Scenariusz warsztatów dla młodzieży powstał w ramach projektu
„Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności”.
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej.

Woda jako
prawo
człowieka

Drodzy nauczyciele i nauczycielki, trenerzy i trenerki,

Oddajemy w Wasze ręce scenariusz warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, stworzony przez zespół
trenerów i trenerek należących do Sieci trenerskiej Polskiej Akcji Humanitarnej we współpracy z trenerami i trenerkami
organizacji arche noVa e.V. Zachęcamy do wykorzystywania go zarówno w pracy w szkole z młodzieżą, jak i w środowisku
pozaszkolnym. Zależy nam, aby nasze materiały edukacyjne były dobrej jakości i jak najbardziej przydatne w pracy z młodzieżą. Dlatego będziemy wdzięczni za wszelkie komentarze do scenariuszy i propozycje ich modyfikacji.
Służymy również pomocą oraz dodatkowymi informacjami i materiałami merytorycznymi. Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować na adres: olga.mielnikiewicz@pah.org.pl
Zachęcamy Was do odwiedzania naszych stron internetowych:
• www.pah.org.pl
• www.pajacyk.pl
• www.facebook.com/PolskaAkcjaHumanitarna



Polska Akcja Humanitarna, 2014

Scenariusz – Woda jako prawo człowieka

Scenariusz zajęć dla szkół: gimnajzalnych i ponadgimnazjalnych
Czas: 3 godziny lekcyjne, 135 minut
Grupa: 12- 16 osób
Cele:
Zapoznanie uczestników/uczestniczek z ideą „woda jest prawem człowieka” poprzez wskazanie:
• ograniczonych zasobów wody na Ziemi
• problemu dostępu do wody dla ludzi w różnych miejscach świata, w sytuacjach katastrof naturalnych, które mogą wydarzyć
się w każdym kraju
• konsekwencji braku dostępu do wody
• niekwestionowanej potrzeby każdego człowieka na świecie do dostępu do wody, która warunkuje zarówno przeżycie jak
i godne życie;
• toku myślenia: woda = życie  życie jest prawem każdego człowieka, a do życia potrzebna jest woda, dlatego woda
powinna być prawem człowieka
• działań jakie podejmują ludzie na całym świecie w celu wprowadzenia idei „woda jest prawem człowieka” oraz działań,
w których idea ta została wykorzystana w celu ochrony dostępu do wody
Potrzebne materiały:
kartki flipchart, markery, taśmy malarskie, mapa polityczna świata, długopisy, karteczki postity, 4 naczynia, do których będzie
można nalać wody, woda, Załączniki 1-8 znajdujące się na końcu scenariusza, Zdjęcia 1-7 znajdujące się na końcu scenariusza,
laptop, rzutnik, film, który można znaleźć pod adresem: http://www.youtube.com/watch?v=eoilXixbSw8

[uwagi odnośnie prowadzenia scenariusza: scenariusz najlepiej rozciągnąć na 4x 45 minut, jeśli nie ma takiej możliwości, można ze scenariusza usunąć następujące elementy:
1) Z ĆWICZENIA 1: ILOŚĆ, ZUŻYCIE, DOSTĘPNOŚĆ WODY – podpunkt a) Ile wody zużywam? a w konsekwencji podpunkt c) Zużycie wody w Polsce i Indonezji.
2) Z ĆWICZENIA 2: WYPRAWA PO WODĘ – element tworzenia “portretu rodzinnego”, jedynie grupy na forum opowiadają najważniejsze informacje na temat swojego kraju.]

Woda jako prawo człowieka

Autorzy scenariusza:
Robert Malkusz, Paulina Trojanowska



Czas

Moduł + cele

Przebieg

Materiały

Uwagi

Przed zajęciami

2.

5’

Grupa przygotowuje salę
do pracy
Grupa poznaje
prowadzących

Przed zajęciami warto zapoznać się z:
a.

Publikacją Polskiej Akcji Humanitarnej „Jak mówić o większości świata.
Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa”. Znajdziesz ją pod adresem:
http://www.pah.org.pl/m/906/jak-mowic-o-wiekszosci-swiata_2009.pdf

b.

Materiałami dotyczącymi problematyki „Prawa do wody”
Znajdziesz je pod adresem:
http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/125/165/co_zaklada_prawo_do_wody_
i_godnych_warunkow_sanitarnych
oraz
http://pah.org.pl/m/3220/PAH_prawo%20do%20wody.pdf
oraz
http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/53

c.

Inicjatywą obywatelską „Woda jest prawem człowieka”
Znajdziesz jej opis pod adresem:
http://prawodowody.blogspot.com/2013/06/zostay-3-miesiace-aby-zebrac-dwa.html

Przed zajęciami osoba prowadząca powinna przykleić pionowo w widocznym
dla całej grupy uczestników/uczestniczek miejscu takim jak podłoga lub ściana
długi pas taśmy malarskiej i zaznaczyć na nim miarkę tak jak jest to pokazane
w załączniku nr 1, zdjęciu nr 1 . Taśma malarska z podziałką jest potrzebna
w Ćwiczeniu nr 1.

Wprowadzenie
Wchodzący do sali uczestnicy/uczestniczki otrzymują fragment taśmy malarskiej,
na której mają zapisać swoje imię markerem i przykleić ją w widocznym miejscu.
Prowadzący mają już przyklejoną taśmę ze swoim imieniem.

Grupa dowiaduje się
o działalności PAH

Prosimy wszystkich uczestników/uczestniczki o rozsunięcie ławek pod ściany
i utworzenie na środku sali kręgu z krzeseł. Wszyscy razem z osobą prowadzącą
siadają w kręgu.

Grupa dowiaduje się
o celach i temacie zajęć

Przywitanie uczestników/uczestniczek.
Przedstawienie się osoby prowadzącej i powiedzenie kilku słów o PAH.
Przedstawienie tematu i celów warsztatu:
Woda – to zagadnienie, którego będzie dotyczyć dzisiejsze spotkanie,
a dokładniej będziemy mówić o wodzie jako o prawie człowieka.

Taśma malarska, markery

Woda jako prawo człowieka

1.



Czas
5’

Moduł + cele
Poznanie imion
Uczestników
Integracja grupy

Przebieg
Przedstawienie się uczestników/uczestniczek
Prosimy uczestników/uczestniczki o przedstawienie się według schematu:
Imię + dokończenie zdania:

Materiały

Uwagi

Marker,
kartka flipchart/tablica

„Woda jest mi potrzebna do…”

Odpowiedzi osób uczestniczących, które kończą zdanie „Woda jest mi potrzebna do…”
nie mogą się powtarzać.

5’

Ustalenie zasad
współpracy
obowiązujących
podczas zajęć.
Prewencja sytuacji
trudnych.

Kontrakt
Prosimy uczestników o zastanowienie się nad pytaniem:
Co ułatwia a co utrudnia pracę w grupie?

markery,
kartki flipchart

Innym rozwiązaniem jest
przyniesienie na zajęcia
gotowego kontraktu
i wytłumaczenie zasad
grupie. Ta metoda
oszczędza czas, ale
może sprawić, ze osoby
uczestniaczace mniej
będą się angażować
w przestrzeganie
kontraktu.

Załącznik nr 2 – zdjęcie
„Ile wody jest na Ziemi?”
Załącznik nr 3 – tekst
„Ile wody jest na Ziemi?”

Osoba prowadząca
warsztat przed zajęciami
powinna się zapoznać
z Załącznikiem nr 3
– tekst „Ile wody jest na
Ziemi?”

oraz podanie zasad, które chcieliby, aby obowiązywały wszystkich podczas zajęć.
Osoba prowadząca zapisuje je na flipcharcie i moderuje dyskusję, w ten sposób
tworzymy kontrakt grupowy.
Przykładowe zasady kontraktu:
1. Zasada JMRS (Jeden Mówi Reszta Słucha)
2.

Szanujemy siebie nawzajem, opinie innych osób, ludzi na temat, których się
wypowiadamy.

3.

