyı yaymaya davet ediyor.
1974’ten beri kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü bu yıl “Doğayla Temasta Ol” (Connecting People to Nature)
sloganıyla, doğanın güzelliklerini keşfetmeye, doğanın nasıl bir parçası olduğumuzu ve ona nasıl bağlı olduğumuzu
düşünmeye ve hepimizin paylaştığı Dünya’mızı korumak için çağrıda bulunmaya davet ediyor. Her yıl farklı ülkelerin
ev sahipliği yaptığı kutlamalara, bu yıl 150. kuruluş yıldönümlerinin bir
parçası olarak Kanada ev sahipliği yapıyor ve sahip olduğu 46 milli
parka ücretsiz giriş imkânı sunuyor.
Modern hayatın ev sahibi şehirlerin betonlaşması ile birlikte insanların
doğadan kopması kaçınılmaz olmaya başladı. Ancak uzmanlar,
doğayla iç içe yaşayanların, doğaya daha az bağlı olanlara kıyasla
daha pozitif olduğu ve daha fazla yaşam doyumuna ulaştığı görüşünü
vurgulamaya devam ediyor. Son yıllarda kirlilik, iklim değişikliği ve
aşırı tüketim gibi çevre sorunlarının artışıyla birlikte; okyanusların ve
ormanların sera gazlarını depolama özelliği, toprak ve su
kaynaklarının gıda üretiminde önemli rol üstlenmesi ve sağlıklı bir
ekosistemin temel göstergesi olan biyolojik çeşitlilik gibi doğanın
insana sağladığı değerler, doğamızın öneminin farkına vararak tercihlerimizi yapmamızı gerektiriyor.
Gezegeni, doğal kaynakları ve insanları korumak, barış ve refah içinde yaşamasını
sağlamak için Birleşmiş Milletler tarafında oluşturulan 17 Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefinden 14. ve 15. hedefler su ve kara ekosistemleri ile doğrudan ilişkili. Bu
hedeflerin on dördüncüsü olan ‘Sudaki Yaşam’, deniz ve kıyı ekosistemlerinin
sürdürülebilir yönetimini, kirlilik kontrolünü ve okyanuslardaki karbondioksit
emiliminden doğan asitlenmeyi ele alıyor. Hedef 15 - ‘Karasal Yaşam’ ise ekosistemlerin korunması, eski haline
getirilmesi ve ormansızlaşmanın durdurulması üzerinde duruyor. Ayrıca bu hedefler, hem iklim değişikliği ile
mücadele için hem de biyoçeşitlilik kaybını azaltmak için önem taşıyor. 2017 Dünya Çevre Günü teması kapsamında
da bu iki hedefin önemi oldukça büyük.
Bölgesel Çevre Merkezi (REC) ise 17 ülke ofisinde faaliyet gösteren uluslararası bir kuruluş olarak sürdürülebilir
kalkınma üzerine birçok paydaşla birlikte çalışıyor. REC Türkiye Ofisi de benzer biçimde çevre politikaları,
biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, çevresel bilgi ve atık yönetimi gibi konularda karar alma
süreçlerinde aktif rol oynuyor. Avrupa Birliği (AB) Doğa Koruma Direktiflerinin uyumlaştırılması ve uygulanması
hedefi doğrultusunda, 2015 yılından beri yürütülen Natura 2000 projesi ile ulusal doğa koruma sisteminin
güçlendirilmesi için Orman ve Su işleri Bakanlığı’na destek sunuyoruz.
Bu yılki, Dünya Çevre Günü temasıyla, insanlık ve doğa arasındaki uyum her zamankinden daha anlaşılır bir hale
getirilebileceğini ümit ediyoruz. Nerede olursak olalım, doğanın bize sunduğu değerlere şükranlarımızı sunmaya ve
sizleri de bu yıl doğanın içinde olmaya, yürüyüşe çıkmaya, doğayı duymaya, koklamaya, dokunmaya kısaca
hissetmeye davet ediyoruz.
İnsanlığın doğaya döndüğü yarınlara…
Dünya Çevre Günümüz kutlu olsun!
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