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Grupuri de voluntari şi organizaţii din diferite ţări iniţiază o acţiune globală numită Curăţenie
Mondială 2012, având ca scop strângerea gunoaielor aruncate ilegal în 100 de ţări, dorind
totodată să îi determine pe oamenii din întreaga lume să fie mai responsabili şi conştienţi de
faptele lor.      

‘’Nu  este  vorba numai despre  cei care iubesc natura,  ci şi despre toţi cei care
conştientizează că problema gunoaielor este cea mai mare resursă folosită necorespunzator
din întreaga lume’’, afirmă   unul dintre iniţiatorii acţiunii, Rainer Nolvak - antreprenor în
tehnologie.

Ziua mondială de curăţenie va consta în acţiuni separate, ce se vor desfasura într-o singura zi
în întreaga ţara sau pe întreaga suprafaţă a unui oraş: Afganistan, Albania, Austria,
Bangladesh, Barbados, Bénin, Brazilia, Bulgaria, Burkina Faso, Cambodgia, Cile, Republica
Democrată Congo, Estonia, Finlanda, Franţa, Gambia, Georgia, Ghana, Croaţia, Cipru, India
(New Delhi, Hyderabad, Lucknow , Patna), Indonezia, Italia, Kenya, Kazahstan, Kosovo,
Lituania, Liberia, Letonia, Macedonia, Moldova, Maroc, Nepal, Olanda, Nigeria, Niger,
Portugalia, România, Saint Lucia, Saint Vincent şi insulele Grenadine, Senegal, Serbia,
Slovenia, Spania, Sri Lanka, Sudan, Tailanda, Tanzania, Togo, Turcia, Uganda, Ucraina,
Anglia, SUA (San Fransisco) şi Rusia.

Ideea acţiunii  a luat naştere din mişcarea civică Let’s Do It! care a debutat  în 2008,  într-o mică
ţară baltică, Estonia, când, pe 3 mai,  50 000 de oameni au ieşit în afara orașelor şi au strâns în
5 ore, 10 000 de tone de gunoi, curăţând întreaga ţară. Reportajul video despre acţiune s-a
raspandit imediat, iar acum, modelul curăţeniei într-o singură zi a fost preluat de alte 15 ţări ce
au avut rezultate surprinzătoare- 2,4 milioane de participanţi, iar rata participării pe judeţ a
crescut de la 4% la 14% ( din întreaga populaţie).

‘’Prin intermediul acestor acţiuni, am implementat simpla şi foarte practica filosofie Let’s Do It!-
nu da vina pe alţii, mai bine gandeşte-te cum să faci lucrurile să fie mai bune şi să-i inviţi pe toţi
să ţi se alăture’’, afirmă Nolvak.

Pentru anul viitor, iniţiatorii îşi propun să unească eforturile voluntarilor în cel puţin 100 de ţări-
astfel, va fi loc pentru mai mulţi să participe. Aceste acţiuni, care au fost îndeplinite cu succes
de către oameni dedicaţi, voluntari ce provin din medii diferite, demonstreaza că împreuna
putem face diferenţa.

Acum e momentul potrivit să pornim spre marea aventură. O lume fără  gunoaie este un lucru
care se poate realiza. Echipa de Curăţenie Mondială 2012 invită toţi oamenii şi toate ţările care
doresc să ia parte la aceste Jocuri Olimpice pentru o lume curată, să ni se alăture!
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