Wyciszamy telefony komórkowe.

4.

Angazujemy się w zajecia.

5.

Zasada dobrowolności brania udzialu w cwiczeniu, dyskusji

Prosimy, aby każda osoba uczestnicząca wyraziła zgodę na kontrakt.
35’

Zdobycie wiedzy na
temat ograniczonych
zasobów wodnych na
Ziemii.
Refleksja nad ilością
codziennie zużywanej
wody.
Uświadomienie
nierównego dostępu do
wody na świecie.

Ćwiczenie 1: Ilość, zużycie, dostępność wody

(części ćwiczenia b) i c), w tym podane w nich dane opracowano
dzięki ćwiczeniu organizacji Arche Nova)
1. Dyskusja – Ile wody jest na Ziemi?
Pokazujemy grupie Załącznik nr 2- zdjęcie „Ile wody jest na Ziemi?”
Zadajemy pytanie:
Jak myślicie co przedstawia to zdjęcie?
Wysłuchujemy wypowiedzi grupy.
Informujemy, że fotografia ta przedstawia ilość wody na Ziemi oraz krótko
omawiamy to zagadnienie:

http://kalcyt.blogspot.
com/2012/05/ile-wodyjest-na-ziemi.html

Woda jako prawo człowieka

Osoba prowadząca zapisuje na tablicy/kartce od flipchartu wypowiedzi uczestników/
uczestniczek wskazujące na czynności do wykonania, których jest nam potrzebna woda.
Zapisane wypowiedzi będą wykorzystane w dalszej części warsztatu.



Moduł + cele

Przebieg

Materiały

Uwagi

Ilość wody na świecie jest ograniczona, nie ma możliwości „wyprodukowania
dodatkowej wody”.
Spośród wszystkich zasobów wodnych na Ziemi woda słona stanowi 97,5%, tylko
2,5% wody to woda słodka. Jedyne 0,6% to woda, której picie jest możliwe.
Zazwyczaj nie zastanawiamy się nad tym, ile wody jest na świecie, ponieważ
najczęściej wystarczy nam odkręcenie kranu, by mieć do niej dostęp.
Opracowano na podstawie:
publikacja Pah „Prawo do wody”, dostępna pod adresem:
http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/53

2. Ile wody zużywam?
Na kartce flipchart lub tablicy rysujemy tabelę czynności do których wykorzystujemy
wodę (Załącznik 4). Nie wpisujemy ilości litrów zużywanych na dane czynności
(tabela będzie uzupełniana w miarę trwania ćwiczenia). Po jednej stronie sali
kładziemy kartkę ze znakiem „+”, po drugiej ze znakiem „-”.
Uczestnicy stają w kręgu. Pytamy ich jak myślą, ile wody zużywają do jednorazowego
umycia rąk. Pierwsza osoba, która poda odpowiedź staje w środku kręgu. Pozostali
mają za zadanie ustawić się w odpowiednim miejscu sali stając w stosunku do osoby
na środku bliżej znaku „+” jeśli uważają, że wykorzystują więcej wody, lub bliżej znaku
„-” jeśli sądzą, że wykorzystują mniej. Po wykonaniu zadania przez uczestników/
uczestniczki, podajemy faktyczną średnią ilość wody (zgodnie z poniższymi danymi)
zużywaną przez ludzi na poszczególną czynność i zapisujemy na kartce flipchart/
tablicy. Podobnie zadajemy pytania o kolejne czynności.
Czynność

Zużycie w litrach
przy jednorazowym wykonaniu
Polska
Indonezja

Dodatkowe informacje

Zmywanie naczyń

20

2

Pranie

130

6

Kwiaty i rośliny

5

3

Sprzątanie
Woda potrzebna do czynności
religijnych

8

0

5 x po toalecie
3 x po jedzeniu rękoma
świeżą wodą
Do obmywania świeża woda 2,5 l
do spłukiwania ścieki z mycia ryżu 0,5 l
i mycia naczyń 2 l
Świeża woda
Nie występuje
Świeża woda
Jedzenie jest gotowane rano i po
rozdzieleniu jedzone w ciągu dnia Świeża
woda
Świeża woda
Ścieki używane są do spłukiwania toalety
Woda zużyta podczas brania prysznica
Pozostała część wody zużytej podczas
innych czynności
miotłą

0

0,5

5 x w ciągu dnia

Mycie rąk

2

0,5

Spłukiwanie toalety

10

0,5 l Obmywanie
0,5 l Spłukiwanie

Prysznic
Kąpiel w wannie
Mycie zębów

40-60
120
10

Picie, gotowanie

4

6
0
0,2
2 l Picie
1 l mycie ryżu +
gotowanie
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Czas



Moduł + cele

Przebieg

Materiały

Uwagi

Pytamy, uczestników/uczestniczki o refleksje jakie przychodzą im do głowy kiedy widzą
liczby obrazujące ilość wody zużywanej w ciągu doby na podstawowe czynności.
Opracowano na podstawie:
Publikacji Polskiej Akcji Humanitarnej „Lekcje dla Świata – scenariusze zajęć z edukacji globalnej”;
http://fed.home.pl/teg/images/1pah_woda_wstep.pdf
Publikacji Centrum Edukacji Obywatelskiej „Wirtualna woda. Realne problemy” http://www.nai.edu.pl/
files/courses/189/moduly/modul2/wirtualna%20woda%20realne%20problemy%20by%20CEO.pdf

c) Ile wody zużywają mieszkańcy różnych krajów w ciągu doby?
Na podłogę przyklejamy pas taśmy malarskiej z podziałką, tak jak na Załączniku 1,
zdjęciu nr 1. Powinna ona mieć wartości co 100l od 0l do 600l. Następnie rozdajemy
uczestniczkom/uczestniczkom po jednej kartce z wypisaną nazwą państwa.

Załącznik 1, zdjecie 1

Nawiązując po wcześniejszego ćwiczenia, pytamy o to, ile litrów wody w ciągu
doby zużywa przeciętnie Polak. Po wysłuchaniu propozycji podajemy prawidłową
odpowiedź (160) i kładziemy kartkę z napisem „Polska” w odpowiednim miejscu
na miarce.
Każdy z uczestników ma za zadanie położyć kartkę z nazwą kraju, którą dostał
w miejscu, które jego zdaniem wskazuje odpowiednią ilość wody zużywanej
w ciągu doby przez mieszkańca tego państwa.
Państwo
USA
Australi
Włochy
Japonia
Meksyk
Norwegia
Francja
Niemcy
Brazylia
Peru
Filipiny
Polska
Wielka Brytania
Indie

Średnie zużycie
na mieszkańca
na dobę
575
493
386
374
366
301
287
193
187
173
164
160
149
135

Państwo
Chiny
Palestyna
Bangladesz
Kenia
Nigeria
Burkina Faso
Kambodża
Etiopia
Haiti
Ruanda
Uganda
Afganistan
Mozambik

Średnie zużycie
na mieszkańca
na dobę
86
50
46
46
36
27
15
15
15
15
15
10
4

Następnie zadajemy pytanie uczestniczkom/uczestnikom:
Z czego wynikają różnice w ilości dziennie zużywanej wody przez mieszkańców
różnych krajów świata?

