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1. Οι σύγχρονες προκλήσεις για καθαρό και πόσιμο νερό 

 

Η ανάγκη για έναν εποικοδομητικό διάλογο για το πώς η οικονομικη δραστηριοτητα αλλα και 

οι πολιτες- κοινωνια χρησιμοποιούν, διαχειρίζονται και αποτιμούν το νερό δεν ήταν ποτέ 

περισσότερο επιτακτική.  

 

Οι παγκόσμιες προμήθειες νερού αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς πιέσεις. Τις τελευταίες 

δεκαετίες παρατηρούνται έντονα προβλήματα στην διαχείριση των υδάτινων  πόρων που 

προκαλούνται από την οικονομική ανάπτυξη και την έντονη περιβαλλοντική κρίση  που 

αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Η πληθυσμιακή αύξηση, η εντατική άρδευση (70% περίπου του  

συνόλου του νερού που προέρχεται από τα ποτάμια, τις λίμνες και τον υδροφόρο ορίζοντα  

χρησιμοποιείται για την άρδευση), η μεγιστοποίηση της γεωργικής παραγωγής και η 

αλματώδης ανάπτυξη της βιομηχανικής δραστηριότητας και του τουρισμού έχουν ως 

αποτέλεσμα την  αύξηση της ζήτησης του νερού ενώ η μόλυνση των υδάτων από τα 

απόβλητα, η κλιματική  αλλαγή και η συνεπαγόμενη αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη 

έχουν ως αποτέλεσμα τη  συνεχή μείωση των αποθεμάτων νερού.  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα ο ΟΗΕ, περίπου 1,8 δισεκατομμύρια 

άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να πίνουν νερό που έχει μολυνθεί με περιττώματα, ενώ 2,4 

δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν βασικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης. 1 στους 9 

ανθρώπους (περίπου 2,6 δισ.) δεν έχει πρόσβαση σε ασφαλές, καθαρό νερό ενώ 1 στους 3 

δεν έχουν πρόσβαση σε τουαλέτα. 

 

Το 80% των ασθενειών στις αναπτυσσόμενες χώρες συνδέονται με το βρώμικο νερό και τις 

συνθήκες υγιεινής ενώ, το 1/3 των ανθρώπων παγκοσμίως είναι μόνιμα άρρωστο εξαιτίας του 

βρώμικου νερού και 10 εκατ./ετησίως πεθαίνουν από το νερό που πίνουν. Συγκεκριμένα, ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, υπολογίζει ότι 1,6 εκατομμύρια θάνατοι/ετησίως σε όλο τον 

πλανήτη οφείλονται στην κατανάλωση βρώμικου νερού. Ενώ, ο Οργανισμός Ηνωμένων 

Εθνών έχει καταγράψει ένα τραγικό στοιχείο που αφορά στην απώλεια παιδικών ζωών. Κάθε 

20 δευτερόλεπτα ένα παιδί χάνει τη ζωή του εξαιτίας του μολυσμένου νερού. 

 



Σοβαρά προβλήματα όμως αντιμετωπίζουν και τα προηγμένα κράτη καθώς σύμφωνα με τα 

στοιχεία, στο 70% των ευρωπαϊκών πόλεων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, τα 

υπόγεια ύδατα καταναλώνονται και μολύνονται με ρυθμούς ταχύτερους από ότι 

αναπληρώνονται. Εκτιμάται ότι μέχρι το 2025 εκτιμάται τα 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού θα 

υποφέρουν από την έλλειψη νερού. Και ο λόγος είναι, ότι 2.500.000.000 τόνοι ανθρωπίνων 

και βιομηχανικών αποβλήτων, διατίθενται σε υδατικούς φορείς κάθε μέρα. Οι μισοί 

υγροβιότοποι του πλανήτη έχουν εξαφανισθεί από το 1900 ενώ από το 1991 μέχρι το 2010 

πάνω από 870.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φυσικές καταστροφές, εκ των οποίων 

το 90% συνδεόταν με το νερό. 

