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Az ENSZ főtitkára és a Világbank elnöke 2 évvel ezelőtt kért fel 12 politi
kust, hogy tegyenek javaslatokat: miként lehet a vízre vonatkozó fenntart
ható fejlődési célt elérni. A Vízügyi Elnöki Testület jelentésében a követ
kező javaslatokat tette a Víz Világfórumon:

1. Az eddiginél jobban meg kell értenünk, hogy mi a víz szerepe egy 
fenntartható világ létrehozásában. Helyes választ kell adnunk arra a 
kérdésre: mi a víz valódi értéke?

2. A víz használatára vonatkozó döntéseknél integrált rendszerek kiala
kítására kell törekedni. Mielőbb át kell térni a tudományos tényekre 
alapozott vízgazdálkodásra.

3. A határon átnyúló vízkészletekkel való gazdálkodás közös felelősséggel 
jár. Az emberiség 40 százaléka osztott vízgyűjtő területen él. Elenged
hetetlen, hogy a közös folyókat, tavakat használó országok mielőbb 
megállapodjanak a közös vízhasználatról, a szennyezés megelőzéséről, 
és létrehozzák a végrehajtáshoz szükséges intézményi feltételeket. 
Mindez a regionális konfliktusok elkerülésének is előfeltétele.

4. A legfontosabb és egyben legolcsóbb a megelőzés. Minden vízforrást – 
folyók, tavak, vízgyűjtők – meg kell védeni a szennyezéstől.

5. A víz a gazdaság hajtóereje. Ha jól gazdálkodunk vele, hosszú távon is 
a jólétet gyarapítja. Ha rossz döntéseket hozunk, növekedés helyett 
2050re a világ különböző régióiban akár 14%os GDPveszteséggel is 
számolhatunk.

6. Egy vízbiztos világ kialakításához jelentősen fejlesztenünk kell az infra
struktúrát. Az utóbbi 200 évben gyakran úgy építkeztünk, hogy ezzel 
legyőzzük a természetet. Ma már látjuk, hogy jobban járunk a „mérnöki” 
és a „zöld” infrastruktúra ötvözésével.

7. A vizet használó vállalatoknak és a tevékenységüket finanszírozó ban
koknak fel kell tárniuk, hogy beruházásaik milyen hatással vannak a 
vízkészletekre.

8. Az eredményes megelőzés és a hatékony védekezés új pénzügyi konstruk
ciókat is kíván. Nem elég elszigetelt befektetésekben gondolkodnunk, 
hanem az egyes beruházások egymásra gyakorolt hatásának kihasználá
sával új fejlesztési pályákat kell kialakítanunk.

9. 5 éven belül meg kell dupláznunk a vízügyi befektetéseinket, majd ezt kb. 
évi 600 milliárd dolláros szintre kellene tovább emelni. Ilyen mértékű 
tőkebevonás csak akkor lehetséges, ha jelentősen javítjuk a víz és 
szennyvízgazdálkodást végző cégeink működését, a szektor szabályozá
sát és az innovációk befogadásának feltételeit.

10. Kulcskérdés a víz hatékony felhasználása. A legkülönbözőbb iparágak 
a bányászattól a textiliparig rengeteg vizet igényelnek. Olyan innová
ciókra van szükség, amelyek a vízfelhasználás hatékonyságát növelik, a 
szennyezést pedig minimálisra csökkentik. A legnagyobb vízfelhasználó 
a mezőgazdaság. Nincs technológiai akadálya annak, hogy az agrárium 
vízhasználatának hatékonyságát akár 23szorosára emeljük. Hatéko
nyabb öntözési technológiák nélkül számos országban belátható időn 
belül kimerülnek a kutak, s a növénytermesztés ellehetetlenül.

11. 2050re a Föld lakóinak háromnegyede városlakó lesz. A fenntarthatósági 
fordulat sikere jórészt a városokban fog eldőlni. A soha nem látott mér
tékű urbanizáció a vízellátás és a szennyvízkezelés szempontjából telje
sen új technológiákat, decentralizált megoldásokat kíván. A körforgásos 
gazdaság elképzelhetetlen a víz városokon belüli újrahasznosítása nélkül.

12. A VET szerint mindezen célok eléréséhez nélkülözhetetlen nemzetközi 
intézményeink működésének javítása is.

A víz drámáját eddig félvállról vette a világ. A közös cselekvés azonban nem 
halogatható tovább. A víz valóban élet és halál kérdése.

(Forrás: Köztársasági Elnöki Hivatal honlapja)

A rendezvények helyszíne a világ nagyvárosai voltak, ez évben elsőként 
a déli féltekén, Brazília fővárosa volt a helyszín.  A március 18. és 23. kö-
zött megtartott esemény nyitó ünnepségén Áder János tartotta az egyik 
legjelentősebb előadást. A múltról azt mondta, hogy 1990 óta az 1000 
területi katasztrófa 90 százaléka a vízzel volt kapcsolatos. A jövőről pedig: 
a vízválság nem a jövő, hanem már a jelen. A „vizes” drámákat három cso-
portba osztotta: 

– kevés víz: 2,1 milliárd ember nem jut egészséges ivóvízhez
– sok víz: a klíma változás miatt egyre nő az árvíz katasztrófák száma
– megoldatlan globális szinten a szennyvíz kérdés: 80 % megtisztítás 
 nélkül kerül 
 a felszíni vizekbe.

Az Áder János által vezette küldöttség mellett volt még egy magyar vo-
natkozású különlegeség, ugyanis a konferenciát egy nagy kiállítás kísérte. 
A termékeket bemutató cégek mellett különösen nagy hangsúlyt kaptak 
az egyes országok vízgazdálkodását bemutató standok. Egy ilyen stan-
don szerepelt az Érd és Térsége Víziközmű Kft. A Külgazdasági és Külügy-
minisztérium által meghirdetett pályázat elnyerése tette lehetővé, hogy 
a Kft. bemutathassa a látogatóknak a Használati Mintaoltalommal és az 
EU Szellemi Tulajdoni Hivatala Lajstromozási Tanúsítványával rendelkező 
vízbiztonsági dobozát.

A 8. VÍZ VILÁGFÓRuM 
BRAZILIAVÁROSBAN
VárSZegi cSaba 
a MaVíz Titkárságának munkatársa

A  első fórumot Marokkóban tartották 
1997-ben. A három évenként rendezendő 
esemény fő célja olyan állami vezetők 
és szakemberek találkozása, akik tenni 
tudnak valamit azért, hogy mindenki 
általános emberi jog alapján jusson hozzá 
az egészséges ivóvízhez.

Áder János hatásos beszédet mondott
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