ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ…ΝΕΡΟ

Ο μισός πληθυσμός της γης θα
έχει ελλιπή ή και καθόλου πρόσβαση σε πόσιμο νερό έως το
2030, σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) τα οποία παρουσιάζονται
στο 5Ο Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό που διεξάγεται στην
Κωνσταντινούπολη.
Το Φόρουμ, το οποίο διεξάγεται κάθε τρία χρόνια
αναμένεται να απασχολήσουν τα σοβαρότατα προβλήματα που έχουν
επιφέρει στους υδάτινους πόρους του πλανήτη οι κλιματικές
αλλαγές.

Όλο και μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού κινδυνεύει κάθε χρόνο
από την ελλιπή πρόσβαση σε πόσιμο νερό με καταστροφικές για την υγεία και την
ευημερία του επιπτώσεις.
Οι επιστήμονες κρούουν εδώ και χρόνια τον κώδωνα του κινδύνου αφού ο
πληθυσμός της Γης αναμένεται να έχει αυξηθεί κατά 2,5 δισεκατομμύρια έως το 2050,
φτάνοντας συνολικά τα 9 δισεκατομμύρια, δεδομένο που θα καταστήσει την πρόσβαση σε
πόσιμο νερό ακόμα πιο δύσκολη για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων, ιδιαίτερα στην
Κίνα και τη νότια Ασία.
Στο Φόρουμ αναμένεται να συζητηθούν και οι διαμάχες που έχουν ξεσπάσει με
αφορμή το νερό. Η έλλειψη υδάτινων πόρων, είτε λόγω της πτώσης των αποθεμάτων,
είτε εξαιτίας της μόλυνσής τους, έχει ως αποτέλεσμα την ολοένα και μεγαλύτερη
γεωστρατηγική σημασία του νερού με την πάροδο των χρόνων, με πολλές διπλωματικές
–ή ακόμα και ένοπλες- διενέξεις να έχουν στο επίκεντρό τους τον έλεγχο ποταμών,
λιμνών και άλλων υδάτινων πόρων, τόσο σε διακρατικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Σε διεθνές επίπεδο η προσοχή θα επικεντρωθεί σε σημεία του πλανήτη που
ήδη τα αποτελέσματα της έλλειψης του νερού έχουν μετατραπεί σε αιτία διακρατικών ή
και εθνικών προστριβών, όπως στο Νταρφούρ του Σουδάν, στην χρόνια διαμάχη ΙσραήλΑραβικών κρατών για τον έλεγχο των υδάτινων πόρων της περιοχής, αλλά και στην
πρόσφατη διένεξη μεταξύ Κιργιστάν και Τατζικιστάνστην εξαιρετικά ευάλωτη και
ξηρή κεντρική Ασία. Το Τατζικιστάν μάλιστα έχει ζητήσει την μεσολάβηση του
Παγκόσμιου Συμβουλίου για το Νερό προς επίλυση της διένεξης.
Εκτός των διακρατικών προστριβών υπάρχουν και αυτές που αφορούν εσωτερικές
έριδες, όπως αυτές μεταξύ πολιτειών στις Η.Π.Α. ή των κρατιδίων της Ινδίας.
Σύμφωνα με τον γραμματέα του Παγκοσμίου Συμβουλίου για το Νερό Ντάνιελ
Τσίμμερ, η δραματική αυτή κατάσταση έχει τις ρίζες της στην αδιαφορία των
πολιτικών: «Ένας από τους στόχους του Φόρουμ είναι να κάνουμε τους πολιτικούς να
κατανοήσουν ότι το ζήτημα του νερού πρέπει να μπει ψηλά στην ατζέντα τους. Είναι
αναγκαίο για την παγκόσμια ευημερία, την σταθερότητα και την υγεία των πληθυσμών».
Πρόσφατη έκθεση των Ηνωμένων Εθνών επιρρίπτει επίσης πολύ σημαντικές
ευθύνες στους πολιτικούς και την έλλειψη βούλησης και πολιτικών αποφάσεων. Σύμφωνα
με το πόρισμα της έκθεσης «η έλλειψη προσοχής από τους πολιτικούς, έχει ως
αποτέλεσμα εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων να παραμένουν δέσμιοι της φτώχειας και
των ασθενειών και να είναι εκτεθειμένοι σε καταστροφές που σχετίζονται η
προέρχονται από την έλλειψη νερού».
Στο Φόρουμ, το οποίο ξεκινά τις εργασίες του σήμερα και θα διαρκέσει έως
και την Κυριακή 22 Μαρτίου, συμμετέχει και το ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο. μέλος του οποίου είναι
και η ΜΚΟ Σόλων.
Διαβάστε επίσης:
Το site http://www.alternatifsuforumu.org/en/ του Εναλλακτικού Φόρουμ που θα
πραγματοποιηθεί 20-22 Μαρτίου στο πανεπιστήμιο SantralIstanbul.
Υπάρχει αναλυτικά το πρόγραμμα του Φόρουμ στην ιστοσελίδα καθώς και άλλες χρήσιμες
πληροφορίες.
Το http://www.peopleswaterforum.org/ στο οποίο μπορείτε να βρείτε εναλλακτικές
δραστηριότητες που οργανώνονται παράλληλα με το επίσημο παγκόσμιο Φόρουμ για το
Νερό.
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