K R AT K A I N F O R M A C I J A

V podporo
jasnemu cilju
na področju
voda
Letos države razpravljajo o vrsti ciljev trajnostnega
razvoja (SDGs) v okviru razvojne agende Združenih
narodov po letu 2015. Za obvladovanje kritičnega
stanja vode v svetu mora voda postati prednostna
naloga agende. Med potekom pogajanj je podpora
na ravni države ključnega pomena za dosego
namenskega cilja na področju voda.
Zakaj voda med cilji trajnostnega razvoja?

#watergoal
Poziv k ukrepanju
•

Voda v okviru ciljev trajnostnega razvoja: V razvojni
agendi po letu 2015 bodo prizadevanja za dosego
namenskega cilja na področju vode usmerjena k
reševanju svetovne vodne krize. Brez predanosti temu
cilju bo svetovna skupnost pozabila na težave z vodo,
kar lahko ogrozi tudi druga razvojna prizadevanja.

•

Podpora na ravni države je bistvenega pomena:
Čeprav priporočila Združenih narodov za obdobje po
letu 2015 vključujejo namenski cilj na področju voda,
države letos o tem še vedno razpravljajo. Zdaj je ključni
trenutek za nacionalne voditelje in vlade, da poudarijo
pomen vode za gospodarski in družbeni razvoj svojih
držav ter izrazijo svojo podporo namenskemu cilju na
področju voda.

•

Potrebno je okrepljeno partnerstvo: Partnerstvo bo
eno od sredstev izvajanja, potrebno za dosego ciljev
trajnostnega razvoja. Na področju vode so
partnerstva bistvena za uspeh, ker voda zadeva
mnoge ravni oblasti, številne stroke in interesne
skupine. Pri oblikovanju nacionalnih razvojnih
odločitev morajo biti za vodo zainteresirane strani
cenjeni sogovorniki za pogajalsko mizo.

Kljub napredku na področju Razvojnih ciljev tisočletja, več kot
700 milijonov ljudi še vedno nima dostopa do varne pitne vode
in 2,5 milijarde ljudi nima osnovnih sanitarnih pogojev. Voditelji
se morajo zavedati, da napredek pri trajnostnem dostopu do
pitne vode in odvod ter čiščenje odpadnih voda ni dovolj za
večjo varnost vode.
•

Pomanjkanje vode trpi 2,8 milijarde ljudi po vsem svetu in na
vseh celinah.

•

Svetovni gospodarski forum zadnja štiri leta navaja, da
pomanjkanje vode predstavlja največje tveganje v svetovnem
merilu.

•

Od 2,5 bilijonov USD gospodarskih izgub, jih je 70 %
povezanih z vodo.

Voda je ključna sestavina in morebiten omejevalni dejavnik ciljev
sprejetih za energijo, gospodarski razvoj in zdravstvene cilje.
Kakršni koli ambiciozni cilji na področju preskrbe s hrano in energijo
zahtevajo večje količine vode.

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.

K R AT K A I N F O R M A C I J A
Jasen cilj za področje voda

Jasen globalni cilj za področju voda bo v razvojni agendi za
obdobje po letu 2015 usmeril prizadevanja k reševanju svetovne
vodne krize. Brez takega cilja bi svetovna skupnost pozabila na
tveganja, ki ga predstavljajo težave z vodo, kar bi ogrozilo tudi
druga razvojna prizadevanja, naše okolje in gospodarstvo.
Leta 2014 je Generalna skupščina Združenih narodov potrdila 17
ciljev, ki so podlaga za medvladna pogajanja o razvojni agendi po
letu 2015, vključno s ciljem na področju voda, in sicer:
6. cilj: Zagotoviti dostopnost in trajnostno upravljanje z vodami
ter sanitarno ureditev za vse
Predlagani so bili tudi cilji za področja, ki so neposredno povezana z upravljanjem z vodami, vključno z revščino, zdravjem,
prehrano, energijo, enakopravnostjo spolov, mesti in ekosistemi.

Vključevanje vseh zainteresiranih strani

V letih 2013 in 2014 je Svetovno partnerstvo za vodo (GWP –
Global water Partnership) izvedlo vrsto posvetovanj na državni
ravni glede namenskega cilja na področju voda. Posvetovanj
so se udeležili tisoči ljudi v več kot tridesetih državah, s široko
udeležbo iz okoljskega, kmetijskega, načrtovalskega in infrastrukturnega sektorja, vključno s predstavniki politike, vladnimi
uradniki ter delegati iz zasebnega sektorja in civilne družbe.
Na posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi smo ugotovili, da
obstaja:
• splošno soglasje, da je namenski cilj na področju voda
temeljni cilj razvojne agende po letu 2015;

•

močna podpora celovitim in medsebojno povezanim ciljem
za izboljšanje celostnih pristopov k upravljanju z vodami; in

•

prožnost pri določevanju nacionalnih ciljev, podprtih z jasnimi opredelitvami pojmov in kazalnikov.

Čas je …

Zdaj je ključni trenutek, da vlade izrazijo pomen vode za gospodarski in družbeni razvoj svoje države in njihovo podporo
namenskemu cilju na področju voda.
Svetovno partnerstvo za vodo poziva nacionalne voditelje, da
podprejo namenski cilj na področju voda, samo pa je pripravljeno podpreti države pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja.

Časovni okvir
Decembra 2014 je bil objavljen načrt razprav o razvojni agendi po letu 2015 z zavezo držav, da bodo medvladna
pogajanja ostala odprta, pregledna in vključujoča. Ključna srečanja obsegajo:
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