Ziua Mondială a Toaletei

Ziua Mondială a Toaletei este marcată, anual, pe data de 19 noiembrie și se referă la o
acțiune desfășurată în scopul conștientizării, la nivel global, a crizei de salubrizare. Înființată
de Organizația Mondială a Toaletelor în 2001, Ziua Mondială a Toaletei a fost declarată, în
2013, zi oficială de către ONU.
Această zi pune accent pe faptul că o toaletă nu trebuie percepută ca o simplă toaletă,
ci ca un factor salvator de viață și creator de oportunități. Nimeni nu ar trebui să fie privat de
aceste minime condiții, iar extinderea accesului la toaletele sigure este o măsură deosebit de
importantă pentru securitatea omenirii. De regulă, persoanele sărace și marginalizate sunt
mult mai expuse la lipsa de servicii de salubritate gestionate în condiții de siguranță și deseori
se confruntă cu forme grave de discriminare, iar sănătatea lor este afectată considerabil, din
această cauză.

ȘTIAȚI CĂ?


Conform UNICEF, 4,2 miliarde de oameni trăiesc fără salubritate
gestionată în condiții de siguranță, iar la nivel global, cel puțin 2 miliarde
de oameni folosesc o sursă de apă potabilă contaminată?



Salubritatea inadecvată este estimată a provoca 432.000 de decese diareice
în fiecare an și reprezintă un factor major în boli precum viermii intestinali?



La ora actuală, 4 miliarde de oameni nu au acces la servicii sanitare de
bază, fiind nevoiți să își facă nevoile în natură?



Lipsa sistemelor de canalizare și de epurare conduc la contaminarea
surselor de apă, provocând îmbolnăviri și chiar decese?

Cu toate că, în ultimii ani, s-au făcut progrese substanțiale pentru a crește gradul de
acces la apă potabilă curată și canalizare, miliarde de oameni - în special în zonele rurale –
încă nu dispun de aceste servicii elementare, astfel încât, una din trei persoane nu are acces la
apă potabilă sigură; două din cinci persoane nu au o instalație de spălare a mâinilor de bază
cu apă și săpun și mai mult de 673 de milioane de oameni își fac nevoile în natură, conform
statisticilor.
Pentru ca nimănui să nu îi fie luat acest drept esențial, trebuie să ne orientăm
eforturile spre includerea persoanelor care au fost marginalizate sau ignorate la acest capitol,
deosebit de important. Aceste categorii de oameni sunt cei care suferă, adesea, de cele mai
grave probleme de sănătate, iar cauza principală este reprezentată de igienizarea inadecvată.
Așadar, asigurarea igienizării pentru cei cărora le este limitat acest drept, precum și
asigurarea accesului la apă potabilă curată, nu reprezintă doar o prevenție pentru sănătatea
lor, ci și pentru întreaga comunitate.

Ne pasă de apă! Ne pasă de sănătatea celor din jur!

