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VÄRLDSVATTENDAGEN DEN 22 MARS 2017
- ÅRETS VÄRLDSVATTENDAG FOKUSERAR PÅ AVLOPPSVATTEN

Största delen av världens avloppsvatten från hushåll, städer, industri och jordbruket
släpps ut orenat eller utan återvinning tillbaka till naturen. Med en ordentlig
avloppsvattenrening skydds människor och vattendrag. En säker rening av
avloppsvatten skyddar både människan och naturen samtidigt som
avloppsvattenrening är en prisvärd och hållbar källa till vatten, energi och
näringsämnen.
Rent vatten är en mänskllig rättighet. Första gång togs frågan upp i 1977 i FN:s
Vattenkonferens i Mar del Plata. Rätten till vatten erkändes första gång år 2002 som
en del i FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter. FN:s generalförsamling erkände 2010 rätten till vatten och sanitation som
en del av allas mänskliga rättigheter (resolution 64/292:1 Recognizes the right to safe
and clean drinking water and sanitation as a human right that is essential for the full
enjoyment of life and all human rights).
Trots detta lever var tionde människa i världen utan rent vatten och ca 2,4 miljarder
människor ska klara sig utan någon som som helst utedass eller toalett.

Finsk-svenska gränsälvskommissionen utreder samhällens och glesbygdens
avloppsvattenhantering i Tornedalen.
Gränsälsvkommissionen samlar in information om nuläge av avloppsvattenhantering
i reningsverk inom Torne vattendistrikt i Sverige och Finland. Samtidigt granskas
omfattning av enskilda avloppsanläggningar samt tas en titt på avloppsledningsnät
och slamhantering i de tio tornedalskommunerna som avbördas till gränsälvarna.
Uppdraget genomförs av Vatten & Miljöbyrån från Luleå.
Syftet är att genom informationinsamling och intervjuer hos förvaltningen av
avloppsreningsverken och kommunernas miljömyndigheter produceras underlag om
status på avloppshantering och nödvändiga vattenvårdsåtgärder inom Torne
vattendistrikt.
Dessutom bidrar utredning till fortsatt utveckling och samarbete i vattenskyddsfrågor
mellan gränskommunerna ocht till ökning av allmän kunskap om betydelse av
avloppsrening och rent vatten.
Ansvar för god vattenstatus i Tornedalen är gemensamt och gränsöverskridande.
Utredningens resultat presenteras under hösten i samband med Tornedalens
Vattenparlament -seminariet som gränsälvskommissionen arrangerar.
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Världsvattendagen uppmärksammas varje år den 22 mars med målet att lyfta fram
vattenfrågor i alla dess former. Dagen startades på initiativ av FNs generalförsamling
år 1992 och har sedan dess varje år belyst olika vattenrelaterade teman. Syftet är att
verka för rent vatten och förebygga vattenkris i världen.
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Mer information
http://www.unwater.org/campaigns/world-water-day/en/
http://www.who.int/water_sanitation_health/news-events/world-water-day-2017/en/
The right to water, art. 11, 12. The International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights: http://www2.ohchr.org/english/issues/water/docs/CESCR_GC_15.pdf

Resolution adopted by the General Assembly on 28 July 2010, 64/292. The human
right to water and sanitation
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292
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