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На 22-ри Март секоја година, светот преку разни 
активности го одбележува Светскиот ден на водата.

Секоја година светот го одбележува овој ден и го 
менува мотото, со што дава акцент на различни 
сегменти значајни за водата.

Оваа година одбележувањето 

на овој ден е под мотото: 

„Вредностите на водата“.



Во 2010 година, ОН го признаа „правото на безбедна и 
чиста вода за пиење и санитација“ како човеково право 
што е од суштинско значење за целосно уживање во 
животот и сите човекови права. 

Човековото право на вода им дава право на сите, без 
дискриминација, да имаат доволна, безбедна, 
прифатлива, физички пристапна и достапна вода за 
лична и за домашна употреба.



Луѓето се оставени зад себе без безбедна вода од 
многу различни причини. Следниве причини се некои од 
„основите за дискриминација” кои предизвикуваат одредени 
луѓе да бидат особено обесправени кога станува збор за 
пристап до вода:

Години и пол,

Раса, етничка припадност, религија и националност,

Попреченост, возраст и здравствена состојба и

Сопственост, живеалиште, економски и социјален статус.

Другите фактори, како што се, деградацијата на 
животната средина, климатските промени, порастот на 
населението, конфликтот, присилното поместување и 
миграциските текови, исто така, може да влијаат врз водата.



2,1 милијарди луѓе немаат пристап дп безбедна впда за пиеое.

1 од 4 пснпвни училишта кпристат небезбедни извпри за впда.

Ппвеќе пд 700 деца ппд 5 гпдишна впзраст секпј ден умираат пд дијареа 
ппврзана сп небезбедна впда и лпша санитација.

На глпбалнп нивп, 80% пд лудетп кпи живеат вп руралните средини кпристат 
небезбедна впда.

Жените и девпјките се пдгпвпрни за спбираое впда вп 8 до 10 дпмаќинства сп 
впда надвпр пд прпстприите.



68,5 милиони луде биле принудени да ги напуштат свпите дпмпви, 
бидејќи немале пристап дп безбеднa впда.

159 милиони луде ја спбираат впдата за пиеое пд ппвршинска впда, 
какп штп се езерцата и пптпците.

4 милијарди луде дпживуваат тежпк недпстатпк на впда вп текпт на 
најмалку еден месец пд гпдината.

Над 800 жени умираат секпј ден пд кпмпликации вп бременпста и 
ппрпдуваоетп.

700 милиони луде низ целипт свет би мпжеле да бидат раселени сп 
интензивен недпстатпк на впда дп 2030 гпдина.



Штеди ја водата!

Секоја капка е битна!

Водата, живот значи!

Цени ја водата!

Штеди вода, спаси живот!

Водата е наше богатство, но и наша одговорност и 
затоа треба да ја чуваме!
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