Woda jako prawo człowieka

Czas



Moduł + cele

Przebieg

Materiały

Uwagi

Odpowiedzi grupy możemy zapisać na tablicy/kartce flipchart.
Następnie podsumowujemy wypowiedzi osób uczestniczących:
Woda nie jest równomiernie rozmieszczona na świecie, są tereny gdzie woda jest dostępna
cały czas, w innych znajduje się głęboko pod ziemią jeszcze w innych występuje pod
dostatkiem jedynie porach deszczowych. Zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu
i wiążące się z nimi katastrofy naturalne takie jak powodzie, susze również przyczyniają
się do tego, że ludzie mają do dyspozycji ograniczoną ilość wody/dostęp do niej wymaga
wysiłku takiego jak np. kilkukilometrowe wędrówki po wodę. Konflikty zbrojne, konieczność
płacenia za wodę znacznych kwot, brak pieniędzy na budowę infrastruktury wodnej takiej
jak wodociągi, kanalizacje, studnie, odwodnienia itp. to kolejne przyczyny, które sprawiają,
że w wielu miejscach na świecie ludzie mają ograniczony dostęp do wody.
Pytamy grupę jak sądzą, jaka jest ilość wody potrzebna do zaspokojenia podstawowych
potrzeb. Po krótkiej dyskusji mówimy o postulowanej ilości 50l, po czym wyraźnie
wskazujemy miejsce 50l na naszej miarce.
Opracowano na podstawie:
Publikacji Polskiej Akcji Humanitarnej „Lekcje dla Świata – scenariusze zajęć z edukacji globalnej”;
http://fed.home.pl/teg/images/1pah_woda_wstep.pdf
http://ciekawe.onet.pl/spoleczenstwo/dane-liczbowe-dotyczace-wody,2,4410329,artykul.html
http://www.pah.org.pl/o-pah/56/woda
Human Development Report 2006; http://hdr.undp.org/en/media/HDR06-complete.pdf

3. Zużycie wody w Polsce i Indonezji
Wracamy do karty flipchart z listą czynności do których potrzebna jest woda.
Pytamy uczestników/uczestniczki o to jak ich zdaniem wygląda wykorzystanie
wody w regionach, w których ludzie mają ograniczony dostęp do wody np.
w górskich rejonach Indonezji. Wpisujemy odpowiednie wartości i pytamy:
1.

Czy taka ilość wody może być wystarczająca dla zapewnienia godnego życia?

2.

Czym różni się wykorzystywanie wody w Indonezji i w Polsce?

3.

Czy uczestnicy/uczestniczki wykorzystują ponownie wodę z mycia lub
gotowania?

Czy zużywanie średnio 500l zamiast 100l w ciągu dnia znacząco zwiększa
komfort życia?
Zwracamy na religijne znaczenie wody w kulturze islamu (dla porównania można
wskazać wykorzystanie wody podczas chrztu w chrześcijaństwie).

4.

d) Podsumowanie
Podsumowujemy całość Ćwiczenia nr 1 „Ilość, zużycie, dostępność wody” zwracając
uczniom/uczennicom uwagę na fakt, że:
•

każdy człowiek bez względu na wiek, płeć, rasę, miejsce zamieszkania na Ziemi,
wyznawaną religię, poglądy, pracę, wykształcenie, poziom zamożności potrzebuje
wody by żyć

Woda jako prawo człowieka

Czas



40’

Moduł + cele

Uwrażliwienie
uczestników/uczestniczki
na problem braku
dostępu do wody.
Wzbudzenie refleksji nad
zagadnieniem „woda
jako prawo człowieka”

Przebieg
•

nie każdy człowiek ma równy dostęp do wody, mimo że wszyscy ludzie mają
podobne potrzeby,

•

duże zużycie wody wiąże się z łatwym dostępem do wody,

•

brak refleksji nad ilością wody na świecie wiąże się z łatwym dostępem do
wody oraz błędnym przekonaniem „u nas wody nie zabraknie”.

Ćwiczenie 2: Wyprawa po wodę
Przebieg gry:
1.

Dzielimy uczestników/uczestniczki na dwie równoliczne podgrupy.
Każda podgrupa wciela się w rolę „rodziny”, która musi wspólnie pokonać swój tor
przeszkód i przenieść jak najwięcej wody w określonym czasie.

2.

Każda podgrupa wciela się w rolę innej rodziny:
a.

Rodzina mieszkająca w Sudanie Południowym.
Podgrupa otrzymuje do zapoznania się Załącznik nr 5 – Informacje o Sudanie
Południowym

b.

Rodzinę mieszkającą w Afganistanie

Materiały

Załącznik nr 5
– Informacje o Sudanie
Południowym
Załącznik nr 6
– Informacje o „Powodzi
tysiąclecia” w Polsce

Uwagi

Ćwiczenie to jest
rodzajem gry
symulacyjnej. Ma ono
na celu poprzez „wejście
w skórę” osób mających
ograniczony dostęp
do wody, dostarczenie
doświadczeń i emocji,
a w konsekwencji
zachęcenie uczestników/
uczestniczki do refleksji
nad problematyką wody
jako prawa człowieka.

Podgrupa otrzymuje do zapoznania się Załącznik nr 6 – Informacje o Afganistanie
Rozdajemy obu podgrupom po jednej kartce od flipchartu i markery. Zadaniem
każdej podgrupy jest wymyślenie nazwiska oraz stworzenie charakterystyki
„rodziny”, w którą się wcielają. Każda osoba z podgrupy musi opisać członka/
członkinię rodziny, którego/którą reprezentuje, w tym:
a.

Imię

b.

Funkcja w rodzinie (rodzic, dziecko, dalsza rodzina itp.)

c.

Czym się zajmuje (zawód, codzienne obowiązki)

d.

Jakie ma plany na przyszłość

e.

W narysowanej wielkiej kropli na środku plakatu uczestnicy wypisują do czego
jest im potrzebna na co dzień woda (ważne jest, aby każda osoba z „rodziny”
zapisała/narysowała czynności, przy których zużywa wodę)

Wszystkie te informacje podgrupy zapisują na flipcharcie, tworząc w ten sposób
„portret rodziny”. Wiadomości te mogą także być przedstawione za pomocą
rysunków, uczestnicy/uczestniczki mogą odrysować swoje dłonie i w nie wpisywać
wiadomości na temat członka/członkini rodziny, w którego/którą się wcielają.
Ważne, by w tworzenie „portretu rodziny” zaangażowały się wszystkie osoby
należące do podgrupy.

Woda jako prawo człowieka
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Moduł + cele

Przebieg
3.

W czasie gdy podgrupy pracują nad stworzeniem charakterystyki swojej „rodziny”
przygotowujemy tor przeszkód:
•

zaznaczamy miejsce startu dla obu „rodzin”, np. za pomocą naklejenia taśmy
malarskiej na podłodze,

•

na miejscu startu ustawiamy dwa identyczne puste naczynia (słoiki, wysokie
szklanki), po jednym dla każdej „rodziny”,

•

na obu naczyniach zaznaczamy markerem lub taśmą malarską podziałkę
składającą się z czterech linii,

•

na dwóch fragmentach taśmy malarskiej piszemy markerem zdanie
„Woda jest prawem człowieka” a następnie rozcinamy każdy wyraz oddzielnie.
Wszystkie pocięte wyrazy trzymamy w pobliżu aż do rozpoczęcia gry,

•

w odległości kilku metrów od linii startu ustawiamy dla każdej podgrupy
identyczne naczynie napełnione wodą (słoik, miska, dzbanek). Ilość wody
w obu naczyniach powinna być identyczna, przy czym nie powinno być jej zbyt
dużo, ale wystarczająco do napełnienia naczynia z linii startu do czwartej linii,

•

między linią startu a naczyniem z wodą możemy ustawić różnorodne
przeszkody z krzeseł i ławek, które podgrupy będą musiały pokonać,
by zdobyć wodę.

4.

Każda podgrupa przedstawia na forum skrócony opis informacji jakie otrzymała
w Załączniku nr 5 – Informacje o Sudanie Południowym lub Załączniku nr 6
– Informacje o Afganistanie oraz charakterystykę „rodziny”, w którą się wcieliła
razem z opisem każdego członka/członkini „rodziny”.

5.

Informujemy podgrupy, że w miejscowości, w której mieszkali wyschły studnie
i muszę chodzić do sąsiedniej miejscowości po wodę do codziennego użytku.
Następnie przyklejamy znaki zapytania na wszystkich czynnościach opisanych
przez uczestników w kropli dotyczących użycia codziennego wody.

6.

