Stručná
informácia o
podpore
samostatných
cieľov pre oblasť
vody
V roku 2015 členské krajiny OSN prerokujú zoznam
cieľov trvalo udržateľného rozvoja (Sustainable
Development Goals - SDG) ako súčasť agendy
Spojených národov po roku 2015. V tomto kontexte
je dôležité, aby sa voda do tejto agendy zahrnula
ako priorita, resp. ako opatrenie proti globálnej
kríze v oblasti vody. V procese prebiehajúcich
rokovaní je preto nevyhnutná podpora
samostatného cieľa “Voda” práve na úrovni
jednotlivých krajín.

#watergoal
Výzva na konanie
•

Voda ako súčasť okrúhleho stola SDG: Samostatný cieľ
„Voda“ v rozvojovej agende po roku 2015 sústredí a
zjednotí úsilie venované globálnej kríze v oblasti vody.
Bez tohto špeciálneho dôrazu by mohlo hroziť, že
celosvetové spoločenstvo môže problémy spojené s
vodou opomenúť a tým ohroziť ostatné ciele rozvoja
spoločnosti.

•

Podstatná je podpora na úrovni jednotlivých krajín:
Napriek tomu, že odporúčania OSN pre agendu po
roku 2015 obsahujú samostatný cieľ “Voda”, jednotlivé
krajiny pokračujú v rokovaní o jeho význame. Práve
preto je teraz vhodný čas deklarovať dôležitosť vody
pre národné hospodárstvo a rozvoj spoločnosti
prostredníctvom samostatného cieľa “Voda”
predstaviteľmi jednotlivých krajín a vlád.

•

Potreba rozšírených partnerstiev: Partnerstvá budú
jedným zo spôsobov napĺňania a implementácie
cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Partnerstvá sú pre
vodu kľúčové najmä preto, lebo vodou sa zaoberajú
viaceré stupne štátnej správy a samosprávy a voda
zasahuje do mnohých odvetví, profesií a záujmových
skupín. Pri rozhodovaní o národných rozvojových
cieľoch sa musia zainteresované strany v oblasti vody
prizývať za diskusný stôl ako kľúčoví a vážení partneri.

Prečo je voda jedným z cieľov trvalo udržateľného
rozvoja?

Napriek pokroku v plnení Miléniových rozvojových cieľov viac
ako 700 miliónov ľudí nemá prístup ku kvalitnému zdroju pitnej
vody a 2,5 miliarde ľudí chýba prístup k hygiene a sanitácii. Lídri
si musia uvedomiť, že samotný prístup k zdroju pitnej vody,
ktorý vyhovuje po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke hygiene
a sanitácii nestačí na zvýšenie bezpečnosti v oblasti vody.
•

Nedostatok vody ovplyvňuje život 2,8 miliardy ľudí na celom
svete a na každom kontinente.

•

Krízu v oblasti vody uviedlo Svetové ekonomické fórum v
globálnom meradle ako jedno z najväčších globálnych rizík na
najbližšie 4 roky.

•

Sedemdesiat percent ekonomických strát pri živelných
katastrofách (vyčíslených na 2,5 bilióna amerických dolárov)
je spôsobených priamo alebo nepriamo vodou.

Voda je kľúčovým vstupom a limitujúcim faktorom našej energetiky,
ekonomického rozvoja a zdravia. Akékoľvek, často ambiciózne,
plány na dosiahnutie potravinovej a energetickej bezpečnosti budú
aj naďalej vyžadovať zvýšený prísun vody.

The Global Water Partnership's vision is for a water secure world. Our mission is to advance
governance and management of water resources for sustainable and equitable development.

BRIEFING

NOTE

Samostatný cieľ “Voda”

Samostatný cieľ “Voda” v rozvojovej agende po roku 2015
sústredí globálne úsilie v boji proti kríze v oblasti vody. Bez
samostatného cieľa by mohlo globálne spoločenstvo problémy
týkajúce sa vody odsunúť, a tak následne ohroziť ostatné snahy
pri rozvoji spoločnosti, životného prostredia a hospodárstva.
V roku 2014, Valné zhromaždenie OSN odsúhlasilo 17 základných
cieľov medzivládnych rokovaní pre rozvojovú agendu po roku
2015, vrátane cieľa “Voda”. Plné znenie cieľa pre vodu je:
Cieľ č. 6. Zabezpečenie dostupnosti a dostatku vody, hygieny a
sanitácie pre všetkých
Podobne sa ciele navrhli aj pre oblasti súvisiace s vodným
hospodárstvom vrátane chudoby, zdravia, potravín, energie,
rodovej rovnosti, urbanizácie a ekosystémov.

Aktívne zapojenie zainteresovaných strán

V rokoch 2013 a 2014 Global Water Partnership umožnilo
sériu stretnutí na národných úrovniach k samostatnému cieľu
„Voda“. V regióne strednej a východnej Európy sa konzultačné
stretnutia konali v Bulharsku, Poľsku, Rumunsku a Slovinsku od
marca do apríla 2014. Stretnutí sa zúčastnili tisíce ľudí z viac ako
30 krajín za širokej účasti predstaviteľov životného prostredia,
poľnohospodárstva, plánovania ako aj infraštruktúrnych sektorov,
vrátane politických predstaviteľov, zástupcov vlád a predstaviteľov
súkromného a tretieho sektora.
Najdôležitejšie závery z týchto stretnutí sú:
•

Široký konsenzus o dôležitosti a nevyhnutnosti samostatného
cieľa „Voda“ v rozvojovej agende po roku 2015

•

Silná podpora pre komplexnú a previazanú množinu cieľov
smerujúcich k pokroku v oblasti vodného hospodárstva

•

Jasné uprednostnenie flexibility v stanovovaní národných
cieľov, podporené jasnou definíciou pojmov a indikátorov

Nastal čas ...

Práve teraz je rozhodujúci čas, aby jednotlivé vlády vyjadrili
dôležitosť vody pre národné hospodárstvo a sociálny rozvoj ako aj
podporu samostatnému cieľu „Voda“.
GWP vyzýva jednotlivých predstaviteľov krajín, aby podporili
samostatný cieľ „Voda“.
GWP je pripravené podporiť krajiny v implementácii cieľov
trvalo udržateľného rozvoja.

Časový harmonogram

Harmonogram diskusie o Rozvojovej agende po roku 2015 sa zverejnil v decembri 2014. Jednotlivé krajiny sa
zaviazali, že medzivládne rokovania budú otvorené, transparentné a nediskriminačné voči zúčastneným stranám.
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