B U M I K I T A B E R U B A H D E N G A N C E P A T, L A L U . . .

Apa yang KAMU pilih untuk masa depanMU?
Udara yang segar dan air yang bersih,
serta lingkungan yang asri untuk bermain

Polusi udara, pencemaran air,
dan sampah di mana-mana

Makanan yang sehat, tanpa zat-zat kimia

Bahan makanan yang ditanam dengan
zat kimia yang merusak lingkungan
dan tidak sehat untuk dimakan

atau

Industri berkelanjutan yang
menggunakan sumber alam yang dapat
diperbaharui dan tidak mencemari bumi

Industri yang menghabiskan sumber
kekayaan alam dan mencemari lingkungan

Masa depan tergantung dari kita semua. Setiap orang harus memilih
untuk menjaga bumi kita tetap bersih dan aman. Kita harus bertindak sekarang!
Bagaimana jadinya bumi ini di masa depan apabila kita tidak mulai peduli dari sekarang?

OLAH SAMPAHMU DENGAN BAIK

Apa yang
dapat KAMU
lakukan?

Jangan membuang sampah sembarangan,
karena racun dari sampah akan
masuk ke dalam air dan tanah.
Jangan membakar sampah,
karena zat-zat beracun dalam
sampah berbahaya bagi kesehatan.

Beritahu teman dan keluargamu
mengenai bahaya penggunaan plastik, dan anjurkan
mereka untuk menggunakan tas kain saat berbelanja.
Adakan kegiatan kebersihan untuk sekolah dan desamu.

BIJAKLAH MENGGUNAKAN AIR
Air adalah sumber kehidupan, jadi jagalah air tetap bersih.
Adakan kegiatan pembersihan sungai dan pantai di tempatmu.
Perbaiki keran yang bocor di rumah atau sekolahmu.
Jangan membiarkan keran tetap hidup jika tidak digunakan.

DUKUNG INDUSTRI BERKELANJUTAN
Belilah bahan makanan organik, sehingga petani mau
menanam tanaman organik terus!
Gunakan bahan-bahan yang tidak berbahaya bagi lingkungan.
Jangan membeli atau membuat sesuatu dari bahan kayu keras
yang tua, atau tanaman dan satwa yang terancam punah.
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