 

Έρευνα των Ηνωμένων Εθνών έδειξε ότι κάθε μέρα είναι απαραίτητα 20-50lt καθαρού νερού 

για τις βασικές ανάγκες ενός ανθρώπου, όπως για να μαγειρέψει, να πιεί και να καθαρίσει το 

χώρο του ή τα ρούχα του κ.λπ. την ίδια στιγμή, πάνω από 894 εκατ. άνθρωποι σε όλο τον 

πλανήτη, δηλαδή ποσοστό μεγαλύτερο του 16% δεν έχει πρόσβαση σε αυτές τις ποσότητες 

καθαρού νερού. 

 

2. ΟΗΕ - Το δικαίωμα στο νερό  

 

Η παραπανω κατασταση προφανως και δεν ανακαλυφθηκε σημερα. Σε παγκοσμιο επιπεδο η 

επιστημονικη κοινοτητα αλλα και φορεις, οργανισμοι, ινστιτουτα υπογραμμίζαν την ανάγκη να 

αντιμετωπιστει η δυσμενεστατη πραγματικοτητα και να ληφθουν μετρα σε διεθνες, εθνικο αλλα 

και περιφερειακο και τοπικο επιπεδο.  

 

Αν θελουμε να αναφερθούμε επιλεκτικα και ενδεικτικα σε περιοδους και διασκεψεις που 

ξεχωρισαν για τις αναφορες τους αλλα και την ουσιαστικη ενεργοποιηση στους υδατινους 

πορους θα υπογραμμίζαμε τα παρακατω.   

 

Στις 28 Ιουλίου 2010 η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. ενέκρινε με 122 ψήφους υπέρ, καμία 

κατά, και 41 αποχές, ψήφισμα με το οποίο ανακηρύσσονται, η πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο 

νερό και η δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχειώδη υγιεινή, σαν «θεμελιώδες ανθρώπινο 

δικαίωμα». 

 

Μετά από αυτό, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών  επιβεβαίωσε 

ότι αποτελεί μέρος του υφιστάμενου διεθνούς δικαίου και τόνισε ότι είναι νομικά  δεσμευτικό 

για τα κράτη που έχουν επικυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και 

Πολιτιστικά Δικαιώματα (ICESCR).  

 

Η νομική βάση του δικαιώματος στο νερό  στο διεθνές δίκαιο απορρέει από τα άρθρα 11 και 

12 του ICESCR της 19ης Δεκεμβρίου 1966 . Το νερό και η αποχέτευση είναι αλληλένδετα αλλά 

και ανεξάρτητα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες,  

συμπεριλαμβανομένου του νερού και του σαπουνιού για πλύσιμο των χεριών, είναι 

θεμελιώδης  για την ανθρώπινη υγεία και ευημερία. Είναι ουσιαστικής σημασίας για τη 

βελτίωση της  διατροφής, την πρόληψη ασθενειών και τη διευκόλυνση της υγειονομικής 

περίθαλψης, καθώς  και για τη διασφάλιση της λειτουργίας των σχολείων, των χώρων 

εργασίας και των πολιτικών  θεσμών και της πλήρους συμμετοχής στην κοινωνία των 

γυναικών, των κοριτσιών και των  περιθωριοποιημένων ομάδων Η Επιτροπή Οικονομικών 

Κοινωνικών και Πολιτιστικών  Δικαιωμάτων (CESCR) δημοσίευσε και Δήλωση για να 

διευκρινίσει το θέμα της υγιεινής μετά  την έγκριση των ψηφισμάτων του 2010. Σύμφωνα με 



τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, η  αποχέτευση συμπεριλήφθηκε ως μέρος του 

ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό, γιατί σε αντίθετη περίπτωση πολλά κράτη ήταν απρόθυμα 

να την αναγνωρίσουν. 

 

Το ψήφισμα αυτό της Γ.Σ. του ΟΗΕ εντάχθηκε μέσα στις προσπάθειες που ανέλαβε ο ΟΗΕ, 

ήδη από το 2000, στο πλαίσιο των Στόχων της Χιλιετίας για την ανάπτυξη (Millennium 

Development Goals) με στόχο μέχρι το 2015, να έχουν μειωθεί στο μισό τα ποσοστά των 

ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής. 

