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Nazio Batuen Erakundeak Uraren Munduko Eguna ospatzea proposatu du aurten eta horretarako “Ur 
garbia mundu osasuntsu baterako” goiburua aukeratu du. Uraren kalitatearen eta giza ongizatearen 
arteko lotura agerian utzi nahi du NBEk egun horren bidez.  

Deialdiak badu bere arrazoia eta alderdi latza; izan ere, munduan 900 milioi pertsona inguruk ez du 
edateko ura eskura; munduko biztanleriaren %40k ez du oinarrizko saneamendu-sistemarik eta egunero 
ia 10.000 pertsona hiltzen dira urarekin edo saneamendu eskasarekin loturiko gaixotasunen eraginez; 
saihets daitezkeen gaixotasunen eraginez. Datu horien argitan, ur-hornidura eta saneamendua izateko 
giza eskubidea ez da erabat onartzen eta ahaztu egiten da ura oinarrizko baliabidea dela bizitzeko, 
ordezkatu ezin den baliabidea.  

Uraren kalitatea okertzen ari da planeta osoan, ur baliabideak ez direlako egoki kudeatu: kantitateari 
loturiko alderdiak lehenetsi dira uraren kalitatearen gainetik, eta, hala, kontrolik gabe ustiatu dira 
lurrazaleko eta lurrazpiko baliabideak eta pixkanaka kutsatu eta hondatu egin dira baliabide horiek. 

Egoera horretan, “kutsatzen duenak ordaintzen du” printzipioa ez da nahikoa. Premiazkoa da 
iturburuetan bertan kutsadura prebenitzeko beste ikuspegi batzuk lantzea; izan ere, askoz 
zentzuzkoagoa eta merkeagoa da kutsadura saihestea garbitzea baino. 

Behar beste sendotu gabeko erakunde publikoen ardura faltaren eraginez, askotan, uraren erabilera 
produktiboak lehenetsi dira pertsonen eta etxeetako erabileren gainetik eta ezin da ahaztu pertsonen 
beharrizanak giza eskubidetzat hartzen direla. Hori guztia, gainera, gardentasunik gabe eta herritarren 
benetako parte-hartzerik gabe egin da. Garapen bidean diren herrialdeek eta gizarteko sektore 
pobretuenek –bereziki emakumeek– jasaten dute uraren kalitate txarra. Horren adierazle dira, besteak 
beste, ur hornidurarako eta saneamendurako sistema iraunkorren falta, urarekin loturiko gaixotasunen 
inpaktua eta ur-ekosistemen pixkanakako degradazioa. Azken horrek bereziki biodibertsitateari eragiten 
dio. Eta klima-aldaketaren ondorioen eraginez, oso litekeena da egoerak okerrera egitea. 

Espainiako Garapenerako GKE-en Koordinakundeak uste du ezin zaiola egoera horri luzaroan eutsi eta 
premiazkoa dela konponbidea bilatzeko aurrerapausoak ematea, elkarrekin eta modu koordinatuan. 
Ahalegin horretan beharrezkoa izango da bai estatuko eta nazioarteko, herrialde bakoitzeko eta tokian 
tokiko erakundeen parte hartzea eta bai gizarte zibilarena, oro har. Ur-baliabideen kudeaketa publiko, 
garden, parte-hartzezko eta iraunkorra lortzea jarri behar da helburutzat. Horrek, dudarik gabe, 
garapenaren aldetik hartutako konpromisoak betetzen lagunduko du; bereziki Milurtekoko Garapen 
Helburuak. 

Testuinguru horretan, Ur eta Saneamendurako Lankidetza Funtsa bultzatzeko asmoa du Espainiak; 
ekimen garrantzitsua inondik ere. Egitasmoak, nola ez, gardentasun osoa izan behar du, herritarren 
parte-hartzea bermatu behar du eta, ezinbestean, kontuen berri eman behar du aldian behin. Funts 
horren bidez finantzatutako esku-hartzeek hornidura- eta saneamendu-zerbitzuen kudeaketa publikoa 
eta parte-hartzezkoa bultzatu behar dute; halaxe dago jasota Funtsaren programa-agirietan eta halaxe 
aldarrikatzen eta babesten dugu. 

Bestalde, eta Espainiak Europar Batasuneko presidentzia duela probestuz, honakoa eskatzen diogu 
Espainiako Gobernuari: 

• URA eta saneamendua izatea giza eskubidetzat onartzeko premia berretsi dezala, Nazio Batuek 
aldarrikatutakoaren ildoan, eta Europar Batasunak utz diezaiola urarekin loturiko zerbitzuak 
baliabide ekonomikotzat hartzeari. Alegia, ez dezala ura merkatuaren arauetara loturiko 
baliabidetzat hartu. 

• EUROPAR Batasunak babes ditzala Nazio Batuek uraren eta saneamenduaren giza eskubideari 
loturik bultzatutako ekimenak. 



•  EUROPAR Batasunak ezar dezala estrategia bateratua ur-baliabideak publikoki modu 
eraginkorrean, gardenean eta parte-hartzezkoan kudeatzeko, ura eta saneamendua izatea giza 
eskubidetzat harturik. 

 


