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Uvod 
Med Mednarodnim desetletjem akcije Združenih narodov: “Voda za življenje, 2005-2015” se 
spominjamo naslednjega izziva: “V tem trenutku, ko so sposobnost človeškega preživetja in 
ekosistemov, katerih del smo, ogroženi brez primere, smo prepričane, da smo poklicane… 
uresničevati načela Listine o zemlji s tem, da si dejavno prizadevamo za zagotovitev hrane in 
vode za vse oblike življenja na Zemlji” (vzeto iz: “All of Earth’s Children,” SSND Shalom Integrity of 
Creation Resource Group, September 2006). 
 
Klic k molitvi 
Voda je eden od elementov planeta zemlje, starodaven in ki daje življenje. "Pravico biti" ima 
sama v sebi. Ima nam povedati svojo lastno zgodbo in igra svojo lastno življenjsko 
pomembno vlogo v nenehno trajajočem kozmičnem dogajanju. Življenje v vseh svojih 
oblikah se je razvilo iz vode. Voda je velikodušen dar in prijeten prijatelj. Sveti Frančišek jo 
je imenoval naša "sestra". Ceniti vodo kot tako in zaradi nje pomeni iti globlje v kozmični 
izvor in skrivnost stvarstva (vzeto iz: Maryknoll Office for Global Concerns). 
 
Izkušnje 
Če svetovno zalogo vode primerjamo enemu galonu (angleško/amer. prostorninska mera za tekočine, 
približno 4,5 litra), bi bilo sveže vode za štiri unče (28,41 cm³) ali tri odstotke, lahko dostopne 
sveže vode pa bi bilo za dve kapljici (WaterSpirit 2005). 
 
V povprečju porabi vsak Američan 153 galon vode na dan, vsak Britanec 88, vsak Azijec 23 
in vsak Afričan 12; raziskovalci ocenjujejo, da je potrebnih najmanj 13 galon vode na dan za 
vzdrževanje človekovega življenja (WaterSpirit 2005).  
 
Večina vode, ki jo uporabljamo, je prikrite ali “vložene”. Mnogo vode je potrebne za 
izdelavo stvari: za 1 list papirja - 2 galona, za 1 vrečko krompirjevih lističev oz. čipsa - 48 
galon, za 1 funt (454 gramov) riža - 340 galon, za eno bombažno majico - 400 galon, za 1 funt 
piščanca - 460 galon, za 1 funt govedine - 3200 galon (ROP News 2006, Lent 4.5 2011). 
 
Pričakovati je, da bo do leta 2025 kar 48 dežel trpelo pomanjkanje vode, med njimi Etiopija, 
Indija, Kenija, Nigerija in Peru. Neki opazovalec je že sedaj zapisal: “V Keniji sem videl 
žene, ki so s pločevinkami kopale jarek v suho rečno korito, dokler ni vanj začela pronicati 
voda. Potem so to vodo zajemale in zlivale v kanto in pustile tako dolgo, da so se vsi trdni 
delci sesedli na dno; nato so jo prelile v plastično posodo – vedno znova in znova” (ROP News, 
June 2006). 
 
Ko je Svetovna banka pritiskala na Bolivijo, naj privatizira sisteme zalog vode – v 
Cochabamba leta 2000 in v El Alto leta 2005, sta ameriški Bechtel in Sueška korporacija 
podpisali vsaka svoje pogodbe in takoj podvojili ceno vode nekaterim najbolj revnim ljudem 
na svetu. Obakrat so protesti ljudi prisilili vlado, da je preklicala pogodbe (The Nation, 2/15/05). 
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Po grobi oceni 800 tisoč jezov zadržuje in ovira pretočnost rek na svetu. Vsaj 20 odstotkov 
vrst od 10 tisoč sladkovodnih rib je v nevarnosti ali pa so že izumrle. Svetovni oceani so 
izgubili več kot 90 odstotkov svojih velikih rib in 88 odstotkov še obstoječih vrst morskih 
sesalcev je ogroženih. Zaradi industrijskega ribolova je vsako leto nehote ulovljenih 27 
milijonov ton oceanskih živih bitij in mrtvih ali na pol mrtvih odvrženih čez krov (Nature 
Conservancy 2003). 
 
 
Premislek 
“Voda je vir vsega življenja in primaren simbol v verskih tradicijah. Voda čisti, očiščuje, 
osvežuje in navdihuje. Sveto pismo govori o živih vodah, o hrepenenju po tekočih vodah in o 
pravičnosti, ki se pretaka kot mogočna reka. Slavimo vodo, brez katere bi vse, kar živi, 
ovenelo in odmrlo” (Pastoralno pismo o ekološkem imperative, Kanadska škofovska konferenca,  2003). 
 
“Pozornost moramo posvetiti… globalnemu sistemu vodnega ciklusa, ki je najpomembnejši 
za življenje na zemlji…; in najgloblja motivacija mora biti stremljenje po pristni svetovni 
solidarnosti, ki jo spodbujajo vrednote ljubezni, pravičnosti in skupnega dobrega” (papež 
Benedikt XVI, 2010). 
 
Katoliški družbeni nauk naglaša, "da dobrine zemlje pripadajo vsem“. Ko vedno bolje 
razumemo, da smo vsi člani edine, svete svetovne družine, nam postaja jasno, da skupno 
dobro mora vključevati vse izrazne oblike življenja – oceane, živali, gozdove, ljudi, 
mokrišča, ptice, reke, drevesa – skratka: celotno skupnost življenja. Poklicani smo, da 
povečamo mizo in razširimo svojo osveščenost in svoje skrbi (prilagojeno po: Maryknoll Office for 
Global Concerns). 
 
“Karkoli še vedno deli človeško skupnost, naj živimo s tokom ali proti njemu…, sam globalni 
ciklus vode bi nas moral povezovati v skupnem prizadevanju za varovanje vode ter za njeno 
pravično, trajno in miroljubno delitev.”  (Kofi Annan, prejšnji generalni tajnik Združenih narodov). 
 
Prepričan sem, da voda pripada zemlji in vsem njenim vrstam. 
Prepričan sem, da je treba vodo ohraniti za vse čase, onesnaženo vodo pa ponovno očistiti. 
Prepričan sem, da je voda najbolje zavarovana v naravnih razvodjih (zbiralnikih); je javna 
dobrina, ki jo je treba zaščititi na vseh nivojih oblasti in upravljanja.   
Prepričan sem, da je voda življenje za svet.  
(iz: Water for Life!  Ecology Working Group, JPIC Promoters, Rome, Italy, June 2003)  
 
 
Dejanja 
• Katera zloraba vode vas najbolj moti? Ali k tej zlorabi na kakršenkoli način prispevate 

tudi sami? 
• Kaj morete posebej izbrati ali česa se morate lotiti za spoštovanje in ohranitev vode? 
 
 
Sklepna molitev 
Ljubeči Bog, voda je skupna dediščina vsega stvarstva. Nobena vrsta ali področje zemlje ne 
more zahtevati vodo kot za svojo. Vse stvari in vse stvarstvo jo potrebujejo, drug ob drugem, 
v medsebojni odvisnosti in hvaležnosti. Poslušajmo pesmi vode; naše znanje, zakoni in način 
življenja naj nas naučijo, da bodo odgovorni v skrbi za ta sveti dar, ki povezuje vse življenje. 
Ohranimo živo svojo žejo po pravičnosti, dokler ne bo vse življenje pilo iz tvojih virov   
(prilagojeno po Deklaraciji prvotnih prebivalcev o vodi, Maryknoll Office for Global Concerns). 
 
 




