
Име: Красимира Красимирова Русимова, 22 години 

 

Помните ли  приказката за момчето, което лети на гърба на орел и, за да достигне до 

,,горната земя”, го храни с месо от собственото си тяло?  Можем ли ние,  стремително   носещи 

се на крилата на прогреса, без намерение да спираме, защото целта ни е самият полет, 

безграничният прогрес на развитието – можем ли да жертваме своето ,, тяло” – планетата? 

Нека се замислим – какво ще завещаем на идващите поколения? Каква жизнена среда ще им 

оставим?           

В  своето развитие човечеството е натрупало много знания и е развило много 

възможности. Всяко възмъжаване е свързано с  пораснала отговорност за това, което знаем и 

което можем.  Ще бъдем  ли на необходимата висота , за да поемем тази отговорност? 

Проблемът за състоянието на природата и устойчивото развитие безпокои  мнозина от нас.  

Живеейки в конкретна среда, успехът ни винаги е зависел от това как  се отнасяме към нея. 

Максимата ,,всеки може да ползва ресурси от всяко място на света”, третираща природата като  

рог на изобилието, се оказва дълбоко погрешна. Вече  осъзнаваме , че ресурсите на Земята са 

ограничени и ако  ги пилеем,  в недалечното бъдеще ще ги загубим, а това би имало ужасни 

последици. Налага се да разходваме така, че идните поколения да имат еднакъв достъп до тях 

(макар и да има такива, които действително подлежат на изчерпване). 

Зелените технологии безспорно могат да решат редица екологични проблеми и 

подобрят нашето съществуване.  Зелената идея означава  такава  осъзната човешката дейност,  

включително и при използване на най-новите технологии, която не нанася разрушителни 

последици върху природата и жизнената среда.  Днес е назряла необходимостта от 

разработване на  програми за възстановяване и оздравяване на природната среда.  

Европейският съюз дава подкрепа за такава политика чрез приетите  мерки за борба с 

изменението на климата, с  надежда , че те  ще станат сигнал за нова индустриална революция, 

която да преобрази начинът, по който произвеждаме и потребяваме.  Безвредна за климата 

икономика, основана на съчетание от нисковъглеродни технологии и  ефективни енергийни 

източници,  ще предизвика значителни промени в  живота ни, без да се налага да жертваме 

жизнения си стандарт. 

И ето ни  пред поредното предизвикателство, пред проблем, засягащ всеки  човек, 

начинът му на живот и начинът му на мислене. Колко вода използваме? Какво количество 

храна консумираме? Разумно ли е потреблението ни на дрехи, електроника, електроенергия? 

Разделно ли събираме отпадъците си? Правим ли нужното за опазване на околната среда? 

Мислим ли изобщо по тези въпроси? 

Като начало можем да започнем с малки стъпки – цигарения фас, хартийката, 

ненужното осветление, температурата в помещенията, кранчето на чешмата, морално 

остарелите уреди и електроника, разделното събиране на отпадъци, интелигентното 

пазаруване. Да преминем към зелена енергия – макар по-скъпа, търсенето й ще доведе до 

предлагане, и оттам цената й навярно ще падне. Видно е - резултатите не зависят само от 

решения на политици и огромни инвестиции в индустрията. Важен е и индивидуалният принос, 

както и нашата информираност. Малките промени могат да имат голямо значение. Дали не е от 

значение и възпитаването на осъзнато отношение към природната среда още от най-малка 

възраст? Необходима е ,,зелена програма” на децата още от детската градина и началното 
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училище - ,,зелени игри”, ,,зелено училище”. Цялото ни отношение към хората и техните 

потребности трябва да бъде ,,зелено”.  

Днес младите хора участват в редица прояви – засаждане на дръвчета, разделно 

събиране на отпадъци, символично изключване на осветлението, така изразяват подкрепата си 

за по-сериозни действия срещу промените в климата. Зелените технологии могат да навлязат в 

живота ни, стига ние да им позволим ... 

  Производството на нова компютърна техника също се съобразява със съвременните 

правила за минимално съдържание на вредни компоненти и снижаване разхода на енергия 

при експлоатация. Търсят се решения на проблема   за рециклиране на произведената 

електроника със средства, максимално щадящи природната среда. В тази насока Европейската 

харта за вредните вещества прави немислима продажбата на електроника с някои особено 

токсични химикали. 

Няма по-добър посланик на зелената идея от Вангари Маатхаи, Нобелова лауреатка за 

мир, основала движението ,,Зелен пояс” и организирала кенийските жени за залесяване 

намаляващите гори в Кения. Нейните лични усилия, лидерство и дейност, показват, че истински 

прогрес  в глобалната сигурност може да се постигне не само с дипломатични усилия или 

военна сила. Както  Маатхаи засажда дръвчета, за да подобри живота на своите хора, така ние 

трябва да посадим надежда за подобряване на собствения си живот и живота на нашите 

семейства. Може би въпрос на време е рециклируемите ресурси като метали и пластмаси да 

добият статут на възобновяеми, а разделното събиране и компостиране на отпадъци да бъде 

гарантирано със закони? Може би изгарянето на едно единствено дърво ще бъде  немислимо? 

,,Вечните и безплатни’’ източници на енергия – слънце, вятър, температура на земната кора 

биха заместили петрола, въглищата... Може би с времето ще се наложи култура на 

потребление, така че фирмите да използват материали и продукти, ненарушаващи 

екологичната сигурност. Тогава зелената идея ще бъде използвана по-рядко като маркетингово 

средство за привличане на клиенти, а инвестирането в нея ще доведе до постепенно 

поевтиняване и достъпност на зелените технологии. А  резултатът? Икономическа полза за 

потребителите, по-добър растеж за инвеститорите и по-добро качество на живот за 

обществото. Идеята за ,,зелен бизнес’’ би се превърнала в осъзната отговорност на 

населението на планетата. 

Зелените технологии са нашият шанс за  промяна на начина, по който се отнасяме към 

природата и за споделена отговорност за нашите действия. Нека изградим общо съгласие по 

повод предизвикателствата на нашето съвремие. Имаме този уникален шанс – моята зелена 

мечта, твоята зелена мечта, нашите зелени мечти да станат реалност. Да започнем с малките 

стъпки... 