Wyjaśniamy podgrupom reguły gry:
•

zadaniem „rodzin” jest przyniesienie potrzebnej jej do życia wody
ze studni/ cysterny z wodą do własnego domu,

•

znajdujące się na linii startu puste naczynie – to ich dom

•

Znajdujące się na końcu toru przeszkód naczynie z wodą
– to studnia/ cysterna z wodą,

•

woda jest przenoszona za pomocą dużych łyżek stołowych – każdy

•

członek rodziny otrzymuje jedną łyżkę,

Materiały

Uwagi
Ważne, aby zapytać
grupę zarówno o kraje
jak i sytuacje takie
jak np. kataklizmy
(powodzie, susze).
Omawiając to ćwiczenie
istotne jest, aby grupa
zrozumiała, że problem
dostępu do wody
dotyczy całego świata
a nie tylko np. Afryki.
Ponadto, należy
uważać, aby nie szerzyć
stereotypu, że w każdym
miejscu w Afryce istnieje
problem dostępu do
wody.

Wirtualna woda

Czas

10

Moduł + cele

Przebieg
•

każda „rodzina” przechodzi przez tor przeszkód razem – członkowie/członkinie
„rodziny” idą jedno za drugim trzymając jedną rękę na ramieniu osoby idącej
przed nimi; jeśli „łańcuch rodziny” się przerwie podczas przechodzenia
przez tor przeszkód, wówczas osoba prowadząca odlewa z naczynia
znajdującego się na linii startu jedną łyżkę wody jaka została
przyniesiona,

•

na naczyniu znajdującym się na starcie jest zaznaczona podziałka składająca
się z czterech linii – gdy stan wody przekroczy każdą z kolejnych linii rodzina
zyskuje jeden wyraz ze zdania napisanego na taśmie malarskiej „woda jest
prawem człowieka”. Zdobyte wyrazy osoba prowadząca kolejno nakleja na
naczyniu „rodziny”, której stan przyniesionej wody przekracza kolejne linie
Podziałki (Popatrz Załącznik nr 2, zdjęcie nr 2).

•

wygrywa ta „rodzina”, której pierwszej uda się przynieść tyle wody,
by jej poziom doszedł do czwartej, najwyższej linii podziałki zaznaczonej
na naczyniu

•

i w ten sposób zdobyć wszystkie wyrazy ze zdania
„woda jest prawem człowieka”,

•

cała gra trwa maksymalnie 15 min, po tym czasie jest przerywana
i wygrywa „rodzina”, której udało się przenieść najwięcej wody,
a w konsekwencji zdobyć najwięcej wyrazów.

7.

Dajemy uczestnikom możliwość zadawania nam pytań, dopytania o zasady gry.

8.

Rozpoczynamy grę – osoba prowadząca sprawdza, czy „rodziny” razem
przechodzą przez tor przeszkód, kontroluje poziom wody w naczyniach na linii
startu, przydziela wyrazy ze zdania „woda jest prawem człowieka” „rodzinom”
gdy przyniosły odpowiednią ilość wody.

9.

Gdy wyłoni się zwycięska drużyna – przerywamy grę. Zwycięska drużyna
zostaje nagrodzona brawami a jej naczynie wypełnione przyniesioną wodą oraz
z naklejonym napisem „woda jest prawem człowieka” ustawiamy w „honorowym”
miejscu widocznym dla całej grupy. Zapraszamy uczestników/uczestniczki, by
zostając w swoich „rodzinach” usiedli/usiadły z powrotem w kręgu.

10. Omawiamy grę z grupą:
a) Pytamy o pojawiające się emocje oraz myśli uczestników/uczestniczek
podczas gry. Możemy je zapisywać na kartce od flipchartu/tablicy.
Ważne by grupa mogła się „wygadać” na temat tego, co wzbudził
w nich udział w tej grze.

Materiały

Uwagi

Woda jako prawo człowieka
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Moduł + cele

Przebieg

Materiały

Uwagi

b) Prosimy, aby „rodziny” popatrzyły na stworzone przez siebie na flipcharcie
„portrety rodzinne”. Następnie każda osoba z „rodziny” przekreśla na
„portrecie rodzinnym” trzy czynności, z których musi zrezygnować ze względu
na utrudniony dostęp do wody/ małą ilość wody. Po czym, pytamy każdą
„rodzinę” co się zmieni w ich życiu w związku z ograniczeniem różnych
codziennych czynności ze względu na ograniczony dostęp do wody/ małą ilość
wody. Mówimy, że w miejscowości rodziny, która wygrała PAH wybudował
nowe, bezpieczne ujęcie z czystą wodą i odtąd będą mieli stały dostęp do wody,
po czym odklejamy znaki zapytania z kropli zwycięskiej drużyny. Ponownie
zadajemy pytanie o emocje i przemyślenia.
c) Prosimy wszystkich uczestników, aby „wyszli z roli” jaką mieli podczas gry
– wszyscy wstają i chodząc po sali przez 30 sekund witają się poprzez uścisk
dłoni z jak największą liczbą osób mówiąc głośno swoje imię.
d) Pytamy grupę gdzie na świecie i w jakich sytuacjach ludzie, podobnie jak oni
podczas gry, muszą włożyć wiele wysiłku, aby pozyskać wodę. Prosimy, aby te
miejsca zaznaczać na mapie politycznej świata za pomocą przyklejenia małej
karteczki postit. Prosimy także o podanie uzasadnienia dla swoich wyborów.
Jako inspirację możemy pokazać grupie Zdjęcia 1-7 zamieszczone na końcu scenariusza
przedstawiające „problem wody” na różnych kontynentach.
Podczas tego ćwiczenia należy wskazać na szereg problemów wiążących się z brakiem
dostępu do wody takich jak: konflikty zbrojne, prywatyzacja, zła jakość wody
i powiązane z tym choroby, brak odpowiedniej infrastruktury itp. Ważne, aby podczas
tej dyskusji osoba prowadząca zwróciła grupie uwagę na fakt, że problem utrudnionego
dostępu wody i małej ilości wody dotyka najbardziej dotkliwie kraje Globalnego
Południa, ale jest także obecny w krajach Globalnej Północy, w szczególności w sytuacji
pojawiających się kataklizmów. Na przykład Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania
borykały się z problemem suszy w 2012 roku (Opracowano na podstawie: http://
tvnmeteo.tvn24.pl/raporty-pogoda/wkrotce-dwa-miliardy-ludzi-bez-wody,196,1,1,0,0.
html). Także Polska jest krajem, w którym istnieją obszary borykające się z problemem
wody, np. Górny Śląsk, Kraków, Łódź, Kielce, Szczecin. (Opracowano na podstawie:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oszcz%C4%99dzanie_wody
http://www.zielonamarka.pl/partnerzy/komitet-planeta-ziemia/106-woda-h2o-).
Można również nawiązać do tak zwanej „Powodzi tysiąclecia” z 1997 roku, która miała
miejsce także w Polsce.
(Informacje można znaleźć pod adresem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3d%C5%BA_tysi%C4%85clecia)

Woda jako prawo człowieka
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Materiały

Uwagi

Można także zwrócić uwagę na problem dostępu do wody z jakim borykają się uchodźcy
na świecie na przykładzie syryjskich uchodźców.
(Informacje można znaleźć pod adresem:
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,13685109,ONZ__Koncza_sie_
pieniadze_na_syryjskich_uchodzcow.html)
Omawiając mapę, na której uczniowie zaznaczali naklejając karteczki postit miejsca,
gdzie jest utrudniony dostęp do wody, zwracamy uwagę raz jeszcze, że problem ten
dotyczy ludzi w każdej części świata.

Ćwiczenie 4: Dlaczego woda ma być prawem człowieka?
Rozpoczynając kolejne ćwiczenie zwracamy uwagę grupie, że do tej pory mówiliśmy
o zużyciu wody, dostępie do niej w odniesieniu do osób z różnych części świata, ale
także wykorzystywaliśmy doświadczenia samych uczestników.
W obecnym ćwiczeniu będziemy mówić o wodzie w odniesieniu do każdego człowieka
na świecie a w ten sposób wskażemy szczególną rolę wody.

