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22 МАРТ - СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА
За пръв път идеята за честване на Световен ден на водата e изказана през 1992 г. на Конференцията на
ООН за околната среда и развитието (UNCED) в Рио де Жанейро. Съгласно резолюция 47/193 на Общото
събрание на ООН от 22 февруари 1993 г. започва да се отбелязва на 22 март.
Световния ден на водата, напомня, че човешкото право на вода е от основно значение за доброто
управление, общественото здраве, устойчивото развитие и мира. Целта на Програмата за устойчиво
развитие до 2030 г .е да осигури достъпност и устойчиво управление на водите за всички до 2030 г. .
Факти за водата по света:
•
2,1 милиарда души живеят без безопасна вода у дома.
•
В световен мащаб 80% от хората, които трябва да използват небезопасни и незащитени
водоизточници, живеят в селските райони.
•
Около 4 милиарда души - почти две трети от световното население - изпитват огромен недостиг на
вода през най-малко един месец от годината.
•
Около 159 милиона души събират питейната си вода от повърхностни води, като езера и потоци.
•
Едно от четири начални училища нямат питейна вода, като учениците използват незащитени
източници или са жадни.
Темата за 2019 година е „Вода за всички”.
Дейности организирани за 2019 година от Националния музей „Земята и хората“ и Българска асоциация
по водите:
Може да видите тук: https://drive.google.com/file/d/1BqHZPr0zJ2MzlQw5MAPD28EW3wbh8Zz4/view и тук:
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11 МАРТ - ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН В ПАМЕТ НА ЖЕРТВИТЕ НА
ТЕРОРИЗМА
В понеделник, 11 март, Европейската комисия организира специално събитие в Брюксел за отбелязване на
15-ия Европейски ден на възпоменанието на жертвите на тероризма.
Европейският ден на паметта на жертвите на тероризма беше създаден след бомбените атентати в Мадрид
през 2004 г. Всяка година от 2005 г. насам Европа си спомня жертвите на терористични жестокости на тази
дата.
Европейският ден в памет на жертвите на тероризма се отбелязва в знак на солидарност с всички жертви
на тероризма по целия свят, в името на демократичните ценности и човешките права, споделяни в Европа,
на основата на които е изграден Европейският съюз. Съюзът мобилизира всичките си ресурси в подкрепа
на държавите-членки за справяне с първопричините за тероризма, за предотвратяване на радикализацията
на повече хора, а също и за ефективна борба с тероризма в Европа и извън нея.
Сигурността е сред политическите приоритети от самото начало на мандата на Комисията „Юнкер“ — още
в политическите насоки на председателя Юнкер от юли 2014 г. до последното му Обръщение за
състоянието на Съюза от 12 септември 2018 г. Предоставянето на подкрепа за жертвите на престъпления,
включително жертвите на терористични нападения, е важна част от работата на Комисията за справяне с
всички измерения на терористичната заплаха. ЕС въведе солидна правна уредба за подкрепа и защита на
жертвите в цяла Европа чрез Директивата за правата на жертвите и Директивата относно борбата с
тероризма. Комисията също така финансира проекти, насочени към защитата на правата на жертвите,
включително жертвите на тероризма по линия на програма „Правосъдие“ (с бюджет от около 2,5 милиона
евро за 2018 г.).
През октомври 2017 г. Жоел Милке беше назначена за специален съветник на председателя на
Европейската комисия Жан-Клод Юнкер по въпросите на обезщетяването на жертвите на престъпления.
Днес г-жа Милке публикува своя доклад относно утвърждаването на правата на жертвите: от компенсация
до обезщетение за понесени вреди. Докладът съдържа 41 подробни препоръки за това как да се подобри
достъпът на жертвите до правосъдие и обезщетение на равнището на ЕС и на национално равнище
(пълното съобщение за медиите може да намерите тук). Подкрепата на жертвите и техните права са в
основата и на работата, извършена от Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията (RAN).
Източник: Изявление на Европейската комисия
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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.

