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Obchody 50. ?wiatowego Dnia Ziemi przenosz? si? do sieci

Wszystko jest ze sob? powi?zane. Tak brzmi motto ??cz?ce ze sob? obchody (22 kwietnia) 50.
?wiatowego Dnia Ziemi z pandemi? koronawirusa. W czasie tych obchodów podj?to kwesti?
opracowania bardziej sprawiedliwych systemów ekonomicznych i spo?ecznych, do czego
?wiatow? spo?eczno?? wzywa obecna sytuacja zagro?enia zdrowia. ?wi?towanie przypada w
pi?t? rocznic? wydania encykliki papie?a Franciszka "Laudato si'" na temat ekologii, a w sieci
b?d? organizowane wydarzenia w 193 krajach. We W?oszech „Village for the Earth”
tradycyjnie organizowany w Villa Borghese w Rzymie w tym roku zamieni si? w multimedialny
maraton transmitowany na ?ywo w Rai Play i innych stacjach nadawczych. Rozmawiali?my o
tym z Pierluigi Sassi, prezesem Earth Day Italia.
50 ?wiatowy Dzie? Ziemi odchodzimy w sytuacji pandemii koronawirusa, co sk?ania nas
do rewizji naszych priorytetów, warto?ci i celów ...
Dzisiaj bardziej ni? kiedykolwiek odczuwamy potrzeb? zmiany istniej?cego systemu
gospodarczego i spo?ecznego, który dominowa? w ostatnich dziesi?cioleciach, i chcemy
przekaza? przes?anie nadziei, ukazuj?c warto?ci, które podkre?laj? centraln? rol? cz?owieka i
potrzeb? poszanowania planety. Chcemy zwróci? uwag? wszystkich na ?wiecie na te kwestie, a
decyduj?ca by?a encyklika papie?a Franciszka „Laudato si’”, która mówi o zasadzie integralnej
ekologii. Narodzi?a si? ju? ogólno?wiatowa wra?liwo??, ale nale?y podj?? konkretne dzia?ania.
Z powodu koronowirusa mocniej widzimy potrzeb? zmian.
Obserwuj?c rozwój pandemii, wyra?nie wida? wspó?zale?no?? problemów i rozwi?za?.
Jest to kluczowy element tak?e w walce o ochron? ziemi...
Papie? przekaza? ?wiatu wa?ne przes?anie, mówi?c, ?e nie istniej? osobne kwestie ochrony
?rodowiska, spo?eczne i ekonomiczne, ale istnieje kwestia cz?owieka, w której wszystkie te
elementy s? od siebie zale?ne. ?wiadomo?? ta staje si? efektywna, gdy uzdamy sobie spraw?,
?e kryzys zdrowotny ukazuje problemy, które wydawa?y si? by? ze sob? niezwi?zane. Ujawnia
si? tutaj znaczenie relacji mi?dzyludzkich i dzia?a? na rzecz solidarno?ci gospodarczej i
spo?ecznej.
Jest to dzie? o zasi?gu ogólno?wiatowym. Jaki jest zwi?zek mi?dzy obchodami we
W?oszech a obchodami w innych krajach?
Koronawirus zmusi? nas wszystkich do przeniesienia obchodów do internetu i prze?ywania ich
online. Przekonali?my si?, ?e podczas tworzenia maratonu cyfrowego powsta?o wiele nowych
po??cze?. To krok naprzód, który niemal cudem, w sytuacji obecnego kryzysu, uczynili?my w
duchu i dzi? w 193 krajach, w których obchodzony jest Dzie? Ziemi, ??czujemy si? bardziej ze
sob? po??czeni i ??czymy wysi?ki w pracy na rzecz wi?kszego szacunku dla cz?owieka i
planety.
Jak b?d? si? odbywa? te obchody we W?oszech?
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Zorganizowali?my multimedialny maraton o nazwie „OnePeople, OnePlanet”, aby pami?ta?, ?e
nale?ymy do jednej ludzkiej rodziny i ?yjemy na jednej planecie. B?dziemy to prze?ywa? razem
z wieloma partnerami medialnymi, w tym z Rai. B?dzie on transmitowany w ca?o?ci od
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8.00 do 20.00 w Rai Play, a tak?e w innych mediach. B?dziemy si? ??czy? z wieloma krajami, w
których b?dziemy rozmawia? o ludno?ci tubylczej, wylesianiu, pi?knu naszej planety.
Przypomijmy, ?e Dzie? Ziemi (ang. Earth Day), znany te? jako ?wiatowy Dzie? Ziemi lub
Mi?dzynarodowy Dzie? Ziemi to akcje prowadzone wiosn? i ich celem jest promowanie
postaw proekologicznych. Organizatorzy Dnia Ziemi chc? u?wiadomi? politykom i obywatelom,
jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody sk?ada si? zwykle wiele wydarze?
organizowanych przez ró?norodne instytucje.
Claudia Di Lorenzi
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