Marker, kartka od
flipchartu, tablica,
zapis odpowiedzi osób
uczestniczących na
pytanie „Woda jest mi
potrzebna do…”

Rysujemy na kartce od flipchartu/tablicy kontur sylwetki człowieka.
Prosimy, aby uczestnicy i uczestniczki popatrzyli na zapisane odpowiedzi na pytanie
z początku warsztatu:
„Woda jest mi potrzebna do…”.
Prosimy, aby najpierw z tej listy wymienili te przykłady czynności z udziałem wody,
które dla nich są niezbędne do życia (przeżycia).
Te czynności zapisujemy wewnątrz konturu sylwetki człowieka.
Następnie prosimy uczestniczki, uczestników o wymienienie z listy tych czynności
z udziałem wody, które umożliwiają im godne życie.
Przechodzimy do pytań skierowanych do grupy:
1.

Czy wodę można czymkolwiek zastąpić?

2.

Czy od wody zależy życie każdej istoty ludzkiej na świecie?

3.

Czy każda osoba ma prawo do życia?

4.

Czy każdy człowiek ma prawo do godnego życia?

Woda jako prawo człowieka
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Zapisujemy na tablicy/kartce od flipchartu:
Woda = życie  woda jest prawem człowieka
Omawiamy zapis mówiąc, że woda warunkuje życie człowieka i nie da się jej niczym
zastąpić. Jest potrzebna każdemu człowiekowi nie tylko do tego, by przeżyć, ale także
by żyć godnie (móc się umyć, ugotować, sprzątać, wykonać wiele podstawowych
czynności).
Nie ma tu znaczenia płeć, wiek, kolor skóry, religia, miejsce, w którym się mieszka
– każda istota ludzka potrzebuje wody, by żyć.
Prawo do życia jest prawem każdego człowieka. A ponieważ życie jest uzależnione od
wody także wodę uznano za prawo człowieka.
28 czerwca 2010 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, w której uznano
dostęp do czystej wody i sanitariatów jako prawo człowieka.
Deklaracja ta jest wynikiem sukcesu inicjatywy obywatelskiej „Woda jest prawem
człowieka”. Tak więc to pojedynczy ludzie włączając się we wspólne działania wpłynęli
na międzynarodową organizację i jej postanowienia dotyczące wody.

Ćwiczenie 5: Pokaz filmu

Komputer, rzutnik, film

Prezentujemy grupie film Polskiej Akcji Humanitarnej podsumowujący poruszane
podczas warsztatu treści idei wody jako prawa człowieka. Tytuł „Czysta woda”, który
można znaleźć pod adresem:
http://www.youtube.com/watch?v=eoilXixbSw8
15’

Ćwiczenie 6: Przykłady wykorzystania idei „woda = prawo człowieka”
podczas walki o dostęp do wody

Załączniki 7, 8, 9

Mówimy grupie, że za chwilę zapoznają się z przykładami realizacji prawa do wody
w konkretnych przypadkach. Dzielimy uczestników na grupy. Każda grupa dostaje jeden
przypadek do analizy:
a.

Konflikt o wodę w Plachimadzie (załącznik 7)

b.

Konflikt o wodę w Delhi (załącznik 8)

c.

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Woda jest prawem człowieka” (załącznik 9)

Każda grupa ma 15 minut czasu na zapoznanie się z materiałami i wypełnienie karty pracy
(załączniki 10, 11, 12). Po wyznaczonym czasie grupy przedstawiają efekty swojej pracy.

Załączniki 10,11,12

Woda jako prawo człowieka
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W dyskusji na temat przypadków poruszamy następujące problemy:
1.

Jakie są cechy wspólne, które pomogły skutecznie zrealizować prawo do wody:
•

promowanie postrzegania wody jako dobra wspólnoty

•

odwoływanie się do praw człowieka

•

aktywność obywatelska

2.

Czy realizacja prawa do wody oznacza darmową wodę dla wszystkich?

3.

Czy prawo do wody powinno być prawem człowieka? Warto podkreślić kilka
elementów:
•

czy samo uznanie prawa do wody jako HR jest wystarczające, czy jest dla
państwa wiążące, czy przekłada się na dobrą realizację tego prawa (np. RPA)

•

nawet jeśli uznanie „prawa do wody” nie gwarantuje jego realizacji to wskazuje
kierunek polityki poszczególnych państw

•

czy prawo do wody nie jest już częścią prawa do życia?

10’

Ewaluacja
Dziękujemy uczestnikom za udział w zajęciach.
Prosimy, aby każdy ustnie lub zapisując na karteczce postit dokończył zdanie:
„Woda powinna być prawem człowieka, ponieważ...”

Woda jako prawo człowieka

W podsumowaniu ćwiczenia zwracamy uwagę na to, że w każdym z omawianych
przypadków dzięki aktywnej postawy obywateli udało się doprowadzić do realizacji
prawa do wody. Podkreślamy to, że w walkę włączały się nie tylko społeczności lokalne
ale także aktywiści i organizacje międzynarodowe.
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Załącznik nr 1

Załącznik 1, zdjęcie 1 – Taśma malarska z podziałką

Załącznik 1, zdjęcie 2 – Szklanka z napisem „Woda jest prawem człowieka” używana
podczas gry
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Załącznik nr 2 – Zdjęcie „Ile wody jest na Ziemi”

Źródło: http://kalcyt.blogspot.com/2012/05/ile-wody-jest-na-ziemi.html
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Wydawać by się mogło, że Ziemia – Błękitna Planeta ma nieprzebrane
zasoby wody. Ale.. ile wody jest na Ziemi naprawdę? Przyznam, że
kiedy dowiedziałem się, nie mogłem uwierzyć i moje myśli długo
powracały do tych wyliczeń. Chodzi oczywiście o całkowite zasoby
wody – tej słonej w morzach i oceanach; tej słodkiej, płynącej w rzekach, jeziorach i zamarzniętej w lodowcach; tej podziemnej, krążącej
w skałach podłoża oraz tej występującej w postaci pary wodnej.
Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS) obrazowo przekonuje nas, że gdybyśmy zebrali całą tę
wodę do jednego naczynia w kształcie kuli, to miałaby ona.... no właśnie,
jak myślicie? Jakaż może być średnica takiej kuli? Dla przypomnienia
dodam, że prawie 71% powierzchni
Ziemi znajduje się pod wodą, a ok.
96.54% tej wody, to woda słona.
Kula, w której zmieści się cała
woda na Ziemi (rys. Jack Cook,
Woods Hole Oceanographic
Institute)

Otóż kula, w której zmieści się cała
woda na Ziemi ma średnicę 1385
km. Tak, ja też się zdziwiłem. Mała ta kula. Wierzyć się nie chce. A może
pomylili się w obliczeniach? W Europie zmieściłoby się kilka takich kul...
Podobno, jest to mniej niż trzecia część kuli wielkości Księżyca (to porównanie akurat nie przemawia do mnie). W każdym razie, gdyby taką kulę
zrobić tylko ze słodkiej wody, to byłoby to maleństwo o średnicy 160 km.
(Dodam, że dokładnie nie wiem, o jaką wodę słodką chodzi. USGS

podaje ‘available fresh water’ a wymiary kuli sugerują, że nie wchodzi
w nią woda uwięziona w lodowcach
czy też podziemna. Kula o średnicy
160 km ma objętość około 2 145 280
km3 (4,19 x 803). Podziękowania
dla Michała Łaszczyka za uwagi).
Większość wody słodkiej w stanie
Duża kula, to całkowita ilość
wody ziemskiej, malutka,
płynnym znajduje się pod ziemią
z prawej strony, to woda słodka
– jest to około 8.4 mln km3. Znacz(rys. Jack Cook, Woods Hole
Oceanographic Institute)
nie więcej wody zamrożonej jest
w lądolodach Antarktydy i Gren3
landii – 29.2 mln km . 12900 km3 wody występuje w atmosferze
w postaci pary wodnej. Gdyby nagle cała ta para wodna skropliła się
i spadła na Ziemię, to ulewa ta pokryłaby powierzchnię lądów ok. 3
cm warstwą wody. Do atmosfery każdego dnia odparowuje jej ok.
1170 km3. We wspomnianej na wstępie kuli łącznie mieści się 1386
milionów km3 wody. To bardzo dużo litrów – 1 386 000 000 000 000
000 000. Liczba jest na tyle abstrakcyjna, że nic nie mówi. Z bardziej
obrazowych porównań, i to w amerykańskim stylu, można sobie
wyobrazić Ziemię wielkości piłki do koszykówki. Wtedy cała woda na
Ziemi będzie wielkości piłki do ping-ponga, a słodka woda wielkości
ziarna kukurydzy. Na koniec warto zajrzeć do poniższej tabeli – bardzo pouczająca lektura.
Źródło: http://kalcyt.blogspot.com/2012/05/ile-wody-jest-na-ziemi.html
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Załącznik nr 3 – Tekst „Ile wody jest na Ziemii”
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Załącznik nr 4 – Ćwiczenie: Zużycie wody w Polsce i Indonezji
Zużycie w litrach przy jednorazowym wykonaniu

