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19 nëntor 2021 

WHAT IS WORLD TOILET DAY? 

CILI ËSHTË QËLLIMI I DITËS 
BOTËRORE TË TUALETIT 2021? 

Qëllimi i Ditës Botërore të Tualetit 2021 është 
të rrisë ndërgjegjësimin për 3.6 miliardë njerëz 
që jetojnë pa akses në sanitacion të sigurt. 
Bëhet fjalë për ndërmarrjen e veprimeve për të 
trajtuar krizën sanitare globale dhe arritjen e 
Qëllimit 6 për zhvillim të qëndrueshëm: ujë dhe 
sanitacion për të gjithë deri në vitin 2030.

ÇFARË NDODH NË DITËN BOTËRORE
TË TUALETIT 2021?

Në prag të Ditës Botërore të Tualetit 2021, 
UN-Water fillon një fushatë globale në 
www.worldtoiletday.org dhe në mediat 
sociale (#WorldToiletDay)  

DITA BOTËRORE E 
TUALETIT 2021:  
Kush kujdeset për tualetet?

Individë, organizata, qeveri, kompani, shkolla dhe 
shumë pjesëmarrës të tjerë e mbështesin ditën 
duke përdorur mesazhe dhe fonde ose duke 
organizuar aktivitete për Ditën Botërore të 
Tualetit 2021.

Dita Botërore e Tualetit 2021 ka të bëjë me 
vlerësimin e tualetit. Fushata 
(www.worldtoiletday.org) kthen vëmendjen te 
fakti se tualetet - dhe sistemet sanitare që ato
mbështesin – nuk janë të financuara mjaftueshëm,
janë të menaxhuara keq ose të neglizhuara në 
shumë pjesë të botës, me pasoja katastrofike 
për shëndetin, ekonominë dhe mjedisin, 
sidomos në komunitetet më të varfra dhe më 
të margjinalizuara.
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E TUALETIT 2021? 
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ÇFARË THOTË FUSHATA?

A BËN PJESË SANITACIONI 
NË TË DREJTAT E NJERIUT?

Për të përmbushur Qëllimin 6 për zhvillim të 
qëndrueshëm - ujë dhe sanitacion për të gjithë deri 
në vitin 2030 - qeveritë duhet të kenë një qasje të 
bazuar në të drejtat e njeriut për përmirësimin dhe 
zgjerimin e ofrimit të shërbimeve për të siguruar që 
askush të mos mbetet pa të. 

PO! Qasja në kushte sanitare nga Kombet e 
Bashkuara njihet si një e drejtë njerëzore që i jep të 
drejtë të gjithëve të kenë akses në kushte sanitare 
në të gjitha sferat e jetës, sanitacion ky që është i 
sigurt, higjienik, i pranueshëm nga pikëpamja sociale 
dhe kulturore dhe që siguron privatësi dhe dinjitet. 

SI ËSHTË KRIZA SANITARE ME TË 
CILËN PO PËRBALLEMI?

Kushtet sanitare dhe uji i pijshëm i sigurt janë të drejta 
themelore të çdo njeriu. Megjithatë, pothuajse gjysma 
e popullsisë së botës - 3.6 miliardë njerëz - jeton pa një 
shërbim të sigurt sanitar, që përfshin një tualet, i cili nuk 
përdoret nga familjet e tjera, i cili ose trajton ose eliminon 
mbetjet njerëzore në vend, i grumbullon ato në mënyrë 
të sigurt për t’i shkarkuar në ndonjë vend të caktuar dhe 
trajtuar jashtë vendndodhjes së tualetit, ose lidhet me 
një kanalizim funksional. Në vend të kësaj, ata përdorin 
objekte që nuk i mënjanojnë në mënyrë të sigurt mbetjet 
njerëzore në vendndodhjen e tualetit ose jashtë tij 
(të njohura si objekte "bazë", "të kufizuara" ose 
"të papërmirësuara") ose që mund të ketë nevojë të 
hidhen në mjedis ("defekimi i hapur "). 494 milionë njerëz 
ende praktikojnë defekimin në natyrë.

Kur disa njerëz në komunitet nuk kanë tualete të sigurta, 
rrezikohet shëndeti i të gjithëve. Higjiena e dobët ndot burimet 
e ujit të pijshëm, lumenjtë, plazhet dhe të kulturat ushqimore, 
duke përhapur sëmundje vdekjeprurëse tek popullata 
e përgjithshme. Në nivel global, të paktën 2 miliardë njerëz 
përdorin ujë të pijshëm të kontaminuar me feçe. Çdo ditë, 
mbi 700 fëmijë nën moshën pesë vjeç vdesin nga diarreja 
si pasojë e konsumimit të ujit të pasigurt, sanitacionit dhe 
higjenës së dobët. 

