Un oras mai verde
“Un nou mod de gândire este necesar dacă oamenii vor să supravieţuiască “.(Albert Einstein)
Stim cu totii ca avem drepturi precum cel la viata, la libertate, la proprietate si este clar ce
inseamna si ce importanta au. Dar câta lume ştie că în Constitutie scrie ceva şi de un drept la un
“mediu înconjurator sănătos şi echilibrat ecologic” si la ce ne trebuie asa de mult sa existe si sa
ni se respecte un asemenea drept?

Ei bine, chiar dacă nu este evident, de acesta depind mult viaţa, sănătatea şi pe termen lung chiar
bunăstarea noastră şi mai ales a urmaşilor noştri. În afara dreptului de a fi informat, mai există si
dreptul de a fi educat în spiritul respectului faţă de igiena propriului nostru ambient, cu
deosebirea că educaţia în spirit ecologic nu este doar un drept, este şi o obligaţie.
Şi dacă înţelegem toţi că trebuie să luăm în serios protecţia mediului şi că un mediu înconjurător
sănătos şi echilibrat ecologic e un drept important al fiecăruia, de care avem mare nevoie şi pe
care trebuie să îl apărăm, va fi mai uşor să se facă cele de trebuinţă decât dacă mai amânăm puţin
până ajungem să simţim fiecare direct şi dureros pe propria piele ce înseamnă să nu ai un mediu
curat.
O modalitate pentru a nu mai polua este de a reduce
numarul de masini.Am putea sa mergem mai mult pe
jos sau daca este prea departe am putea lua bicicletele
pentru a ajunge mai repede sau daca neaaparat sa
mergem cu masina ar trebui sa luam masini electrice
pentru distante foarte mari.

Alta modalitate de a nu polua este cea de a nu ne mai
lasa gunoaiele peste tot .

În fiecare zi vedem pe străzile oraşului muncitori de la
salubritate care strâng gunoaiele împraştiate de noi. Tot în
fiecare zi vedem şi unii cetăţeni care murdăresc, la propriu, faţa
oraşului. Unii mătură, dar efortul lor pare zadarnic pentru că alţii
aruncă gunoaie în urma lor.
Ne-am obişnuit ca de fiecare dată să facă altcineva
curăţenie în locul nostru. Ne-am obişnuit să aruncăm totdeauna
vina pe altcineva că nu e curăţenie în oraş. A venit timpul ca noi
să încercăm să întreţinem curăţenia făcută de cei care sunt platiţi
pentru aceasta. Niciodată nu vor fi suficienţi oameni care să lucreze, dar cred că pot fi destui
oameni care să înţeleagă că doar cu sprijinul lor putem să facem ca oraşul să arate mai bine. Cred
că oamenii de bună credinţă pot ajuta prin simpla gestionare a deşeurilor pe care fiecare le
generează. Majoritatea sunt conştienţi şi sunt responsabili pentru curăţenia oraşului, dar acest
lucru nu este suficient.
Gunoaie aruncate la întâmplare, hârtii sau tot felul de ambalaje sunt purtate de vânt pe străzi. Cine
poartă vina? Aşa cum ne e mai la îndemână, dăm vina pe autorităţi, că nu asigură suficiente coşuri de
gunoi și suficient personal. De cealaltă parte însă, nici locuitorii orasului nu sunt tocmai civilizaţi.Coşurile
de gunoi existente rămân deseori nefolosite. După o simplă plimbare prin oraş poţi să ajungi acasă cu
geanta plină de gunoaie. Motivul e simplu: buna creştere îţi spune să arunci gunoiul doar la coş. Dar în
drumul tău nu ai întâlnit niciun coş de gunoi şi nu te-a lăsat inima să arunci mizerii jos pe stradă. Există
însă concitadini pe care nici măcar nu-i interesează să caute un coş de gunoi, doar strada e destul de
mare şi e destul loc pentru mizerii.
A avea un comportament ecologic înseamnă a fi atent cu lucrurile pe care le faci, acestea nu trebuie să
dăuneze mediului în care trăieşti. Trebuie să gândeşti global şi să acţionezi local. Sunt lucruri atât de
simple care nu-ţi vor afecta modul de viaţă sesizabil, dar vor avea un impact pozitiv asupra mediului.
Dacă oamenii ar intelege şi n-ar mai arunca hârtiile si sticlele pe stradă am avea si noi un oraş mai curat,
poate ceilalţi ne vor urma exemplul, iar în felul acesta, începem uşor, uşor să ocrotim mediul nostru
natural şi al tuturor celor ce îl „locuiesc".

