
 Dostęp do czystej wody – opis problemu 

 

Dostęp do wody, a właściwie do czystej wody, to podstawowe prawo człowieka. W 2010 roku 

została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucja, która uznała, że „prawo do 

bezpiecznej, zdatnej do picia czystej wody oraz do urządzeń sanitarnych jest prawem 

niezbędnym do korzystania w pełni z życia i praw człowieka" (A/RES/64/292 z dnia 28 lipca 

2010). Dla ludzi zamieszkujących wysokorozwinięte kraje posiadanie czystej wody jest 

czymś naturalnym – wystarczy odkręcić kran. Niestety dla milionów ludzi z najuboższych 

krajów świata czysta woda to luksus, na który albo nie mogą sobie pozwolić, albo do którego 

mają bardzo utrudniony dostęp (np. najbliższe ujęcie wody pitnej znajduje się w odległości 

10 km od miejsca zamieszkania). Zagwarantowanie wszystkim mieszkańcom Ziemi dostępu 

do czystej wody jest więc niezbędne, by mogli oni normalnie  

i zdrowo (!) funkcjonować.   

1. Sytuacja ogólna 

 Jak wynika z danych UNICEF (2010), ponad 780 milionów osób na świecie (11% 

ludności świata) wciąż nie ma dostępu do pitnej wody, bądź korzysta z wody, która nie 

nadaje się do spożycia. Zapewnienie stałego dostępu do czystej wody pitnej to jedno ze 

zobowiązań, które zostało przyjęte w ramach Milenijnych Celów Rozwoju. 

 

 

 

 

 

 

 

W 1990 roku aż 23% ludności świata nie posiadało dostępu do czystej wody pitnej. 

Pomiędzy 1990 a 2010 rokiem sytuacja ta znacznie się poprawiła, ale problem nie został 

całkowicie wyeliminowany. 

W ciągu wspomnianych 30 lat, dzięki rozbudowie systemów wodociągowych oraz 

zabezpieczonych ujęć wodnych (studni, pomp wodnych), ponad 2 miliardy osób uzyskało 

dostęp do wody pitnej. Oznacza to, że Milenijny Cel Rozwoju związany z dostępem do 

czystej wody pitnej (MCR 7: Zapewnić ochronę środowiska naturalnego, Zobowiązanie 10: 

do 2015 roku zmniejszyć o połowę liczbę ludzi pozbawionych stałego dostępu do czystej 

wody pitnej, to jest z 23% do 11% osób nie mających tego dostępu) został osiągnięty już  

w 2010 roku, 5 lat wcześniej niż zakładano. 
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Rysunek 1. Dostęp do wody pitnej na świecie (2010r.) 



 

Rysunek 2. Dostęp do wody pitnej w latach 1990-2010 i prognozy do 2015 roku 

 

 

Należy przyznać, iż osiągnięte rezultaty są zadawalające, ale dalszy postęp w tym zakresie 

może być bardzo utrudniony: 

1. Jak zgodnie przyznają eksperci, problem braku dostępu do czystej wody  został 

wyeliminowany z obszarów najłatwiej dostępnych. Oznacza to, iż obecnie 

dotyczy on głównie najuboższych mieszkańców terenów wiejskich i slumsów. 

Dotarcie z pomocą jest tam najtrudniejsze.  

 

2. Jeśli dokonamy głębszej analizy dostępnych danych, okazuje się, że osiągnięty 

postęp w skali świata jest bardzo nierównomierny. W Afryce Subsaharyjskiej 

(część Afryki na południe od Sahary) z powodu braku dostępu do czystej wody cierpi 

co 3 osoba (37% mieszkańców). W skali tego regionu w żadnym stopniu nie można 

więc mówić o osiągnięciu założeń wynikających z 7. Milenijnego Celu Rozwoju 

(wskaźniki są niższe, utrzymują się na tym samym poziomie lub niewiele wyższe). 

Największy postęp został osiągnięty w Indiach i Chinach.  



Rysunek 3. Stan realizacji Milenijnego Celu Rozwoju dotyczącego zagwarantowania dostępu do wody 
pitnej w podziale na kraje (stan na 2010r.) 

