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Svetový deň vody 2021
Svetový deň vody i v roku 2021 ovplyvňuje pandemická situácia s ochorením COVID-19. A je to už druhý rok,
kedy sa aktivity k tomuto sviatku vody presunuli takmer výlučne do online priestoru. Zatiaľ čo svetové dni boli v
minulých rokoch zamerané na určité vybrané témy súvisiace s vodou, ústredný headline tohtoročného svetového
dňa vody „Ako si ceníme vodu“ vyjadruje všeobecný a široký pohľad na vodu.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je Svetový deň vody, 22. marec 2021 o skutočnej cene vody pre všetkých
ľudí ako aj o tom, ako môžeme lepšie chrániť tento životne dôležitý zdroj. Preto vyzvala vo svojej kampani k tomuto dňu každého slovami „Pripojte sa k rozhovoru o tom, čo pre Vás znamená voda. Pretože voda znamená pre
rôznych ľudí rôzne veci a tento rozhovor je o tom, čo znamená voda pre Vás“. K rozhovorom a dialógu o vode vyzvala
využiť rôzne platformy sociálnych sietí. Požiadala ľudí, aby sa zapojili a pridali ku konverzácií miliónov ďalších
ľudí a zdieľali kľúčové správy so svojimi priateľmi, rodinou a kolegami. Aby sa podelili o svoje príbehy, myšlienky
a pocity týkajúce sa vody. A práve účastníkov dialógu považuje za najdôležitejší prvok kampane.

Čo pre Vás znamená voda?
Prečo je pre Vás voda dôležitá?
Akú úlohu hrá voda vo Vašom domove, na pracovisku alebo v škole?
Akú úlohu bude hrať voda vo Vašej budúcnosti?
Na čo používate najviac vody?
Ako ovplyvňuje voda potraviny, ktoré konzumujete?
Tieto i ďalšie otázky kladie Svetová zdravotnícka organizácia v kampani ľuďom a ponúka im možnosť vyjadriť sa
k nim alebo zdieľať názory a príbehy iných.
Kampaň prináša taktiež informácie o rôznych aktivitách súvisiacich s vodou a so svetovým dňom vody z rôznych
kútov sveta. K tým najaktuálnejším v období pretrvávajúcej pandémie patrí určite správa o projekte „Covid-19
a ľudia žijúci v chudobe v Indii“ Manoja Gulatijoho, riaditeľa neziskovej organizácie Water.org pre Indiu: „Voda sa
dotýka všetkého a táto pandémia nie je výnimkou. Bezpečná voda a zlepšená sanitácia doma sú viac ako len pohodlie. Virálna povaha tejto pandémie zdôrazňuje kritickú potrebu zvýšených investícií na urýchlenie prístupu k bezpečnej vode a sanitácii pre všetkých. Vďaka partnerstvu s rôznymi organizáciami vrátane mikrofinančných inštitúcií,
združení svojpomocných skupín, korporácií financujúcich bývanie, komerčných bánk, platobných bánk, sociálnych
podnikov a vlády Indie, umožnila Water.org viac ako 13 miliónom ľudí v dvanástich štátoch prístup k nezávadnej
vode alebo sanitácii“.
V priloženom linku (https://water.org/about-us/news-press/covid-19-and-people-living-poverty-india/) ďalej popisuje pokrok pri zabezpečovaní prístupu k pitnej vode v Indii
i rozhodnutie vlády z roku 2019 prideliť financie pre dodávanie vody potrubím do všetkých domácností do roku 2024.
Podľa odhadov Svetovej banky až 21 % prenosných chorôb
v tejto krajine súvisí s nebezpečnou vodou, nedostatkom
hygienických postupov ako je umývanie rúk a nedostatkom
sanitácie. Bez prístupu k bezpečnej vode alebo k toaletám
v domácnostiach hrozilo rodinám v Indii riziko infekčných
chorôb. A teraz sú zraniteľní voči ochoreniu alebo šíreniu
ďalšej život ohrozujúcej choroby COVID-19.
Súčasťou je i poďakovanie Jeyalakshmi za to, že počas pandémie mala vďaka tejto neziskovej organizácii doma toaletu a tiež video, ako ženy v jednej z dedín v Indii čakajú s rúškami na tvári v predznačených kruhoch, aby naplnili
svoje nádoby vodou. V Indii, tak ako v mnohých iných krajinách, sú za zabezpečenie vody obvykle zodpovedné
ženy a deti, ktoré často musia k jej zdrojom prejsť veľké vzdialenosti. Pre každú z týchto žien je cesta za vodou
fyzický náročná a životu nebezpečná, pretože sa vystavujú možnej nákaze koronavírusom. Voda pritom primárne
neslúži na umývanie rúk, ale aby deti neboli smädné a hladné.
Water.org tiež pripomína, že „COVID-19 nie je prvou a nebude poslednou zdravotnou krízou, ktorej bude svet čeliť.
Odolnosť voči budúcim krízam závisí od opatrení prijatých teraz, ako aj od politík, inštitúcií a kapacít zavedených
v bežných časoch. Spoločne môžeme dosiahnuť našu víziu univerzálneho prístupu k vode, sanitácii a hygiene“.

Svetový deň vody tak, ako každý rok zdôrazňuje význam vody a zvyšuje povedomie
o zásadných problémoch a o tom, že:
• Dnes 1 z 3 ľudí alebo 2,2 miliardy ľudí na celom svete nemá bezpečnú pitnú vodu. (WHO / UNICEF 2019)
• Viac ako polovica svetovej populácie alebo 4,2 miliardy ľudí nemá bezpečnú hygienu. (WHO / UNICEF 2019)
• Takmer polovica škôl na svete nemá pre študentov k dispozícii zariadenia na umývanie rúk s mydlom a vodou.
(WHO / UNICEF 2020)

• Na zabezpečenie splnenia najzákladnejších potrieb pri súčasnom udržaní nízkych rizík pre verejné zdravie je
potrebných približne 50 litrov vody na osobu a deň. (WHO, 2017)

• 207 miliónov ľudí strávilo viac ako 30 minút spiatočnou cestou, aby získali vodu z vylepšeného (chráneného
pred fekálnym znečistením) zdroja. (WHO / UNICEF 2019)

• Celosvetovo najmenej 2 miliardy ľudí používajú zdroj pitnej vody kontaminovaný výkalmi. (WHO 2019)
• Asi 297 000 detí do päť rokov ročne (viac ako 800 každý deň) zomiera na hnačkové choroby v dôsledku nesprávnej hygieny, sanitácie alebo nebezpečnej pitnej vody. (WHO 2019)
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