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СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ ВО ПОДИГНУВАЊЕ НА СВЕСТА 

ЗА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ 

Од тинејџерските денови бев загрижена за планетата. По струка сум 

правник и работам во финансиски сектор и немам директна врска со 

заштитата на животната средина и климатските промени. Но, токму 

затоа се чувствувам беспомошно кога не можам ништо да направам 

во врска со судбината на планетата, а со тоа и со сопствената 

судбина. Барем малку. 

Да, собирав отпадно масло дома, селектирав ѓубре, разговарав со 

децата за важноста на заштитата на околината и секојдневно ги учам 

да се свесни за влијанието на луѓето врз природата, климата... Но, не ми се чинеше доволно. Во 

врска со климатските промени се чувствувам како жртва на туѓи одлуки. 

Го гледав „Пред поплавата“ со Леонардо Ди Каприо и - добив инспирација. Си ветив: „Секој ден ќе 

правам по една работа за планетата, колку и да малечка. Еден збор кажан на што повеќе луѓе, еден 

литар вода помалку потрошен, една пластична флаша – помалку, било што.“ 

Активна сум на Твитер. Ја обожувам платформата која што навистина нуди можност за размена на 

идеи, ставови, информации. И знаев: еден твит дневно е супер решение за мојата замислена 

мисија. Каков? Некој информативен краток текст што ќе даде информација, идеја или ќе понуди 

алтернатива - решение за некој проблем. 

Почнав да твитам со хаштагот #ДалиЗнаетеДека... 

 

 

Одѕивот беше одличен. Многу луѓе имаа што да кажат, дури и се заблагодаруваа за информациите 

што ги споделував. Почнаа да ми предлагаат различни хаштази за моите твитови ако #нулаотпад 

#минимумОтпад, #ПочниОдСебе. 



 

 

И никогаш не беше (и не е) само еден твит. Секој твит има своја приказна и своја судбина. Некогаш 

твитам повеќе информации за да се дообјаснам, а некогаш одговорите на твитовите ја прават 

приказната. 

Твитерџиите почна да ме препознаваат како профил кој е загрижен за климатските промени, како 

некој кој ги разбира нивните грижи и ме вклучуваа во дискусиите за климатските промени. 

Почнав да твитам со хаштагот #ЕкоФактиСоХоли за да создадам начин да ги документирам 

сопствените твитови. 

 

После овој одзив на Твитер, почнав некои од моите статуси да ги споделувам и на Фејсбук, но 

одѕивот не беше толку голем како овој на Твитер иако и таму луѓето почнаа да ја препознаваат 

мојата идеја и мојата загриженост за климатските промени и за состојбата на планетата. 

Сепак, во делот на социјалните мрежи, Твитер некако се етаблира како платформа каде што 

разбирањето и дискусиите за климатските промени навистина имаат влијание. Со твитањето на 

овие теми наидувам на профили кои секој ден работат на енергетска ефикасност, на мерење на 

аерозагадувањето, на зачувување на дивиот свет и секој од овие профили на свој начин 

допринесува и споделува искуства и информации што секојдневно ја зголемуваат свеста за 

климатските промени, за заштитата на животната средина воопшто. 

Она што не можев да го постигнам пред десетина години, да наметнам сериозна дискусија за 

заштита и зачувување на животната средина, сега, можеби под влијание на интернетот и 

социјалните мрежи, станува сосема природен начин и тема за дискусија, дури и надвор од 

виртуелниот простор. 



Моите заложби на Твитер за животната средина ми 

понесоа и признание од Твитер - заедницата. Во 2019 ме 

изгласа за #НајЕкоТвитерџија за 2019 година, кога и за 

прв пат беше доделено признание во оваа категорија. И 

тоа е уште еден доказ за високата свест која циркулира 

на оваа социјална мрежа. 

А јас, јас ќе продолжам да твитам и да споделувам 

статуси на сите мрежи, за спас на планетата, за 

климатските промени, за решенијата кои што даваат 

надеж, за луѓето и идеите што ќе направат разлика. 

Промените доаѓаат бавно, но јас ја гледам разликата. 

 

 


