
2009KO MARTXOAREN 22KO URAREN MUNDUKO EGUNEKO MANIFESTUA 
 

Urtero bezala, Nazio Batuen mandatuari jarraituz, martxoaren 22an Uraren munduko 
eguna ospatuko da nazioartean, ur-baliabideen arazoari buruz iritzi publikoarengan 
gogoeta eta kontzientziazioa sustatzeko, bai nazioartean, bai nazioen barruan bai 
herrietan.  

Aurten, Nazio Batuek mugaz haraindiko ur-baliabideen arazoa nabarmendu nahi izan 
dute; hau da, Lurraren gainazalean nahiz azpian bi estaturen edo gehiagoren mugak 
gainditzen dituztenak. 

Egun hori dela-eta ematen diren zifrek argi erakusten dute egoera oso larria dela, eta 
berehala eman behar zaiola konponbidea: 

• Ura eta saneamendua izatea giza eskubidea da, baina milioika pertsonari 
urratzen zaie eskubide hori: gaur egun, 2.500 milioi pertsonak, garapen-bidean 
dauden herrialdeetako biztanleen ia erdiek, ez dute saneamendu hobetuko 
zerbitzurik, eta ia 1.000 milioi pertsonak ez dute ur segurua eskuratzen. 
Gabezia handienak Asian eta Saharaz hegoaldeko Afrikan daude, eta bereziki 
eragiten die landa-eremuei. Emakumeak eta neskatoak dira kaltetuenak, haiek 
arduratzen baitira, batez ere, ura garraiatzeaz. 

• 1.200 milioi pertsonak baino gehiagok jasaten dute ur-eskasia, batez ere 
gehiegizko ur-ateratzeengatik, ur-baliabideak kutsatzeagatik, ingurumenaren 
degradazioagatik eta ura eskuratzeko lehiatzeagatik. 

• Munduko biztanleriaren ia %90 mugaz haraindiko ur-baliabideen eremuetan bizi 
da: eremu horiek 145 herrialde hartzen dituzte, ia Lurreko gainazalaren erdia. 

• Mugaz haraindiko ur-baliabideen bitartez zenbait herrialdetako biztanleen 
artean harreman ekonomiko, sozial eta kulturalak sortzen dira, eta ezinbesteko 
elementua dira garapenerako, pobreziari aurre egiteko eta Milurtekoko Garapen 
Helburuak erdiesteko. 

• Testuinguru hori errealitate konplexua da, eta errealitate hori kudeatzeko, 
interesa duten eragile guztien koordinazioa eta parte-hartzea bultzatu behar da: 
estatuena, nazioarteko erakundeena, arroetako erakundeena, erabiltzaileena 
eta gizarte zibilarena. Halakorik ezean, gatazka-iturri izan liteke; alternatiba bat 
edo bestea aukeratzea interesa duten estatuen borondate politikoaren baitan 
dago. 

Espainiako Gobernuz Kanpoko Erakundeen Koordinakundekook adierazten dugu 
garrantzitsua dela mugaz haraindiko ur-baliabideen kudeaketan lankidetzarako 
aukerak sustatzea. Alde horretatik, ontzat jotzen dugu gobernuak mugaz haraindiko 
nazioarteko ur-lasterrei eta aintzirei buruzko 1992ko Helsinkiko Hitzarmeneko Uraren 
eta Osasunaren Protokoloa izenpetzea 2008ko azaroan. Bestalde, mugaz haraindiko 
uren kudeaketa ezin da garapenerako nazioarteko konpromisoak alde batera utzita 
egin, eta konpromiso horien artean daude Milurtekoko Garapen Helburuak ere.  

Horregatik, eskaera hauek egiten dizkiogu gobernuari: 

• Bere nazioarteko lankidetza-politikan kontuan har dezala ura eta saneamendua 
oinarrizko giza eskubidea dela. 



• Ura nazioartean giza eskubidetzat aitortzea eska dezala, eta batez ere, 
eskubide horren aitorpena izenpetu eta babes dezala, martxoaren 22ra 
bitartean Istanbulen egingo den Uraren Munduko Foroaren ministro-
deklarazioan. 

• Esku har dezala erakunde eraginkor, garden eta arduratsuak garatzen, mugaz 
haraindiko uren arazoei aurre egiteko, eta bultza ditzala mekanismoak gatazkak 
aurreikusteko eta kudeatzeko, eta gatazkak konpontzeko. 

• Bete ditzala urari eta saneamenduari buruzko nazioarteko konpromisoak; 
bereziki, Milurtekoko Garapen Helburuetatik eratorritakoak. 

• Aurreko testuinguruan, eta ura eta saneamendua izateko lankidetzarako 
Espainiako Fondoaren garrantzia eta egokitasuna onartuta, zehaztu ditzala 
behingoz, prozesu garden eta parte-hartzezko baten bidez, Fondoaren eragin-
eremua eta edukia. Eta nolanahi ere, berma dezala antolamendu-egituran 
beharrezko baliabideak dituela, eta interesa duten sektore guztiak –baita gizarte 
zibila ere– ordezkatuta daudela; era berean, berma dezala Fondoak aldizka 
kontuen berri ematea ere. Berma dezala laguntza benetan eraginkorra izatea, 
eta, horren ondorioz, oinarritu dadila dohaintzetan, eta babes dezala ur-
baliabideen kudeaketa publikoa.  

 