 

Συνεπώς είναι απολύτως κατανοητή η ανάγκη να συμπεριληφθεί στο νέο Θεματολογιο του 

ΟΗΕ ένας στόχος που θα αφορούσε την διασφάλιση της πρόσβασης  σε ύδρευση και 

αποχέτευση για όλους αλλά και την βιώσιμη διαχείριση του νερού.  

 

Πιο  συγκεκριμένα αυτο συμβαίνει με την ένταξη το 2015 στους 17 Στόχους του ΟΗΕ της 

ΒΙώσιμης Ανάπτυξης, του Στόχου 6, ο οποίος επιδιώκει, την επίτευξη ισότιμης πρόσβασης σε 

ασφαλές και προσιτό  πόσιμο νερό και σε εγκαταστάσεις και συστήματα υγιεινής για όλους, 

βάζοντας τέλος στην  «ανοιχτή αφόδευση», και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των 

γυναικών, των  κοριτσιών, και όσων βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις, έως το 2030.  

 

Ο στόχος 6, όμως,  υπερβαίνει κατά πολύ τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης και 

καλύπτει ολόκληρο τον  κύκλο του νερού. Εκτός από τους οικιακούς σκοπούς, το νερό είναι 

απαραίτητο σε όλους τους  τομείς της κοινωνίας, για την παραγωγή τροφίμων, ενέργειας, 

αγαθών και υπηρεσιών. Οι  χρήσεις αυτές παράγουν επίσης λύματα τα οποία, εάν δεν 

διαχειρίζονται σωστά, μπορούν να  μεταδώσουν ασθένειες και να εισαγάγουν επικίνδυνες 

ουσίες σε ποτάμια, λίμνες και ωκεανούς.  Επιδίωξη λοιπόν αποτελεί και η βελτίωση της 

ποιότητας του νερού, μέσω της μείωσης της  ρύπανσης, της εξάλειψης των απορρίψεων, της 

ελαχιστοποίησης της απελευθέρωσης  επικίνδυνων χημικών και υλικών, της μείωσης, κατά το 

ήμισυ, του ποσοστού των  ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων, καθώς και της σημαντικής 

αύξησης της ανακύκλωσης και  της ασφαλούς επαναχρησιμοποίησης του νερού σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Η ουσιαστική αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του ύδατος σε όλους τους 

τομείς, καθώς και η διασφάλιση της  βιώσιμης άντλησης και προμήθειας πόσιμου νερού, 

αποτελεί ένα ακόμα βήμα, προκειμένου να  αντιμετωπιστεί η λειψυδρία και να μειωθεί 

σημαντικά ο αριθμός των ανθρώπων που πλήττονται  από αυτήν, παράλληλα με την 

εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων,  σε όλα τα επίπεδα, και 

βέβαια μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας.  

 

Στον Στόχο 6 προβλέπεται επίσης η προστασία και η αποκατάσταση των υδάτινων 

οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των βουνών, των δασών, των υδροβιότοπων, των  

ποταμών, των υδροφόρων οριζόντων και των λιμνών έως το 2020, και τέλος, έως το 2030, η  

επέκταση της διεθνούς συνεργασίας και η υποστήριξη της οικοδόμησης ικανοτήτων των  

αναπτυσσόμενων χωρών σε δραστηριότητες και προγράμματα που σχετίζονται με το νερό και  

την υγιεινή, όπως τη συλλογή υδάτων, την αφαλάτωση, την αποδοτικότητα χρήσης των  

υδατικών πόρων, την επεξεργασία υγρών αποβλήτων, και τις τεχνολογίες ανακύκλωσης και  

επαναχρησιμοποίησης ύδατος, καθώς και την στήριξη και την ενδυνάμωση της συμμετοχής 

των  τοπικών κοινοτήτων στη βελτίωση της διαχείρισης του νερού και των εγκαταστάσεων 

υγιεινής.  

 