 

 

 

Rysunek 4. Liczba ludności, która otrzymała dostęp do wody pitnej w latach 1990-2010 

 

 

3. W przypadku wielu krajów dane o dostępności do czystej wody pitnej mogą być 

przeszacowane. Niedoskonałe metody ich zbierania oraz różne definicje pojęcia 

„czysta woda pitna” mogą powodować ich zniekształcenie. W rzeczywistości więcej 

osób może nie mieć dostępu do pitnej wody, niż jest to podawane.  

 

 



Przyczyn braku dostępu do czystej wody pitnej jest wiele. Do głównych z nich zalicza 

się: 

1. Gwałtowny wzrost liczby ludności: środki przeznaczane na rozbudowę sieci 

wodociągowych i studni są nieproporcjonalne w stosunku do rosnącego 

zapotrzebowania wynikającego z gwałtownego przyrostu liczby ludności.  

2. Niekontrolowana urbanizacja: wzrost liczby ludności mieszkającej w miastach 

(wskaźnik urbanizacji w 1990 – 43%, 2008 – 50%) sprzyja rozwojowi nieformalnych 

form osadnictwa, takich jak slumsy i dzielnice nędzy. Obszary te pozbawione są 

podstawowej infrastruktury technicznej (wodociągi) zapewniającej dostęp do czystej 

wody pitnej. 

3. Zły stan infrastruktury technicznej zapewniającej dostawy wody: 

niezabezpieczone ujęcia wody, czerpanie wody z miejsc niedozwolonych (stawy, 

rzeki itp.) powoduje, że ludzie korzystają z wody, która nie nadaje się do spożycia.  

UNICEF szacuje, że w 2015 roku 605 milionów osób na świecie wciąż nie będzie miało 

dostępu do czystej wody pitnej. Rozwiązanie tego problemu wymaga nieustannej 

mobilizacji społeczności międzynarodowej, monitorowania sytuacji i pomocy dla krajów, które 

w ramach swoich istniejących struktur państwowych nie są w stanie rozwiązać tego 

problemu samodzielnie. 

2. Znaczenie dostępu do czystej wody  

 

Woda to nieodzowny element budowy naszego ciała. To źródło zdrowia i życia. W krajach 

borykających się z problemem dostępu do wody pitnej (głównie Afryka Subsaharyjska) te 

słowa mają szczególnie mocny wydźwięk. Z powodu chorób wywołanych brakiem 

dostępu do wody pitnej i urządzeń sanitarnych rocznie umiera około 1,5 miliona dzieci 

poniżej 5 roku życia. 

 

Rysunek 5. Procent ludności mającej dostęp do wody pitnej w podziale na kraje (2010r.) 

 



Zapewnienie dostępu do czystej wody pitnej dla wszystkich ludzi na świecie to podstawowy 

krok w zwalczaniu ubóstwa. Brak dostępu do czystej wody ma wiele konsekwencji, 

do najważniejszych należą: 

 

1. Choroby wywoływane brakiem dostępu do pitnej wody: choroby biegunkowe  

i jaglica (przewlekłe zapalenie rogówki i spojówek). Każdego dnia ponad 3 000 dzieci 

umiera z powodu chorób biegunkowych. Prosta czynność, jak mycie rąk czystą wodą, 

może skutecznie temu przeciwdziałać. Zachowanie podstawowych zasad higieny to 

równie niezawodny sposób walki z jaglicą (zapalenie rogówki i spojówek to główna 

przyczyna ślepoty w krajach się globalnego Południa, której można zapobiegać).  

Jaglica występuje endemicznie w 57 krajach świata, zamieszkanych łącznie przez 1,2 

miliarda osób.  

 

2. Pozbawianie prawa do nauki: dzieci, w tym szczególnie dziewczynki, są 

pozbawiane możliwości uczęszczania do szkoły z powodu braku właściwego 

zaplecza sanitarnego.  W szkołach, gdzie nie ma podziału na toalety dla dziewczynek 

i chłopców, te pierwsze nie mogą uczęszczać na zajęcia (jest to czynnik kulturowy,  

z który nie powinniśmy walczyć, a organizować tak edukację, by nie stanowił 

przeszkody) 

 

3. Pogłębianie nierównych praw kobiet i mężczyzn: zapewnienie czystej wody do 

picia w krajach globalnego Południa to głównie zadanie kobiet i dziewczynek. 

Najbliższe ujęcia wody oddalone są często o kilkanaście kilometrów od domu,  

co oznacza, że zadanie to może pochłaniać dużą część dnia codziennego. Dzieci,  

w tym szczególnie dziewczynki, zamiast chodzić do szkoły i uczyć się, zajmują się 

zapewnianiem wody. 

