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Edateko ura eta oinarrizko saneamendua lortzea giza eskubideak dira, eta Nazio Batuek halakotzat
aitortzen dituzte. Hala ere, gaur egun, mundu osoko milioika pertsonarentzako eskubide eraginkor gisa
erabiltzetik urrun daude biak.
Gaur egun, gutxienez 663 milioi pertsonak ez dute edateko urik, 2.400 milioik ez dute saneamendu-sistema
egokirik, eta horietatik 946 milioik aire zabalean libratzen dituzte, eta kalkulatzen da 5 pertsonatik 4k ez
dituztela eskuak garbitzen iraizkinekin kontaktuan egon ondoren.
Klima-aldaketak gero eta eragin handiagoa du baliabide hidrikoen denbora- eta espazio-banaketan eta
urarekin lotutako hondamendi naturalen maiztasunean eta intentsitatean (uholdeak eta lehorteak), lehia
areagotuz eta estres hidrikoa areagotuz eskasia duten eskualde askotan.
Ura eta saneamendua mundu osoan eskura izateko erronka handien testuinguruan, aukera garrantzitsuak
ditugu, azken urteotan ura eta saneamendua izateko giza eskubidearen alde egindako aurrerapenak direla
eta.
Nazio Batuek 2010eko uztailean aintzatespen ofiziala egin izana eta Uraren eta Saneamenduaren Giza
Eskubidearen Errelatore Bereziak 2008az geroztik egindako lana mugarri garrantzitsuak dira, eta etapa
berri bat markatzen dute. Horregatik, funtsezkoa da herritarrak uretarako eta saneamendurako giza
eskubidearen inguruko esanahiaren, inplikazioen eta aurrerapenen berri ematea, eta gizarte zibileko
eragileen arteko sinergiak sustatzea, hura inplementatzeko konpromiso aktiboa sustatzeko.
Eragile guztiok, Estatuetatik hasi eta herritarrengana, baita gobernu-maila desberdinetatik ere, tokiko
gobernu-maila barne, eskubide hori betetzen lagundu behar dugu. Gizarte zibila eta tokiko eta
eskualdeko erakundeak munduko erronketan parte hartzeko irtenbide berritzaileak bilatzen ari gara.
UNESCO Etxea-Euskal Herriko UNESCO Zentroaren eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren arteko
lankidetzaren esparruan, dibulgaziozko jardunaldi hau antolatzen dugu Saneamendurako Giza
Eskubidearen Munduko Eguna ospatzeko.

Horren bidez, ura eta saneamendua izateko giza eskubideak aldarrikatu nahi ditugu, eta eskubide horietan
eta Garapen Iraunkorraren 6. Helburuan (uraren eskuragarritasuna eta kudeaketa iraunkorra eta
guztiontzako saneamendua bermatzea) heztearen bidez eskubide horiek lortzen laguntzen dugu.

PROGRAMA
Moderatzailea eta aurkezlea: Arantza Acha, UNESCO Etxeko zuzendaria
17:00- 17:10

Ongietorria eta jardunaldiaren aurkezpena.
- Pedro Barreiro, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren zuzuendari nagusia.
- Arantza Acha, UNESCO Etxeko zuzendaria.

17:10- 17:35

Ura eta saneamendua giza eskubide gisa, erantzukizun partekatua
- Pedro Arrojo, Edateko uraren eta saneamenduaren giza eskubideei buruzko
NBEren Errelatore Berezia.

17:35-17:50

Zergatik ez dugu aurrera egiten ur seguruaren eta oinarrizko saneamenduaren
gaian?.
- Carlos Fernandez-Jaúregui, Water Assessment and Advisory Global Network
(WASA-GN) erakundeko zuzendaria.

17:50-18:10

6 GIHrako hezkuntza-programak.
- Pedro Barreiro, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren zuzuendari nagusia.

18:10-18:25

Hezkuntzatik eraldaketara.
- Victor Arzoz, Ashoka Young Changemaker 2021.

18:25-18:40

Publikoaren galderak - Arantza Acha.

18:40-18:45

Amaiera - Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Jardunaldia ZOOM plataforman egingo da, eta zuzeneko emanaldia egingo da YouTuben.
Izena emateko eskatzen dizuegu: https://forms.gle/wHvMGX8CqZQXZp6X8
Emanaldirako esteka berrespen-email batean bidaliko da, izena eman eta berehala.