 

 

Të gjithë duhet të kujdesemi më shumë për 
tualetet. Nëse keni tualet ju duhet të jeni 
mirënjohës. Jeta pa tualet është e ndyrë, e 
rrezikshme dhe e padenjë. Shëndeti publik varet 
nga tualetet. 

Tualetet kontribuojnë gjithashtu edhe në 
përmirësimin e barazisë gjinore, arsimit, 
ekonomisë dhe mjedisit. Pa tualete nuk do të 
ketë të ardhme të qëndrueshme. Qeveritë duhet të 
punojnë katër herë më shumë dhe të sigurojnë 
tualete për të gjithë deri në vitin 2030.

CILAT JANË PASOJAT KRYESORE 
TË KRIZËS SANITARE?
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ÇFARË RËNDËSIE KANË INVESTIMET 
NË SANITACION?

Qasja në sanitacion të sigurt është e një rëndësie 
qenësore për realizimin e të gjitha të drejtave të 
njeriut. Tualetet kontribuojnë në përmirësimin e 
barazisë gjinore, arsimit, ekonomisë dhe mjedisit. 
Për shembull, çdo1 dollar i investuar në kushte 
sanitare themelore kursen deri në 5 dollarë sa i 
përket shpenzimeve mjekësore dhe rrit 
produktivitetin, ndërkohë që krijohen vende pune 
përgjatë gjithë zinxhirit të shërbimeve. Kur bëhet 
fjalë për gratë dhe vajzat, tualetet në shtëpi, në 
shkollë dhe në punë i ndihmojnë ato të arrijnë 
potencialin e tyre të plotë dhe të luajnë rolin e tyre 
të plotë në shoqëri, veçanërisht gjatë 
menstruacioneve dhe shtatzënisë. 

ÇFARË ËSHTË QËLLIMI 6 PËR ZHVILLIM 
TË QËNDRUESHËM? 

Qëllimi 6 për zhvillim të qëndrueshëm synon 
“të sigurojë qasje dhe menaxhim të qëndrueshëm 
të ujit dhe kushteve sanitare për të gjithë deri në 
vitin 2030. Qëllimi 6.2 për kushtet sanitare do të 
matet sipas përqindjes së popullsisë që përdor 
shërbime sanitare të menaxhuara në mënyrë të 
sigurt, duke përfshirë këtu një objekt për larjen e 
duarve me sapun dhe ujë.

ÇFARË DUHET BËRË QË TË ARRIHET 
QËLLIMI 6 PËR ZHVILLIM TË 
QENDRUESHËM DERI NË VITIN 2030?

Për momentin bota është larg arritjes së Qëllimit 6 të 
zhvillimit të qëndrueshëm. Ne kemi nevojë urgjente 
për investime dhe risi të mëdha për përparim të 
katërfishtë në të gjithë "zinxhirin sanitar", nga tualetet 
deri te transporti, grumbullimi dhe trajtimi i mbetjeve 
njerëzore, si pjesë e një qasjeje të bazuar në të drejtat 
e njeriut. 

Qeveritë duhet tu kushtojnë vëmendje njerëzve që kanë 
mbetur pa akses në tualete dhe të lënë mënjanë burime 
konkrete për t'i përfshirë ata në proceset e planifikimit dhe 
vendimmarrjes. Sektori publik dhe privat duhet të punojnë 
me komunitetet që nuk kanë qasje në shërbime sanitare 
për të krijuar sisteme të qëndrueshme sanitare që do 
funksionojnë për ato.

SI DUKET NJË SISTEM SANITAR I 
QËNDRUESHËM?

Higjiena e qëndrueshme fillon me një tualet që i 
grumbullon në mënyrë efikase mbetjet njerëzore 
në një mjedis të sigurt, të aksesueshëm dhe dinjitoz. 
Mbetjet më pas ruhen në një rezervuar, ku mund të 
trajtohen në vendndodhje ose më vonë të zbrazen 
nga shërbimi i grumbullimit ose të transportohen 
me tubacione. Faza tjetër është trajtimi dhe 
mënjanimi ose përdorimi i sigurt. Ripërdorimi i 
sigurt i mbetjeve njerëzore të trajtuara mund të 
reduktojë emetimet e gazrave serë për prodhimin e 
energjisë dhe t'i sigurojë bujqësisë një burim të 
besueshëm të ujit dhe lëndëve ushqyese. Sistemet 
e qëndrueshme sanitare duhet të jenë në gjendje të 
përballojnë përmbytjet më të shpeshta, thatësirat, 
ndryshimet në sasitë e ujit dhe ngritjen e nivelit të 
detit të shkaktuar nga ndryshimet klimatike.
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SI MUND TË 
NDIHMOJ?

