
Nas Zemlja kaznuje? 

 »Čas teče nič ne reče« bi lahko rekli. Ta teden bo minilo mesec dni, od kar smo šolarji zapustili 

šolske klopi in jih zamenjali z domačimi. Ta teden obeležujemo dan Zemlje in sicer 22. aprila. 

Veliko posameznikov se sprašuje, ali ima mogoče Zemlja dovolj nepravilnega ravnanja z 

naravo?  

 Seveda pa je koronavirus poskrbel, da si bo narava lahko odpočila od vsega onesnaževanja in 

izkoriščanja naravnih virov za človeško korist. Obstaja milijon in en način, kako bi lahko ljudje 

začeli varovati okolje in ga ne onesnaževali; eden od teh je, da bi prenehali metati odpadke v 

naravo. Lahko bi počistili divja odlagališča in se začeli zavedati, da z onesnaževanjem 

škodujemo sami sebi, ampak lažje je reči kot pa storiti, saj ni vse tako, kot se zdi na prvi pogled.  

Malo kdo pa se zaveda, da v veliko državah na Zemlji primanjkuje pitne vode. V Sloveniji tega 

problema zaenkrat še nimamo, se pa lahko vse hitro spremeni. Primanjkovanje vode je lepo 

prikazano v filmu Žejni svet, kjer je posneto, kako so otroci in njihovi starši primorani živeti v 

okoliščinah, kakršnih si mi ne moremo predstavljati. Tam ne dežuje leto dni in se zato srečujejo 

s sušo, kar je lahko usodno za številne družine. Tudi na 

Kitajskem primanjkuje pitne vode, tamkajšnji prebivalci 

sploh ne pijejo vode iz pipe, saj ta ni čista. Družine, ki 

živijo revneje, recimo v Afriki, in jim primanjkuje pitne 

vode, skoz vsak dan, teden, mesec, leto preživijo na robu 

preživetja, saj zaradi suše in primanjkovanja vode komaj 

preživijo. Matere se vsak dan bojijo za otroke, saj je tam 

zelo pogosto ubijanje. Otroci zjutraj odidejo na pašnik 

past živino, ki prav tako težko preživi, saj zaradi suše 

trava ne rase, vrnejo pa se šele zvečer. Tam se ljudje 

borijo za kotičke, kjer je še nekaj trave, tam pogosto umre 

veliko ljudi. Veliko posameznikov je že ubilo veliko ljudi 

zaradi lastne varnosti in preživetja. V državah, kjer primanjkuje pitne vode in ljudje komaj 

pridejo čez vsak dan, se zavedajo, kako pomembna je voda in kako pomembno je varovati 

okolje. Tamkajšnjim ribičem so prepovedali prodajati in jesti ribe, saj so bile zaradi 

onesnaženosti vode pokvarjene. V Slovenji pa čisto pitno vodo odplaknemo v straniščno 

školjko. Če bi v deželah, kjer je pitne vode zelo malo, imeli takšno vodo kot jo imamo mi, bi 

bili najsrečnejši in bi imeli boljše življenje. Vsak dan zaradi onesnažene vode umre 4000 otrok, 

kar nam lahko da misliti.  

 Ne pozabite, če veliko malih ljudi na veliko malih mestih naredi veliko malih stvari, lahko 

spremenijo obraz Zemlje. #vsesedačesehoče                                                                                     
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