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ВОДАТА И КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ 
Световният ден на водата 2020г. е свързан с водата и изменението на климата - и как двете са неразривно 

свързани. Адаптирането към водните ефекти от изменението на климата ще защити здравето и ще спаси 

живота. По-ефикасното използване на водата ще намали парниковите газове. Не можем да си позволим да 

чакаме. Всеки има роля в това. 

Водата е най-ценният ни ресурс и трябва да я използваме отговорно. Екстремните метеорологични 

условия правят водата по-оскъдна, по-непредсказуема, по-замърсена. С нарастването на глобалното 

население се засилва  и търсенето на вода, което изчерпва природните ресурси и уврежда околната среда 

в световен мащаб. Хората се нуждаят от вода, за да оцелеят, както и всички системи, на които разчитаме: 

санитария, здравеопазване, образование, бизнес и индустрия. Според генералният секретар на ООН 

Антонио Гутериш : „Предупрежденията са необходими. Но страхът няма да свърши работата." 

Трябва да балансираме всички нужди от вода в обществото, като същевременно гарантираме, че това 

богатство достига и до най-бедните хора във всички краища на света. 

Решенията на проблема включват защита на потъващите въглеродни емисии като океани и влажни зони, 

прилагане на интелигентни за климата селскостопански техники и увеличаване на безопасното използване 

на отпадъчните води. Има една проста стъпка, която може да предприеме всеки от нас  веднага, която ще 

доведе до голяма промяна: „Не губете вода!“. 

КЛЮЧОВИ ПОСЛАНИЯ В КАМПАНИЯТА ТАЗИ ГОДИНА: 

• Не можем да си позволим да чакаме. 

• Отговорните за климатичните политики трябва да поставят водата в основата на плана за действие 

• Водата може да помогне за борбата с изменението на климата. Има устойчиви, достъпни и 

измерими водни и хигиенни решения. 

• В нашето ежедневие има няколко прости стъпки, за да се справим с промените в климата.  

Водата може да помогне за борбата с изменението на климата. 

• Блатата попиват въглероден диоксид от въздуха. 

• Залесяването  предпазва от наводнения и ерозия.  

• Съхраняване на дъждовната вода за периоди на засушаване 

• Рециклиране на отпадните води.  

• Щадящо климата селско стопанство. 
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Всеки може да направи нещо за борба с изменението на климата.  

Изберете едно нещо днес:  

• Вземете петминутен душ.  

• Изберете храна на растителна основа. 

•  Не изхвърляйте годна за консумация храна 

• Изключете технологиите за сън. 

• Пазарувайте устойчиво 

 

Изявление по темата направиха комисар Виргиниюс Синкявичюс, Околна среда, океани и рибарство и 

върховният представител по въпросите на външната политика и сигурността Жозел Борел: 

„Изменението на климата е глобален проблем, който изисква колективен глобален отговор. Европейският 

съюз води чрез пример. През ноември 2019 г. Европейският парламент обяви извънредно положение за 

климата. На 11 декември 2019 г. Европейската комисия представи Европейската Зелена сделка. Целта й 

е да съчетае икономиката с нашата планета, като превърне предизвикателствата за климата и околната 

среда във възможности и отделянето на икономическия растеж от използването на ресурси. Това е пътна 

карта за Европа как да стане първият климатично неутрален континент до 2050 г., като същевременно се 

справи с екологичната криза, по-специално замърсяването на въздуха, водата и земята. 

По-ефикасното използване на водата ще намали парниковите газове. За да защити по-добре ресурсите, 

включително водата, Европейският съюз създаде Механизъм за справедлив преход и План за действие 

за кръгова икономика, за да помогне на държавите-членки на ЕС да преминат към нов начин на 

производство и потребление. Освен това ЕС подкрепя множество проекти, свързани с климата в световен 

мащаб. 

Безопасната питейна вода е право на човека. Безопасната питейна вода трябва да е налична, достатъчна, 

безопасна, приемлива, достъпна и достъпна за всички без дискриминация. Правото на безопасна питейна 

вода е от съществено значение за пълноценното наслаждаване на живота и всички други права на човека. 

Водата е не само двигател на социалното и икономическото развитие, но и на мира и сигурността, тъй като 

нейният недостиг може да доведе до конфликти и масово разселване.“  

 

Пълният текст на изявлението може да прочетете на https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage/76306/world-water-day-joint-statement-high-representativevice-president-josep-borrell-and_en  

 

Източници: https://www.worldwaterday.org/ 

http://www.earthandman.org/?page_id=525&lang=bg 

https://bwa-bg.com/za-nas/ 

 

 

 

 

 

Този проект се реализира от Европейски информационен център – Велико Търново 

с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Информацията и мненията, 

публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Съюза. 
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