Kombet e Bashkuara filluan Kornizën 
Globale të Progresit QZHQ 6 - një iniciativë 
e re, unifikuese që përfshin të gjithë sektorët 
e shoqërisë për të përshpejtuar përparimin 
përmes përmirësimit të mbështetjes për vendet. 
Korniza është pjesë e Dekadës për veprim të 
Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së për 
zbatimin e QZHQ deri në vitin 2030.

Qëllimi është të nxitet përparim përmes pesë 
akceleratorëve:

1.  Financimi i optimizuar është qenësor për 
     të fituar burime për planet e një vendi.

2.  Të dhënat dhe informacionet janë të 
  orientuara drejt burimeve dhe matin 
  progresin. 

3.  Zhvillimi i kapaciteteve krijon një fuqi 
  punëtore më të kualifikuar, përmirëson nivelet 
  e shërbimit dhe rrit krijimin dhe mbajtjen e 
  vendeve të punës në sektorin e ujit.

4.  Inovacionet në praktikat dhe teknologjitë 
  inteligjente do të përmirësojnë menaxhimin e 
 burimeve të ujit dhe kanalizimeve dhe ofrimin 
  e shërbimeve.

5. Qeverisja më e mirë dhe bashkëpunimi 
     ndërkufitar dhe ndërsektorial do ta bëjnë QZHQ 6 
     biznes për të gjithë.
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FAKTE THE GJENDJE

 

 

 

 

  
 

 

  

  

 

 

Pothuajse gjysma e popullsisë së botës - 3.6 
miliardë njerëz - jetojnë pa një tualet të sigurt.
(WHO/UNICEF 2021: https:// www.unwater.org/-
publications/who-unicef-jointmonitoring-pro-
gram-for-water-supply-sanitationand-hygiene-jm
p-progress-on-household-drinkingwater-sanitatio
n-and-hygiene-2000-2020/)
• „Tualet i sigurt“ është shkurtesë për “shërbim 
sanitar të sigurt” që nënkupton një tualet, i cili 
nuk përdoret nga familjet e tjera, i cili ose trajton 
ose eliminon mbetjet njerëzore në vend, i grum-
bullon ato në mënyrë të sigurt për t’i shkarkuar 
në ndonjë vend të caktuar dhe trajtuar jashtë 
vendndodhjes së tualetit, ose lidhet me një 
kanalizim funksional. 
 (WHO/UNICEF: https://washdata. org/monitor-
ing/sanitation)
• Në nivel global, të paktën 2 miliardë njerëz 
përdorin ujë të pijshëm të kontaminuar me feçe.
(WHO/UNICEF 2021: https://www.unwater.org/-
publications/ who-unicef-joint-monitoring-pro-
gram-for-watersupply-sanita-
tion-and-hygiene-jmp-progresson-household-drin
king-water-sanitation-andhygiene-2000-2020/)
• Çdo ditë, mbi 700 fëmijë nën moshën pesë vjeç 
vdesin nga diarreja si pasojë e konsumimit të ujit 
të pasigurt, sanitacionit dhe higjenës së dobët.
(UNICEF 2021: https://www.unicef.org/ 
media/95241/file/water-security-for-all.pdf)
• Çdo 1 dollar i investuar në kushte sanitare 
themelore kursen deri në 5 dollarë sa i përket 
shpenzimeve mjekësore dhe rrit produktivitetin.
 (Hutton et al. 2015: https://www. copenhagen-
consensus.com/sites/default/files/ water_sani-
tation_assessment_-_hutton.pdf)
• 494 milionë njerëz ende praktikojnë defekimin 
në natyrë.

https://www.unwater.org/publications/ 
who-unicef-joint-monitoring-program-for-wa-
tersupply-sanita-
tion-and-hygiene-jmp-progresson-household-
drinking-water-sanitation-andhygiene-2000-2
020/)
• 1 në 3 persona në botë – 2,3 miliardë njerëz 
– në shtëpitë e tyre nuk kanë pajisje 
themelore për larjen e duarve.
https://www.unwater.org/publications/ 
who-unicef-joint-monitoring-program-for-wa-
tersupply-sanita-
tion-and-hygiene-jmp-progresson-household-
drinking-water-sanitation-andhygiene-2000-2
020/)
• Arritja e një qasje univerzale në ujë dhe 
sanitacion të sigurt deri në vitin 2030 do 
mundësohet me katërfishim të shkallëve 
aktuale të progresit.
 (UN-Water 2021: https://www.unwater.org/s-
dg6-update-the-world-isoff-track/)




