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„Voda je propojena se všemi oblastmi, kterými se musíme zabývat, abychom stvořili budoucnost
takovou, jakou chceme“. Tak UNWater odůvodnilo volbu hesla a tématu pro letošní Světový den
vody, který tradičně oslavíme 22. března. Téma je pak pochopitelně spjato s právě finišujícím projednáváním cílů tzv. agendy post-2015, jež navazuje na Millenium Development Goals Organizace
Spojených národů, které pokrývaly období let 2000 až 2015. Na období let 2015 až 2030 se pak
hlavní rámcovou agendou OSN stane právě post-2015, a je proto jedině dobře, že téma vody má
nejen samostatnou část v rámci agendy a bude mít stanoveny vlastní cíle, o jejichž přesné podobě
se vyjednává na úrovni OSN, ale prolíná se i dalšími oblastmi a tématy agendy post-2015.
Právě prolínání tématu vody s různými oblastmi našeho života je naznačeno ve volbě dílčích témat
letošního Světového dne vody:
Voda znamená zdraví – čisté ruce mohou zachránit tvůj život
Voda znamená přírodu – ekosystémy jsou v samém srdci globálního oběhu vody
Voda znamená rozvoj měst – každý týden se do měst na světě přistěhuje jeden milion lidí
Voda znamená průmysl – na výrobu jednoho automobilu se spotřebuje více vody než na napuštění bazénu
Voda znamená energii – voda a energie jsou nerozluční přátelé
Voda znamená potravu – na dva steaky se spotřebuje 15 000 litrů vody
Voda znamená rovnoprávnost – každý den ženy stráví 200 milionů hodin přepravou vody.
Lidstvo potřebuje vodu: „Kapka vody je tvárná. Kapka vody má velkou sílu. Kapka vody je potřebná.“
„Voda podmiňuje udržitelný rozvoj v samém jeho jádru. Vodní zdroje a množství toho, co poskytují,
podporují snižování chudoby, ekonomický růst a udržitelnost kvality životního prostředí. Od potravy
a energetické bezpečnosti po lidské zdraví a zdraví ekosystémů voda přispívá ke zlepšení sociální
úrovně a růstu, a tak ovlivňuje životy miliard lidí.“
Je zřejmé, že letošní téma Světového dne vody je veskrze globální a jeho aplikace do podmínek
rozvinuté země, jakou je Česká republika, nepřináší mnoho nového, přesto stojí za zamyšlení hned
z několika aspektů. Prvním z nich je naše spotřeba vody a její dostatek či nedostatek, a to nejen z
hlediska absolutního množství, nebezpečí výskytu sucha, snižování spotřeby a opětovného užívání
vody, ale i z pohledu dopadů na jakost vody a její znečišťování, jímž můžeme zdroje vody znehodnotit a dále tak zvýšit svou zranitelnost při omezení zdrojů vody. Druhým z nich je zamyšlení nad směřováním užívání vody, vodního hospodářství a soužití s vodou v České republice. Víme, jakou budoucnost chceme, jak k ní směřovat a jak naše vize naplňovat? Stále totiž platí, že „Voda je život“.

„VODA JE ŽIVOT“