Dodatkowe informacje

Polska

Indonezja

Mycie rąk

2

0,5

5 x po toalecie
3 x po jedzeniu rękoma
świeżą wodą

Spłukiwanie toalety

10

0,5 l Obmywanie

Do obmywania świeża woda 2,5 l

0,5 l Spłukiwanie

do spłukiwania ścieki z mycia ryżu 0,5 l i mycia naczyń 2 l

40-60

6

Świeża woda

Kąpiel w wannie

120

0

Nie występuje

Mycie zębów

10

0,2

Świeża woda

Picie, gotowanie

4

2 l Picie

Jedzenie jest gotowane rano i po rozdzieleniu jedzone w ciągu dnia

1 l mycie ryżu + gotowanie

Świeża woda

2

Świeża woda

Prysznic

Zmywanie naczyń

20

Ścieki używane są do spłukiwania toalety
Pranie

130

6

Woda zużyta podczas brania prysznica

Kwiaty i rośliny

5

3

Pozostała część wody zużytej podczas
innych czynności

Sprzątanie

8

0

miotłą

Woda potrzebna do
czynności religijnych

0

0,5

5 x w ciągu dnia
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Czynność
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Republika Sudanu Południowego to jeden z najmłodszych krajów
Afryki. Powstał on 9 lipca 2011 roku dzięki zawarcia porozumienia przez
Ludową Armię Wyzwolenia Sudanu z rządem sudańskim, co zakończyło
najdłuższą wojnę domową w Afryce (konflikt ten trwał od 1983 roku).
Sudan Południowy jest krajem o powierzchni prawie dwukrotnie
większej niż Polska. Pokrywają go lasy tropikalne, tereny bagienne
i sawanny dając schronienie licznym i różnorodnym gatunkom zwierząt, takim jak: bawoły afrykańskie, słonie afrykańskie, żyrafy, lwy,
antylopy, szympansy i inne gatunki małp.
Przez Sudan Południowy przepływa rzeka Nil, która stanowi podstawowe źródło wody. Położenie kraju w obrębie równika sprawia, że
gorący klimat intensywnie wysusza ziemię, utrudniając jej uprawę
mieszkańcom, co powoduje, że woda pochodząca z Nilu jest przez
nich niezwykle doceniana.
Mieszkańcy Sudanu Południowego charakteryzują się wieloma
pochodzeniami. Posiadają oni w większym lub mniejszym stopniu różniące się od siebie kultury, tradycje i obyczaje, a także języki
i dialekty. Wśród nich można wyróżnić plemiona Zande, Bundu oraz
Nilotic. Językiem urzędowym jest język angielski. Przy czym, często
można usłyszeć także inne używane języki, w tym przede wszystkim
język arabski, nuer, dinka i szyllucki.
Choć podstawą gospodarki Sudanu Południowego jest eksport ropy
naftowej, to 78% mieszkańców zajmuje się rolnictwem, przy czym
jest to rolnictwo nastawione na zapewnienie wyżywienia rodzinie a nie przeznaczone na handel. Produkuje się tu m.in. bawełnę,

orzeszki ziemne, sorgo, trzcinę cukrową, banany i papaje. Główne
surowce naturalne kraju to: ropa naftowa, ruda żelaza, rudy miedzi,
rudy chromu, rudy cynku, wolfram, srebro i złoto. Sudan Południowy
eksportuje drewno na rynki międzynarodowe. Znajdują się tu plantacje drzew tekowych.
Duża część społeczeństwa nie posiada dostępu do wody pitnej, a ci,
którzy mają szczęście mieszkać w pobliżu studni muszą często godzinami stać w kolejkach z baniakami. Odbiera to dzieciom możliwość
nauki, a kobietom – zadbania o to, by ich rodziny miały co jeść.
Kraj jest regularnie nękany przez susze i głód. Szacuje się, że każdego
dnia ponad 4 milionom Sudańczyków z południa nie starcza żywności.
Te trudne warunki, w połączeniu z bardzo ograniczonym dostępem
do opieki lekarskiej, prowadzą do epidemii malarii, cholery, gruźlicy,
dengi i zapalenia opon mózgowych.
Dekady wojen domowych pozostawiły wyraźny ślad na populacji
Sudanu Południowego, pozbawiając życia około 2 mln ludzi, a wielu
innych zmuszając do emigracji. Dziś, w czasach względnego spokoju,
uchodźcy wracają do ojczyzny z obozów w Kenii, Etiopii, Czadzie
i Egipcie. To, co tu zastają jest nieraz przyczyną rozczarowań: nie ma
wody, pracy, edukacji – nie ma perspektyw. Niektórzy decydują się
wyjechać powtórnie – i w większości trafiają do slumsów ugandyjskich i etiopskich miast. Inni zostają, licząc, że coś się zmieni.
Opracowano na podstawie:
http://www.travelin.pl/panstwo/sudan-poludniowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sudan_Po%C5%82udniowy
http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/19/4926/sudan_poludniowy_przechodzi_metamorfoze
http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/218/90/sudan_poludniowy
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Załącznik nr 6 – Informacje o Afganistanie
gościnność (melmastia) (nawet dla wrogów), współpraca między
przyjaciółmi (aszar), zakaz współpracy z nieprawą władzą, dobre
czyny i myśli, zaufanie do przyjaciół, rodziny i Allaha, honor
(nang), współczucie dla słabszych (uga warkawel), szacunek dla
wszelkich form życia, równość (sijali.)

Liczba mieszkańców w 2012 wynosiła 33,4 mln. Opisanie społeczeństwa afgańskiego jest bardzo trudne, ponieważ jest ono niezwykle zróżnicowane pod względem narodowościowym, etnicznym, kulturowym, językowym (ponad 70 języków) i geograficznym
(nierównomierne rozmieszczenie ludności). Poza mieszkańcami
dużych miast większość Afgańczyków jest podzielonych na plemiona i inne wspólnoty oparte na przywódcach, które kultywują
dawne tradycje i praktyki religijne. Religią państwową jest islam.
Islamskie praktyki przenikają wszystkie aspekty życia.

Wojna w Afganistanie trwa od 2001 roku i jest najdłuższą od
wojny wietnamskiej operacją wojskową prowadzoną przez
Sojusz Północnoatlantycki (NATO). Z uwagi na utrzymujące się
od kilkudziesięciu lat konflikty i prowadzone działania wojenne,
gospodarka afgańska znajduje się w ruinie. Afganistan należy do
najsłabiej rozwiniętych gospodarczo państw świata. Gospodarka
kraju opiera się przede wszystkim na niskotowarowym rolnictwie
(uprawia się zboża, kukurydzę, ryż, bawełnę, winorośl oraz prowadzi sadownictwo) przemyśle spożywczym oraz hodowli owiec,
kóz, wielbłądów i koni. Poziom życia ludności i jej zdrowotność
należą do najniższych w świecie; powszechnym zjawiskiem jest
analfabetyzm.

