Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody
i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną
gospodarkę zasobami wodnymi
Każdy człowiek na świecie powinien mieć dostęp do czystej wody. Na naszej planecie
mamy wystarczającą ilość wody, by tak się stało. Jednak z powodu słabej gospodarki
czy złego stanu infrastruktury, każdego roku na choroby związane z nieodpowiednimi
zasobami wody, słabymi warunkami sanitarnymi i złą higieną umierają miliony ludzi,
przede wszystkim dzieci.
Niedostatek wody, jej słaba jakość i niewłaściwe warunki sanitarne mają negatywny
wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i źródła utrzymania. Ograniczają także szansę
biednych rodzin na podjęcie edukacji. Susza dotyka jedne z najbiedniejszych rejonów
świata, co tylko potęguje występowanie głodu i niedożywienia.
Do roku 2050 przynamniej co czwarta osoba na świecie może żyć w kraju, w którym
odczuwany będzie chroniczny niedobór czystej wody lub występować będą
powtarzające się cykle jej niedoboru.
Zadania
Do 2030 roku zapewnić powszechny i sprawiedliwy dostęp do bezpiecznej wody
pitnej po przystępnej cenie.
Do 2030 roku zapewnić dostęp do odpowiednich i godziwych warunków
sanitarnych i higienicznych dla wszystkich oraz wyeliminować praktyki defekacji na
świeżym powietrzu, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby kobiet,
dziewcząt i osób żyjących we wrażliwych sytuacjach.
Do 2030 roku poprawić jakość wody poprzez redukcję zanieczyszczeń,
likwidowanie wysypisk śmieci, ograniczenie stosowania szkodliwych substancji
chemicznych i innych szkodliwych materiałów.
Zmniejszyć o połowę ilość
nieoczyszczonych ścieków oraz znacząco podnieść poziom recyklingu i bezpiecznego
ponownego użytkowania materiałów w skali globalnej.
Do 2030 roku znacząco podnieść efektywność wykorzystywania wody we
wszystkich sektorach oraz zapewnić zrównoważony pobór wody oraz dostawy wody
pitnej, by rozwiązać problem niedostatku wody i znacząco zmniejszyć liczbę ludzi
cierpiących z tego powodu.
Do 2030 roku wdrożyć zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi na
wszystkich poziomach, w tym poprzez współpracę transgraniczną.

Do 2020 roku zapewnić ochronę i odnowić ekosystemy zależne od wody, w tym
tereny górskie, lasy, tereny podmokłe, rzeki, jeziora i wody podziemne.
Do 2030 roku rozszerzyć międzynarodową współpracę i wesprzeć budowę
potencjału krajów rozwijających się, który umożliwi podejmowanie działań
i opracowanie programów związanych z wodą i warunkami sanitarnymi, m.in. w takich
dziedzinach jak: gromadzenie wody, odsalanie, efektywna gospodarka wodna,
oczyszczanie ścieków, recykling i technologie ponownego wykorzystania wody.
Wspierać i wzmocnić udział lokalnych społeczności
gospodarowania zasobami wodnymi i infrastruktury sanitarnej.
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Fakty
Od 1990 roku 2,6 miliarda ludzi uzyskały dostęp do ulepszonych źródeł wody
pitnej, lecz 663 miliony ludzi nadal jest pozbawionych takiego dostępu.
Przynajmniej 1,8 miliarda ludzi korzysta z wody pitnej pochodzącej ze źródła
zanieczyszczonego odchodami.
W latach 1990 – 2015 liczba ludzi korzystająca z ulepszonych źródeł wody
pitnej wzrosła z poziomu 76% do 91%.
Na niedostatek wody wciąż cierpi ponad 40% światowej populacji i przewiduje
się, że odsetek ten nadal będzie zwiększał się. Ponad 1,7 miliarda ludzi żyję
|w dorzeczach rzek, w których zużywa się więcej wody, niż jej przybywa.
2.4 miliarda ludzi nie ma dostępu do podstawowych urządzeń sanitarnych,
takich jak toalety czy latryny.
Ponad 80% nieoczyszczonych ścieków powstałych w wyniku działalności
człowieka ma ujście do rzek lub morza.
Każdego dnia średnio 1,000 dzieci umiera z powodu biegunki i jej powikłań,
które są możliwymi do uniknięcia chorobami przenoszonymi przez wodę lub
związanymi ze złymi warunkami sanitarnymi.
Energia wodna stanowi najważniejsze i powszechne źródło energii
odnawialnej. Od 2011 roku stanowi ona 16% całkowitej produkcji energii elektrycznej
na świecie.
Około 70% wody używanej do nawadniania pochodzi z rzek, jezior
i podziemnych źródeł wody.
Powodzie i inne katastrofy powiązane z wodą są przyczyną 70% wszystkich
śmiertelnych przypadków poniesionych w wyniku klęsk żywiołowych.
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