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Njerëzimit i nevojitet ujë
Pika e ujit është fleksibile. Pika e ujit është e fuqishme. Pika e ujit është në kërkesë.
Uji është në thelbin e yhvillimit të qëndrueshëm. Burimet ujore dhe vargu I shërbimeve që ato ofrojnë,
mbështesin uljen e varfërisë, rritjen ekonomike dhe qëndrueshmërinë e mjedisit. Nga sigurimi I
ushqimit dhe energjisë deri te shëndeti I njerëyimit dhe mjedisit jetësor, uji kontribuon në përmirësimin
e mirëqenies sociale dhe rritjes gjithë përfshirëse, që ndikojnë në kushtet e jetës së miliarda njerëyve.

Uji është shëndet

Duart e pastra mund t’ua shpëtojnë jetën

Uji është gjëja thelbësore për mbijetesën tone. Larja e rregullt e
duarve, për shembull është njëra prej rrugëve më të mira për të larguar
mikrobet, për të shmangur sëmundjen, dhe për të prevenuar dhe për të
parandaluar përhapjen e mikrobeve te të tjerët.

Uji është natyrë

Ekosistemet qëndrojnë në zemër të ciklit global të ujit

Ekosistemet - përfshirë, për shembull, pyjet, tokat me lagështi dhe
tokat barishtore - qëndrojnë në zemër të ciklit global të ujit. Të gjitha
ujërat e ëmbla në fund të fundit varen nga funksionimi i vazhdueshëm i
shëndetshëm i ekosistemeve, dhe njohja e ciklit të ujit është thelbësore
për arritjen e menaxhimit të qëndrueshëm të ujit.

Uji është qytetërim

Çdo javë, një milion njerëz migrojnë në qytet

93 % e urbanizimit ndodh në vendet e varfëra dhe në ato në zhvillim.
Mendohet se 2,5 miliard njerëz do të migrojnë në qytete deri në vitin
2050. Menaxhimi me vendet urbane do të bëhet një nga sfidat më të
rëndësishme të zhvillimit në shekullin XXI. Ndërtimi I qyteteve të
qëndrueshme do të bëhet faktori më i madh i suksesit.

Uji është industri

Më shumë ujë është përdorur për prodhimin e një
veture se sa për mbushjen e një pishine

Kërkesa globale e ujit në prodhimtari pritet të rritet për 400% nga viti
2000 deri në vitin 2050, gjë që paraqet një rritje më të madhe se në sektorët
tjerë. Për të prodhuar një fletë letre përdoren 10 l ujë,, për prodhim të 500
g plastikë nevojiten 91 l ujë. Teknologjia dhe planifikimi i zgjuar zvogëlon
harxhimin e ujit. Kompanitë e mëdha për prodhimin e pijeve, në 10 vitet e
fundit e kanë zvogëluar përdorimin e ujit në procesin e prodhimit.
.

Uji është energji

Uji dhe energjia janë shokë të pandarë

Energjia e rinovueshme vie nga burimet të cilët janë plotësisht natyror
si rrezet e diellit, era, shiu, baticat, valet dhe ngrohja gjeotermale.Këto
nuk kërkojnë sasi të mëdha të ujit të freskët. Megjithatë, në normë,
miratimi I energjisë së rinovueshme do të mbetet çështje margjinale në
nivel global.

Uji është ushqim

Për të prodhuar dy feta mishi ju duhen 15 000 litra ujë

Me rritjen intensive të bujqësisë, ndotja e ujit do të përkeqësohet.
Përvojat nga vendet me të ardhura të larta tregon se kombinimi i
iniciativave, duke përfshirë edhe rregulloret ligjore më të rrepta,
zbatimindhe subvencionet mire të targetuara, mund të ndihmojnë në
zvogëlimin e ndotjes së ujit..

Uji është barazi

Çdo ditë gratë shpenzojnë 200 milion orë duke bartur ujë

Ndryshimet klimatike ndikojnë negativisht në burimet e ujit të pijshëm.
Parashikimet aktuale tregojnë se rreziqet lidhur me ujërat e pijshëm
rriten në përmasa të konsiderueshme me rritjen e gazrave të serrave,
duke rritur konkurencën në mes të përdoruesve për shfrytëzimin e ujit,
gjë që ndikon në ujërat rajonale, në energjinë dhe Sigurinë e ushqimit.

Qasja në ujë të pijshëm në Republikën e Maqedonisë është 97% dhe e kategori -zon atë në grupin e
vendeve të botës me qasje të dukshme,, gjë që nuk e zvogë lon angazhimin e vendit për përmirësimin e
mëtutjeshëm të qasjes në ujë të pijshëm të sigurt deri në 90% gjer në vitin 2020.
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