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حفظ و احیای آن  برای .ارزشمند است زمینسر" 

  "سرمایه گذاری کنیم

نه تنها  امسال در روز جهانی مقابله با بیابان زایی، ما در مورد ارزش واقعی زمین فکر می کنیم.

 .یمحیطزیست ارزش اقتصادی آن، بلکه سایر ارزش های 

زمین شیوه زندگی و فرهنگ ما را تعیین میکند، اینکه ما در شهرها زندگی کنیم یا در روستاها  

 اهم و حیات را به ما هدیه می کند.آب و امنیت غذایی ما را فر ؛زمین ؟

که به نوبه خود  فشارهای زیادی را بر منابع زمینی محدود ما وارد کرده ،تغییر الگوهای مصرف

منجر به تخریب سرزمین در سراسر جهان شده است. بطوری که سی درصد از تمام اراضی جهان، 

. بنابراین چگونه میتوانیم نیازهای اساسی مان را تامین ارزش واقعی خود را از دست داده است

اراضی حاصلخیز و مولد به طرز چشمگیری در حال کاهش است؟ با توجه به  نیم وقتی که سطحک

 روند ذکر شده، به نظر می رسد که آینده ای غمناک داشته باشیم.

و تولید کنندگان و با اتخاذ برنامه های کارآمدتر و شیوه های  با تغییر در رفتار مصرف کنندگان

باشد. زمین برای تهیه  ند به اندازه کافی و برای همه وجود داشتهپایدارتر، منابع موجود می توا

به اندازه و برای همه کافی  سازی سایر کاالها و خدماتی که نیاز داریم مغذا و آب و برای فراه

است، به شرطی که انتخاب های دقیق و متناسب با طبیعت داشته باشیم که از جمله آن می توان 

ی مصرف اشاره نمود. پس در صورت اتخاذ تصمیمات صحیح، به نظر به تعهد به تغییر الگوها

 بسیار روشن تر خواهد بود. میرسد آینده

چگونه بر  انتخاب شما چه میخورید و یا چه میپوشید، فکر کنید که کنید که وقتی انتخاب می

نبال بهتر یا بدتر شدن سرزمین تاثیر میگذارد. در زندگی روزمره، انتخاب ما پیامدهایی به د

پس بیایید تالش کنیم و بر این اساس  داشته و تصمیمات کوچک ما می تواند جهان را تغییر دهد،

 عمل نمائیم.

طبیعت به ما فرصت های زیادی میدهد. بگذارید با یکدیگر همکاری کنیم تا شیوه مصرف، تولید، 

فعلی و  یمحیطزیست کار و زندگی خود را بدون به خطر انداختن امنیت اجتماعی، اقتصادی و 

 ما به آن بستگی دارد را تغییر دهیم. زمین که همه چیز آینده، بدون به خطر افتادن
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