Vážení čtenáři,
téma, které jsme zvolili pro listopadový newsletter, je stále trochu choulostivé a ne
zrovna atraktvní. Záchody a s nimi související kanalizace a sanitace jsou
neoddělitelnou a automatickou součástí našich životů. Co je ale v našem prostředí
naprosto běžné, je o pár tisích kilometrů dál, ať už v chudých oblastech Jižní
Ameriky, Asie nebo Afriky, nedosažitelný luxus. Mezinárodní den toalet na tento
palčivý problém každoročně 19. listopadu upozorňuje. Ono totiž nejde jen o nějaké
to pohodlí. Jde o lidské zdraví a často bohužel doslova o život. Obojí nám
něco tak banálního, jako je záchod, denně chrání. A nemusí se vždy jednat o
splachovací keramickou mísu, jak to důvěrně známe my...

Odskočit si v Káthmándů. Na vozíčku...
Napadlo Vás někdy, jak by se Váš každodenní život změnil,
kdybyste si nemohli jen tak odskočit, když potřebujete? Prostě
proto, že by v okolí toaleta zrovna nebyla, nebo pro Vás byla
nepřístupná?
V celém Nepálu žije podle odhadů asi 500 000 osob s postižením a 350 000 z nich
nemá přístup k toaletám. Ani v České republice není všude k dispozici bezbariérová
toaleta. V rozvojových zemích je však tato situace nesrovnatelně horší. Například
ani v hlavním městě Nepálu Káthmándů, v němž žije asi 1 milion
obyvatel, nenajdeme
jediný
veřejný
bezbariérový
záchod.
O tom, jak tato situace komplikuje každodenní život místním, kteří žijí s postižením,
natočila video organizace WaterAid Nepal.

Speciální příloha Člověka v tísni k
Mezinárodnímu dni toalet
Organizace Člověk v tísni při příležitosti Mezinárodního dne toalet
2015připravila speciální přílohu, která vyšla v magazínu Týden. Příloha je přístupná
i onlinezde.
Dočtete se v ní mimo jiné, kolik životů dokáže obyčejný záchod zachránit, kolik lidí na
světě nemá vlastní toaletu a nebo dokonce vůbec žádnou a proč vlastně chudí
lidé nemají záchody. Dále se dozvíte, jak se tento problém řeší v Indii, Etiopii nebo
Angole.

Pitná voda a sanitace pro všechny - jeden z
cílů udržitelného rozvoje
Rozvojovou agendu budou v letech 2016 - 2030 určovat tzv. Cíle
udržitelného rozvoje. Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a
udržitelné hospodaření s nimi je jedním z nich.
Pouze 15 % světové populace si může
dovolit užívat vody bez omezení. Plnění
tohoto cíle se bude týkat jak rozvojových
zemí, tak zemí rozvinutých, ekonomicky
silných.

Ty

jsou

vesměs

zvyklé

na

dostupnost vodních zdrojů. S ohledem na
klimatické změny, kácení lesů, urbanizaci a
další trendy se budou muset i v těchto
oblastech činit potřebná opatření, aby
hospodaření s vodou bylo udržitelné.
O aktuálním vývoji spotřeby vody jak u nás
tak ve světě si můžete přečíst na webu
vlády věnovanému udržitelnému rozvoji.

Pozvánka na přednášku a promítání
dokumentu na téma "Jak uživit svět a
pečovat přitom o planetu?"
Světová populace roste a do roku 2050 bude třeba uživit 3x více lidí než před sto
lety. Jak to zvládneme, aniž bychom vyčerpali planetu? Navíc, když už teď trpí
jedna šestina populace chronickým hladem?
Řada příkladů toho, jak zemědělství dokáže fungovat v souladu s potřebami
společnosti i ekosystémů již existuje a úspěšně se rozvíjí v různých částech světa.
Na této akci, kterou pořádá GLOPOLIS už tuto sobotu 28.11. od 18 hodin, se
dozvíte víc. Podrobné informace najdete tady.

Share

Tweet

Forward
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