Svetový deň vody
2019
22. marec bol schválený za Svetový deň vody na Konferencii OSN o životnom
prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro v roku 1992. Rezolúcia Valného zhromaždenia
OSN, zvýrazňujúca význam vody a potrebu jej ochrany, bola prijatá v období, keď
vyvrcholilo znehodnocovanie viacerých vodných tokov. Svetový deň vody sa začal
oslavovať v súlade s odporúčaniami konferencie zakotvenými v Agende 21 (Kapitola
18 Ochrana kvality a zásob sladkovodných zdrojov) od roku 1993. Všetky štáty boli
OSN vyzvané, aby každoročne v tento deň podporovali a uskutočňovali aktivity pre
zvýšenie informovanosti verejnosti o význame vody - konferencie, okrúhle stoly,
semináre, či výstavy zamerané na ochranu vody a jej zdrojov.
Téma Svetového dňa vody sa každý rok mení a odráža aktuálne problémy v oblasti
vody. V roku 2019 je ústrednou témou tohto medzinárodne uznávaného dňa „Nenechať
nikoho bokom“, vyjadrená aj titulkom „Voda pre všetkých“. Téma nadväzuje na jeden z
miléniových cieľov Agendy 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj, ktorá je pokračovaním
predchádzajúcich rozvojových cieľov tisícročia a záväzkov z Ria de Janeiro v roku
1992. Agenda bola schválená na mimoriadnom summite OSN v New Yorku v roku
2015 a určuje všeobecný rámec pre krajiny sveta a to odstrániť chudobu a dosiahnuť
udržateľný rozvoj do roku 2030.
Cieľom témy je upozorniť na nedostatky pri zabezpečovaní spravodlivého a rovného
prístupu k vode a vyzvať na prijatie opatrení pre odstránenie prekážok a obmedzení pri
zabezpečovaní pitnej vody a sanitácie. Voda pre všetkých - je voda pre ľudí zamestnaných
v mestách i pracujúcich na vidieku, je voda pre mužov, ženy, deti i starých ľudí, je voda
pre osoby so zdravotným postihnutím, ľudí rôznej sexuálnej orientácie, utečencov.
Osobitná pozornosť by mala byť v krajinách venovaná práve marginalizovaným
skupinám a komunitám, ktoré sú často z rôznych dôvodov prehliadané a pri získavaní
bezpečnej pitnej vody a využívaní sanitácie čelia diskriminácii.

Za situáciu vo svete z globálneho pohľadu
hovoria nasledovné čísla:
2,1 miliardy ľudí vo svete žije v domácnostiach bez bezpečnej pitnej vody.
V jednej z piatich základných škôl nie je systém zásobovania pitnou vodou; deti
používajú nechránené vodné zdroje alebo sú smädné.
Celkovo 80 % ľudí na vidieku používa nebezpečné a nechránené vodné zdroje.
Pre 68,5 milióna ľudí, ktorí boli nútení utiecť zo svojich domovov, je prístup
k bezpečnej pitnej vode veľmi problematický.
Približne 4 miliardy ľudí (takmer 2/3 svetovej populácie) zažíva významný
nedostatok vody najmenej počas jedného mesiaca v roku.
Do roku 2030 by mohlo byť vysídlených vo svete kvôli intenzívnemu nedostatku
vody 700 miliónov ľudí.

Aktivity k Svetovému dňu vody majú dlhodobú tradíciu aj na Slovensku. Štátne orgány,
odborné inštitúcie aj súkromné organizácie, ktorých činnosť súvisí s vodou, upozorňujú
organizovaním akcií, prednášok a stretnutí na význam vody pre životné prostredie a
rozvoj spoločnosti. U širokej verejnosti sa teší obľube najmä poskytovanie bezplatných
analýz pre niektoré vybrané ukazovatele kvality pitnej vody, ktoré poskytujú najmä
orgány verejného zdravotníctva a vodárenské spoločnosti. Najčastejšie sú to dusičnany
a dusitany ako najvýznamnejšie kontaminanty pitnej vody zo studní, príp. tvrdosť vody.