Istotnym elementem życia dla większości Afgańczyków jest Pasztuński Kodeks Etyczny „Pasztunłali” – istniejący od kilkuset lat
kodeks honorowy Pasztunów, głównej grupy etnicznej Afganistanu. Jego najważniejsze zasady to: jedność Pasztunów, sprawiedliwość (badal) – zemsta wobec wrogów, przebaczenie dla
tych, którzy przyznają się do winy, niezależność (chpelwaki) – nikt
nie ma prawa zmuszać Pasztuna do zmiany własnych przekonań,

Zasoby wody pitnej w Afganistanie są niewielkie. Studnie to rzadkość, często budowane są na terenach prywatnych. Po wybudowaniu urządzenia faktyczni właściciele pobierają opłaty za korzystanie ze studni. Naturalne źródła, strumienie czy niewielkie
akweny można zobaczyć w centrum, na wschodzie i w środkowozachodniej części kraju. Tereny północne kraju, to głównie pustynie. Sytuację wodną w Afganistanie warunkuje zmienny stan
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Afganistan jest wysokogórskim krajem śródlądowym o powierzchni dwukrotnie większej niż Polska. Ponad 4/5 powierzchni
państwa zajmują góry. W starożytności tereny tego kraju były
centralnym punktem Jedwabnego Szlaku. Afganistan porównywany jest do Egiptu pod względem wartości historycznej wykopalisk archeologicznych. Wielu archeologów uważa, że ludzie
tutaj pojawili się już ponad 50 000 lat temu tworząc pierwszą na
świecie społeczność.
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rzeki przepływającej przez Kabul.
Jej poziom podnosi się i opada
znacznie zależnie od opadów deszczu i śniegu. Zdarza się, że koryto
rzeki zupełnie wysycha. Wówczas przeobraża się w targowisko,
gdzie handlarze rozbijają stragany.
Rolnictwo opiera się na systemie
nawadniania kanałami irygacyjnymi (sterowanie korytami strumieni i rzek. W miastach w wielu
domach są studnie. Ci, którzy ich
nie mają, korzystają z publicznych
zbudowanych na gruntach należących do państwa. Kabul, stolica
kraju, wyposażona jest w systemem wodociągowy. Jednak tylko
częściowo. Warto pamiętać, że
woda ma również duże znaczenie w islamie, religii dominującej
w Afganistanie. Wierni modlą się
pięć razy dziennie. Przed modlitwą
w meczecie muszą dokonać rytualnego oczyszczenia. Myją twarz,
ręce i stopy. Dlatego też przed
meczetami znajdują się studnie.

Dziewczynka ze wsi z prowincji Kapisa czerpie brudną wodę do picia ze strumienia koło domu. Fot. Olga Mielnikiewicz
Opracowano na podstawie:
http://afganowie.salon24.pl/403994,afganistan-o-afganczykach-i-afganistanie-dalszy-ciag
http://poznajnieznane.pl/ciekawostki-2/ciekawostki-panstwa-3/afganistan-ciekawostki/
http://www.rp.pl/artykul/209198.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Afganistan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pasztunwali
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_w_Afganistanie_%282001-%29
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Załącznik nr 7 – Konflikt o wodę w Plachimadzie

W 2002 roku w Plachimadzie (Indie) tysiące ludzi zorganizowanych w Komitet Ludowej Walki z Coca-Colą domagało się opuszczenia przez koncern Coca-Colę Plachimady oraz Indii. Uważali
oni, że działalność przedsiębiorstwa doprowadziła do uszczuplenia zasobów i zanieczyszczenia ziemi oraz pozbawiły ludzi jedynego źródła wody – wód gruntowych. Pomimo tego, że Plachimada leży w obszarze w którym latem monsuny przynoszą obfite
deszcze, zużycie wody przez fabrykę Coca-Coli było tak duże, że
zasoby wód gruntowych nie mogły się odnowić.
Przez ponad 2 lata mieszkańcy stanu Kerala, miejscowe organizacje a także ludzie i organizacje zza granicy wspierali protesty
aktywistów w Plachimadzie. Protestujący posługiwali się hasłem
„Coca-Cola Quit Plachimida, Quit India”, które nawiązywało do
Quit India Movement walczącego z kolonializmem brytyjskim

i dzięki temu podkreślała, że zyski z rozlewni są czynione kosztem mieszkańców wioski i ich zdrowia. Ruch został poparty przez
rady wioskowe (panchayaty), które w regionie Kerala mają wciąż
bardzo silną pozycję. W system panchayatów władza polityczna
została zdecentralizowana co zachęca do bezpośredniej politycznej partycypacji i społecznej aktywności.
Aktywistka Vandana Shiva, wraz z członkami Komitetu Solidarności z Plachimadą pomogła nagłośnić sprawę i opracowała Deklarację z Plachimady, w której postuluje się, że: „Woda nie jest
własnością prywatną. Jest zasobem wspólnym, pokarmem dla
wszystkich”. Domagali się oni by rząd uznał, że woda należy do
dóbr wspólnotowych i wsparł lokalną kontrolę jej zasobów i ułatwił demokratyczne zarządzanie nią.
W 2004 roku na skutek powszechnego sprzeciwu rozlewnia
zaprzestała produkcji. 22 marca 2010 roku, w Światowy Dzień
Wody, władze stanu Kerala uznały, że Coca-Cola powinna wypłacić odszkodowanie w wysokości 48mln dolarów. Adiwasi, ubodzy
mieszkańcy o znikomych wpływach, zmusili ogromną międzynarodową korporację Coca-Colę do zamknięcia rozlewni.

http://pah.org.pl/m/3220/PAH_prawo%20do%20wody.pdf

Woda jako prawo człowieka

„Przyszli do naszej wioski z kuszącymi propozycjami: że nasi
ludzie dostaną możliwość pracy w zakładzie, że w ogóle zadbają
o rozwój wioski... Tymczasem minęło sześć miesięcy i powoli
zaczęliśmy zdawać sobie sprawę, że jest dokładnie na odwrót.
Zasoby wody, które były naszym największym skarbem zostały
ukradzione... Gdzie teraz dostaniesz świeżą, czystą wodę? Ile
kilometrów mam iść, żeby przynieść choć kroplę? Kto wynagrodzi tę stratę, jaką przyniosła nam rozlwenia coca-coli?
(Mylamma, członkini Anti-Coca-Cola People’s Struggle Committee, Plachimada, Kerala).
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Załącznik nr 8 – Konflikt o wodę w Plachimadzie

Dzięki jakim działaniom udało się doprowadzić do zaprzestania produkcji prze Coca-Colę?

Woda jako prawo człowieka

Jakie zyski i straty poniosła ludność lokalna dzięki powstaniu rozlewni w Plachimadzie?
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Załącznik nr 9 – Konflikt o wodę w Delhi

W 2004 roku Delhijska Rada ds. Wody stworzyła projekt, który
zakładał ubieganie się w Banku Światowym o pożyczkę w wysokości 140mln dolarów na restrukturyzację usług wodno-kanalizacyjnych. Projekt ten zakładał, że do zarządzania tymi usługami
dopuszczone zostaną prywatne przedsiębiorstwa.
Tysiące osób – studenci, grupy kobiece, przedstawiciele lewicowych partii politycznych, związków zawodowych i organizacji
pozarządowych, podopieczni opieki społecznej, reprezentanci
wszystkich warstw społecznych zjednoczyli się w proteście przeciw temu projektowi, znanemu powszechnie jako delhijski projekt prywatyzacji wody. Według protestujących, takie rozwiązanie oznaczało zarządzanie na zasadach komercyjnych, likwidację
darmowego zaopatrzenia w wodę oraz obciążenie odbiorców
wyższymi kosztami. Protestujący uważali, że prywatyzacja usług
wodnych nie poprawi jakości tych usług a byłaby krzywdząca dla
ubogich mieszkańców miasta.

