Ahojte všetci,
Pozdravuje Vás Sean Willmore z Medzinárodnej federácie Rangerov a Thin
Green Line Foundation.
Chcel by som poslať správu našim strážcom a našim podporovateľom pri
príležitosti nadchádzajúceho Svetového dňa strážcov, 31. júla 2018.
Najprv našim strážcom - je to váš špeciálny deň, v ktorom poznáte prácu, ktorú
robíte každý deň služby pri ochrane prírody.
Niektorí z nás tento rok stratili kolegov. Vo svete sme za posledných 12
mesiacov prišli o viac ako 100 strážcov, o ktorých vieme. Taktiež ich
pozdravujeme a myslíme na nich v tento zvláštny deň.
Pre našich priaznivcov hovoríme - "ďakujem vám za to, že ste stáli s nami",
nielen s označením, ale mnohí ste v pracovali rovnako ako my. Bez Vás to
nemôžeme robiť a znamená veľa pre strážcov na celom svete keď vedia, že majú
Vašu podporu.
Často hovoríme, že ochrana bez strážcov je len rozprávanie o ochrane prírody.
Takže, ďakujem vám za prácu na všetkých projektoch, ktoré robíme na podporu
našich kolegov.
Zaregistrujte svoje podujatia online a pomôžte urobiť „veľké množstvo hluku“,
aby celý svet vedel že strážcovia, ktorí sa ticho zaoberajú ochranou prírody, sú
tu, sú cenení a sú rešpektovaní.
Happy World Ranger Day pre všetkých.
Ďakujem.
Pre všetkých strážcov na svete a pre všetkých, ktorí stoja s nimi na ochrane
voľne žijúcich zvierat a divočiny,
Pri príchode Svetového dňa strážcov, dňa 31. júla Vás my Medzinárodná
federácia Rangerov (IRF) a jeho charitatívna rada Nadácia tenkej zelenej línie
(TTGLF) pozývame, aby ste sa k nám pripojili a „Stáli so svetovými strážcami“.
Ako mnohí z vás veľmi dobre vedia, prírodný svet na celom svete je pod
obrovským tlakom.
Strata druhov, ničenie biotopov, zmena klímy a zločiny proti životnému
prostrediu sú naliehavými problémami, ktoré priamo súvisia, týkajú sa nás
všetkých a zaslúžia si našu pozornosť. Kým mnohé riešenia týchto problémov sú
rôznorodé a zložité, na IRF a TTGLF môžeme dokázať túto dôležitú
skutočnosť: Strážcovia na celom svete musia hrať kritickú a dôležitú úlohu v
ochrane nášho prírodného dedičstva, teraz a vždy v budúcnosti.

V mojom čase som mal to šťastie, že som sa stretol a pracoval s mnohými
strážcami. Títo odvážni muži a ženy, ktorí nosia uniformu strážcu, vyčistia si
svoje topánky a vydávajú sa na hliadku, aby chránili lesy, rieky a oceány a
všetky neuveriteľné bytosti, ktoré tu žijú - títo ľudia sú moji hrdinovia.
Poskytovanie zásadnej podpory týmto hrdinom, najmä v krajinách s nízkymi
príjmami a zónami konfliktov, ktorí stoja statočne na fronte, riskujú a príliš
často strácajú svoj život, sa stalo mojou prácou.
Vyzývam vás v tento Svetový deň strážcov, aby ste sa k nám, IRF a TTGLF
pripojili spolu so svojou rodinou, priateľmi a kolegami a ukážte im, že strážcovia
pracujú vo vzdialených základniach po celom svete, že ich úsilie nebude
nepovšimnuté. Pomôžte nám uctiť si pamiatku padlých.
"Stojím so svetovými strážcami" je posolstvo, ktoré keď sa pripojíte k nám a
poviete to s nami, bude počuť ďaleko a široko. Môžem vás uistiť, že to bude
počuť aj v ďalekom dosahu amazonského dažďového pralesa, kde bojujú
strážcovi aby sa tieto veľké pľúca zeme nespílili reťazovými pílami na zem. Bude
to počuť v horskom páse Virunga, ktorý prechádza cez D.R Kongo, Ugandu a
Rwandu, poslednú pevnosť horskej gorily, a blízko, kde bolo päť mojich kolegov
nedávno zastrelených a zabitých. Bude to počuť na miestach ako je India a
Thajsko, kde príliš veľa strážcov stráca svoje životy chrániac tigre a slony v
smrtiacej bitke proti pytliakom. Bude to počuť v odľahlých oblastiach Austrálie,
kde naši domorodí strážcovia bratia a sestry chránia krajinu, ich náplasť planéty.
Budú to počuť politici a tí, ktorí majú veľkú silu na vytváranie zmien.
Ak to povieme spoločne, bude to počuť.
Tento Svetový deň strážcov 2018 bude najväčší a najslávnejší. Na IRF a
TTGLF sme dali
zoznam akcií a aktivít, s ktorými sa môžete zapojiť ako súčasť tohto špeciálneho
dňa. Prosím, urobte to povzbuďte iných, aby sa k vám pripojili. Každý malý čin
bude mať významný podiel.
Všetkým Strážcom a rodinám padlých strážcov. Vám ponúkam svoju najväčšiu
vďačnosť a úctu. Je to česť vám slúžiť. Svetový deň strážcov je pre vás - dúfam,
spolu s našimi podporovateľmi po celom svete, že ste hrdí.
Sean Willmore, prezident IRF