 

3. Jak pomóc 
 
Odpowiedzią na światowy problem braku dostępu do czystej wody pitnej jest pomoc doraźna 

oraz długofalowa pomoc rozwojowa. Podstawą działania powinna być rozbudowa 

bezpiecznych systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, studni oraz pomp wodnych. Ale 

zmiany te nie dokonają się natychmiast, dlatego równolegle należy prowadzić działania 

doraźne, związane z przeciwdziałaniem skutkom spożywania wody nie nadającej się do 

picia. UNICEF prowadzi działania w ramach tych dwóch wymienionych obszarów: 

 

1. Pomoc rozwojowa: Po pierwsze zajmuje się rozbudową sieci studni, pomp wodnych 

oraz zaplecza sanitarnego w krajach  globalnego Południa. Tego typu inwestycje 

zmieniają życie całych społeczności. Pompa wodna to przede wszystkim źródło 

czystej wody, ale również odciążenie dla kobiet i dziewczynek, które nie muszą już 

pokonywać kilkunastu kilometrów dziennie w celu zapewnienia wodny pitnej dla całej 

rodziny. 

 

2. Pomoc humanitarna: Jak wspominano wcześniej, zanieczyszczona woda jest 

przyczyną wielu chorób, którym może towarzyszyć biegunka. Powoduje ona 

odwodnienie, które w połączeniu z niedożywieniem i brakiem lekarstw często okazuje 

się zabójcze (każdego dnia ponad 3 000 dzieci umiera z powodu chorób 



biegunkowych). Istnieje prosta metoda, aby pomóc tym dzieciom. W latach 70-tych 

XX wieku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i UNICEF opracowały rewolucyjny 

lek walczący z odwodnieniem – ORS (oral rehydration salts), czyli doustne sole 

nawadniające. Jest to mieszanka chlorku sodu i glukozy, która ulega wchłanianiu  

w jelicie cienkim i pozwala na uzupełnienie płynów utraconych w wyniku biegunki. 

Osłabione dziecko po kilku godzinach czuje się lepiej, a niebezpieczeństwo śmierci 

mija. UNICEF od ponad 30 lat z powodzeniem stosuje tę metodę i dopóki wszystkie 

dzieci na świecie nie będą miały dostęp do czystej wody pitnej, musimy je chronić  

w ten sposób przed odwodnieniem spowodowanym biegunką. 

 

Drugim rozwiązaniem stosowanym przez UNICEF są tabletki uzdatniające 

wodę. Tabletki te dostarczane są w regiony, gdzie korzysta się z wody nie 

nadającej się do picia. 1 tabletka służy do uzdatniania około 5 litrów wody, 

czyniąc ją wodą pitną. Jest to niezastąpiona metoda, by przeciwdziałać 

skutkom (biegunka, odwodnienie) zażywania nie nadającej się do picia wody. 

 

3. Projekty UNICEF na świecie: w celu systemowego obniżania liczby osób nie 

mającej dostępu do wody pitnej, UNICEF realizuje szereg wieloletnich projektów. 

Nadrzędnym z nich jest tak zwany „WASH program” (WASH = WAter, Sanitation and 

Hygiene program). Założenia projektu pokrywają się ze zobowiązaniami wynikającymi 

z Milenijnych Celów Rozwoju, ale UNICEF kładzie szczególny nacisk na zapewnienie 

dostępu do wody pitnej dzieciom oraz rozbudowę infrastruktury sanitarnej w szkołach. 

 

Innym przykładem jest uruchomiony w 2007 roku i wspierany przez wiele 

międzynarodowych gwiazd (Rihanna, Lenny Kravitz, Selena Gomez) amerykański 

projekt „UNICEF Tap Project”. Bazuje on na prostej zasadzie: w zamian za szklankę 

czystej wody, którą restauracje w Stanach Zjednoczonych podają swoim klientom 

zazwyczaj bezpłatnie, można przekazać darowiznę w wysokości 1 dolara 

amerykańskiego. Od momentu uruchomienia projektu zebrano już 3 miliony dolarów 

amerykańskich, które przeznaczono w całości na walkę o dostęp do wody pitnej dla 

dzieci na całym  świecie. 

 

 

 

 

 

 

 


