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Ένα στα τέσσερα ή 600 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο
θα ζουν σε περιοχές με εξαιρετικά περιορισμένους υδάτινους
πόρους, έως το 2040, σύμφωνα με την έκθεση της UNICEF που
κυκλοφόρησε με αφορμή τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Νερού.
Όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, η έκθεση με τίτλο
«Διψασμένοι για ένα Μέλλον: Το νερό και τα παιδιά σε ένα
μεταβαλλόμενο κλίμα» εξετάζει τις απειλές για τη ζωή και την
ευημερία των παιδιών που προκαλείται από την ελαχιστοποίηση
των πηγών ασφαλούς πόσιμου νερού και το πώς η κλιματική αλλαγή
θα εντείνει αυτούς τους κινδύνους κατά τα επόμενα έτη.
«Το νερό είναι στοιχειώδες. Χωρίς αυτό, τίποτα δεν μπορεί να
αναπτυχθεί, όμως σε όλο n τον κόσμο εκατομμύρια παιδιά δεν
έχουν πρόσβαση σε ασφαλές νερό, γεγονός που απειλεί τη ζωή
τους, υπονομεύοντας την υγεία τους και θέτοντας σε κίνδυνο το
μέλλον τους. Αυτή η κρίση θα επιδεινωθεί, εκτός αν αναλάβουμε
συλλογική δράση τώρα», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της
UNICEF Άντονι Λέικ.
Σύμφωνα με την έκθεση, 36 χώρες αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρό
πρόβλημα με τους υδάτινους πόρους, καθώς η ζήτηση για νερό
ξεπερνά κατά πολύ τις διαθέσιμες ανανεώσιμες πηγές εφοδιασμού.
Οι υψηλότερες θερμοκρασίες, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας,
οι αυξημένες πλημμύρες, οι ξηρασίες και το λιώσιμο των πάγων
επηρεάζουν την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα του νερού, καθώς
και τα συστήματα αποχέτευσης.
Η αύξηση του πληθυσμού, η αυξημένη κατανάλωση και η υψηλότερη
ζήτηση νερού, που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην
εκβιομηχάνιση και την αστικοποίηση, είναι μερικές από τις
βασικές αιτίες για την αποστράγγιση των υδάτινων πόρων σε όλο

τον κόσμο. Οι συγκρούσεις σε πολλά μέρη του κόσμου, απειλούν
επίσης την πρόσβαση των παιδιών σε ασφαλές νερό.
Όλοι αυτοί οι παράγοντες αναγκάζουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν
μη ασφαλές νερό που τα εκθέτει σε δυνητικά θανατηφόρες
ασθένειες, όπως η χολέρα και η διάρροια. Πολλά παιδιά σε
περιοχές που πλήττονται από την ξηρασία, περνούν δεκάδες ώρες
κάθε μέρα συλλέγοντας νερό, χάνοντας την ευκαιρία να πάνε στο
σχολείο. Τα κορίτσια είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε επιθέσεις,
κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων.
Τα φτωχότερα και πιο ευάλωτα παιδιά θα επηρεαστούν κυρίως από
τον περιορισμό των υδάτινων πόρων αναφέρει η έκθεση, καθώς
εκατομμύρια από αυτά ζουν ήδη σε περιοχές με χαμηλή πρόσβαση
σε ασφαλές νερό και αποχέτευση.
Στην έκθεση επισημαίνεται επίσης:
* Έως και 663 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως δεν έχουν
πρόσβαση σε επαρκείς πηγές νερού και 946 εκατομμύρια άνθρωποι
αφοδεύουν στην ύπαιθρο.
* Πάνω από 800 παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών πεθαίνουν
κάθε μέρα από διάρροια που οφείλεται σε ανεπαρκείς πηγές
πόσιμου νερού, αποχέτευσης και υγιεινής.
* Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι γυναίκες και τα κορίτσια δαπανούν
200 εκατομμύρια ώρες συλλέγοντας νερό κάθε μέρα.
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις πηγές νερού δεν
είναι κάτι αναπόφευκτο λέει η UNICEF.
Η έκθεση καταλήγει με μια σειρά από προτάσεις που μπορούν να
βοηθήσουν στην αναχαίτιση των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής στις ζωές των παιδιών. Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν:
* Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν σε σχεδιασμό για
αλλαγές στη διαθεσιμότητα και τη ζήτηση νερού στα επόμενα
χρόνια. Πάνω απ’ όλα, αυτό σημαίνει προτεραιότητα στην
πρόσβαση των πιο ευάλωτων παιδιών σε ασφαλές νερό, για τη

μεγιστοποίηση των κοινωνικών και υγειονομικών αποτελεσμάτων.
* Οι κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να
ενσωματωθούν σε όλες τις πολιτικές που σχετίζονται με τις
υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης και οι επενδύσεις θα πρέπει
να έχουν ως στόχο τους πληθυσμούς υψηλού κινδύνου.
* Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συνεργαστούν με τις κοινότητες
για την πρόληψη της μόλυνσης και εξάντλησης των ασφαλών πηγών
νερού.
* Οι ίδιες οι κοινότητες θα πρέπει να διερευνήσουν τρόπους
ώστε να έχουν διαφορετικές πηγές νερού και να αυξήσουν την
ικανότητά τους να αποθηκεύουν νερό με ασφάλεια.
«Σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που
εργαζόμαστε για να προσεγγίσουμε αυτούς που είναι πιο
ευάλωτοι. Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους που
μπορούμε να το κάνουμε, είναι η διασφάλιση της πρόσβασής τους
σε ασφαλές νερό», είπε ο Άντονι Λέικ.
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