Ludzie zaangażowani w protest zorganizowali dziesiątki demonstracji, dharna (siedzące protesty przed urzędami) oraz marszów
protestacyjnych. Protestujący rozpowszechniali wśród mieszkańców informacje na temat projektu prywatyzacji, publikowali artykuły oraz pisali listy otwarte do premiera Manmohana Singha.
Aktywiści podkreślali, że woda ma dla mieszkańców znaczenie
kulturowe (woda jest zasobem wspólnym), religijne (jest święta),
moralne (podtrzymuje życie) i prawne (prawo do wody jest prawem człowieka i obowiązkiem rządu jest, by ludziom ja zapewnić). Podkreślali oni, że „woda jest życiem”i nie można wobec
tego traktować jej jak towaru ale jak prawo człowieka. Dzięki
masowym protestom oraz nagłośnieniu sprawy przez media Delhijska Rada ds. Wody wycofała prośbę o pożyczkę z Banku Światowego.

http://pah.org.pl/m/3220/PAH_prawo%20do%20wody.pdf

Woda jako prawo człowieka

„Woda to coś, bez czego nikt nie może żyć. Więc co się stanie,
jeśli ludzie nie będą mogli dostać wody? Będą walczyć o życie.
Nie będą mieli wyboru, zwłaszcza najbiedniejsi, którzy nie mają
nic do stracenia. Jak mają żyć? Wyjdą na ulice i będą walczyć.
Bardzo łatwo może dojść do przemocy, a nikt w Delhi tego nie
chce.” (Beena, członkini Right to Water Campaign, Delhi)
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Załącznik nr 10 – Konflikt o wodę w Delhi

W jaki sposób udało się zmusić rząd do wycofania się z projektu restrukturyzacji usług wodno-kanalizacyjnych?

Woda jako prawo człowieka

Czy prawo do wody oznacza, że woda powinna być darmowa dla wszystkich?
Czy zagwarantowanie dostępu do wody nie wpłynie na marnotrawienie tego zasobu?

26

W niektórych krajach Unii Europejskiej, w których doszło do prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych, doszło do wzrostu ceny wody
a także do pogorszenia jej jakości. Przykładem jest Berlin, gdzie aktualnie trwa proces rekomunalizacji spółki dostarczającej wodę mieszkańcom po nieudanej prywatyzacji (ceny wzrosły o 30% a jakość
usług spadła). Unia Europejska chcąc stworzyć zdrową konkurencję planowała wprowadzić jednolite zasady przyznawania koncesji
przedsiębiorstwom dostarczającym wodę. W wielu krajach władze
samorządowe obawiały się, że przez te zmiany zmuszone będą oddać
zaopatrzenie w wodę pitną w ręce prywatnych przedsiębiorstw tracąc jednocześnie kontrolę nad cenami wody oraz jej jakością.
Europejska Federacja Związków Zawodowych Służb Publicznych
(EPSU) zainicjowała Europejską Inicjatywę Obywatelską „Prawo do
wody”, która sprzeciwia się prywatyzacji zasobów wodnych, argumentując, że dostęp do wody stanowi prawo człowieka, a nie zwykły
towar i jako taki powinien podlegać „demokratycznej kontroli”. Jeśli
Europejska Inicjatywa Obywatelska zyskuje poparcie co najmniej
miliona osób z siedmiu krajów UE, pozwala to na zwrócenie się do
Komisji Europejskiej z prośbą o wystąpienie z wnioskiem legislacyjnym. Inicjatywę „Dostęp do wody i kanalizacji jest prawem człowieka! Woda jest dobrem publicznym , nie towarem!” podpisało 1
857 605 osób, czyli prawie dwukrotnie przekroczono wymagany próg.
Swój sukces zawdzięcza dobrej organizacji, propagowaniu inicjatywy
w mediach, pracy wielu wolontariuszy, nawiązaniu współpracy z or-

ganizacjami z sektorów społecznych, środowiskowych i zdrowotnych
a także dzięki poparciu przez partie polityczne.
Główne przesłanie inicjatywy brzmi następująco: „Instytucje unijne
i państwa członkowskie muszą zapewnić dostęp do wody i urządzeń
sanitarnych wszystkim mieszkańcom Unii. Podaż wody i zarządzanie
zasobami wodnymi należy uchronić przed liberalizacją i podporządkowaniem zasadom jednolitego rynku”. Zgodnie z inicjatywą Unia
Europejska musi wdrożyć prawo człowieka do wody jako usługi świadczonej w interesie publicznym oraz promować wdrażanie tego prawa
w poszczególnych krajach, Unia ma zmienić nastawienie z opartego
na konkurencji i rynkowym podejściu na oparte na prawach do usług
publicznych ponieważ woda jest limitowanym dobrem publicznym,
niezbędnym dla życia i zdrowia a promocja prawa do wody powinna
mieć charakter globalny.
Protesty doprowadziły do wycofania się Unii z kontrowersyjnego
pomysłu na przyznawanie koncesji prywatnym przedsiębiorstwom
dostarczającym wodę. Unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego
i usług Michel Barnier poinformował, że zamierza usunąć temat wody
z polityki przyznawania koncesji.
http://www.right2water.eu/
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1023271.html
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/organizacje-ekologiczne-sprzeciwiaja-sie-prywatyzacji,1910205,4199
http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/eu-kommissar-barnier-nimmt-wasserversorgung-von-privatisierung-aus-a-907198.html
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Załącznik nr 11 – Europejska Inicjatywa Obywatelska
					 „Woda jest prawem człowieka"
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Załącznik nr 12 – Europejska Inicjatywa Obywatelska
					 „Woda jest prawem człowieka”

W jaki sposób udało się doprowadzić do rezygnacji Unii Europejskiej z kontrowersyjnego pomysłu
na przyznawanie koncesji prywatnym przedsiębiorstwom dostarczającym wodę?

Woda jako prawo człowieka

Dlaczego zgodnie z Europejską Inicjatywą Obywatelską „Woda jest prawem człowieka”,
woda nie powinna być traktowana jak towar?
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Zdjęcie 1 – Oba zdjęcia: Wielka Brytania, problem suszy w 2012r.
Źródło: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2130273/Britain-faces-worst-drought-1976-Severn-dry-summer.html
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Zdjęcie 3- USA, Susza jest prawdziwym zmartwieniem dla rolników, 2012r.
Źródło: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/usa-walcza-z-najwieksza-susza-od-1956-r/4weed

Zdjęcie 2 – Hiszpania, susza w 2008r.
Źródło: http://www.zimbio.com/pictures/29w2VhF_IoH/Drought+In+Spain/5DlA2wbVnsU
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Zdjęcie 5 – INDIA, New Delhi, 14 grudnia 2009: Kobieta przechodzi obok nieczynnego rurociągu, który ma zaopatrywać w wodę
część aglomeracji. Ponad 4 miliony mieszkańców pozbawionych jest dostępu do wody w swoich domach
Źródło: http://www.990px.pl/index.php/2010/03/22/swiatowy-dzien-wody/

Zdjęcie 4 – Australia, Problem korzystania z zasobów wodnych
Źródło: http://www.saidaonline.com/en/news.php?go=fullnews&newsid=8984
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Zdjęcie 7 – Wenezuela, z powodu suszy wędrówka po wodę jest coraz bardziej uciążliwa
Źródło: http://www.nbcnews.com/id/33751841/

Zdjęcie 6 – Kenia KENIA, Wajir, 6 grudnia 2009: Mężczyzna kopie studnię przy szpitalu w Wajir
Źródło: http://www.990px.pl/index.php/2010/03/22/swiatowy-dzien-wody/

Scenariusz warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej powstałe w ramach projektu:
„Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Scenariusz warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej są dostępne na licencji
Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0. Polska.
Pewne prawa są zastrzeżone na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej.

Możesz wesprzeć działania edukacyjne przeznaczając PAH 1% swojego podatku.
Dzięki temu powstanie więcej bezpłatnych publikacji skierowanych
do szkół na temat współzależności globalnych oraz krajów globalnego Południa.
KRS 0000136833 z dopiskiem edukacja.
Wspieraj Polską Akcję Humanitarną dokonując zakupów w sklepiku PAH: www.sppah.org.pl
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Przekaż 1% podatku na nasze działania!
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