Faça cada gota importar

- Don Bosco Green Alliance campaign for World Water Day Introdução & Motivação
A água pode ser facilmente dada como garantida... quem tem a sorte de ter acesso constante a ela, tende a
esquecer que é um recurso necessário para a sobrevivência humana. Nem todos têm a sorte de ter acesso a
água limpa. O crescimento da população, as mudanças climáticas e a poluição estão prejudicando o abastecimento mundial de água doce. Estima-se que mais de 2 bilhões de pessoas vivem em países com alto
estresse hídrico (ONU, 2018) e até 2040, uma em cada quatro crianças com menos de 18 anos - cerca de
600 milhões no total - viverá em áreas de estresse hídrico extremamente elevado. (UNICEF, 2017).
Com a redução do abastecimento global de água doce, um novo problema está no horizonte - a mercantilização da água. À medida que a escassez de água aumenta, os investidores começam a olhá-la como a
próxima grande mercadoria. Goldman Sachs afirmou que a água será o "petróleo do futuro". No entanto,
se a água acabar por ser a próxima grande mercadoria a ser vendida, a parcela vulnerável da população
mundial sofrerá com os preços de compra. Podemos colocar um custo em algo que é urgente para a
existência? Em Laudato Si, o Papa Francisco diz - o acesso à água potável é um direito humano básico e
universal, pois é essencial para a sobrevivência humana e, como tal, é uma condição para o exercício de
outros direitos humanos [LS30].
A água é a base da vida. Sem ela a vida na Terra não existiria. Embora muitos eventos e atividades no que
diz respeito a conscientização da água tenham sido realizados, desde o seu saneamento até a sua mercantilização e seu desperdício, questões relativas à água e ao seu acesso ainda perduram na nossa sociedade.
Por isso, gostaríamos de começar as campanhas da Don Bosco Green Alliance de 2020 com o foco na
água. Dois dos dias mais importantes dos primeiros meses do ano concentram-se na água - o Dia Mundial
das Zonas Úmidas e o Dia Mundial da Água.
O Dia Mundial das Zonas Úmidas é celebrado anualmente no dia 2 de fevereiro. A data foi definida em
homenagem ao dia da adoção da Convenção de Ramsar, que aconteceu no Irã 1971. As Zonas Úmidas são
importantes ecossistemas de próspera biodiversidade. Executam uma variedade de atividades ecossistêmicas como: armazenamento de carbono, remoção de poluentes, proteção contra tempestades, fornecimento
de alimentos e água, apoio à subsistência e turismo.
O Dia Mundial da Água é celebrado todos os anos no dia 22 de março. Em 2020, o tema do Dia Mundial
da Água será: Água e Mudanças Climáticas. A crise climática em curso terá impacto significativo no ciclo
da água do nosso planeta, nos sistemas hídricos e nas fontes de água doce. Comunidades, indústrias e
ecossistemas, todos dependentes de água, são afetados direta ou indiretamente pelos impactos no ciclo da
água, causados devido ao aquecimento global. .
Neste contexto, convidamos nossos membros a participarem da nossa campanha do Dia Mundial da Água,
que consiste em eventos Inspire Action. Gostaríamos de enfatizar as questões da água limpa como um
direito humano, pegada hídrica (uso da água na produção de bens e serviços) ou água invisível (vapor ou
gotículas) e a importância de proteger os recursos hídricos em nossas áreas.
Objetivos
Criar empatia em relação à crise da água
Permitir que os membros avaliem o seu consumo de água e procurem o uso otimizado e eficiente nas
instituições
Oferecer soluções simples para reduzir o consumo de água
Cronograma
Fevereiro 2020 - Março 2020

Resumo da Campanha
A campanha será dividida em 2 partes: Inspire & Action. A seção Inspire consistirá em atividades que
sensibilizam para a atual crise da água. Isto deve incluir atividades que realcem a importância da água e
das questões atuais que afligem os recursos hídricos de água doce.
Inspire
Marcha pela Água - Em áreas com escassez de água, uma pessoa (principalmente mulheres e crianças) irá,
em média, caminhar até 6 km para obter água potável. As organizações membros podem organizar uma
marcha pela água de 6km em solidariedade & conscientização sobre este assunto (https://www.worldvision.org/clean-water-news-stories/walk-water-6k)
Arte Sem Água - As organizações podem preparar exposições de arte sem água. Podem ser em torno do
tema “Conservação da Água”.
Um dia na vida – Documentos ou vídeos ensaio de membros detalhando a quantidade de água que eles
usavam todos os dias em comparação com as áreas onde faltam recursos hídricos.
Desafio fotográfico - Um membro - amplo desafio para compartilhar imagens locais de recursos hídricos.
Podemos criar um espaço para exibir as melhores imagens (talvez no site da aliança)
Action
EarthEcho Water Challenge (anteriormente World Water Monitoring Challenge): programa internacional
que acontece anualmente de 22 de março (Dia Mundial da Água das Nações Unidas) até dezembro e
equipa qualquer pessoa para proteger os recursos hídricos dos quais dependemos todos os dias. O
programa desenvolve a conscientização e o envolvimento do público na proteção de recursos hídricos em
todo o mundo, envolvendo os cidadãos para realizar o monitoramento básico de corpos d'água locais.
(http://www.worldwatermonitoringday.org/about
Auditoria da Água: Os membros podem realizar uma auditoria da água dentro das suas organizações para
entender melhor o seu uso e identificar as áreas onde ocorre o maior desperdício.
Cartazes e Infográficos: Os membros podem sinalizar áreas onde há perda de água.
Reciclagem de Água Residual: Criação de sistemas para garantir que a água residual gerada por um instituto seja reciclada.

