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Dünya Su Günü Kutlu Olsun Mu?

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda dünyada suyun giderek
artan öneminden dolayı her yıl 22 Mart gününün “Dünya Su Günü” olarak kutlanmasına karar
vermiştir. Yeryüzü Doktorları, Dünya Su Gününde sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için gerekli olan
temiz suya erişemeyen insanlara dikkat çekiyor
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2 milyar insan içme suyu olarak kirli suları kullanmak
zorunda kalmaktadır. Aynı rapora göre, kirli suların kullanımı ve sanitasyon yetersizliği sebebi
ile ortaya çıkan ishal hastalığı sonucu her yıl 502 bin ölüm gerçekleşmektedir. 2025 yılına
gelindiğinde, dünya nüfusunun yarısının suya erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde yaşayacağı
tahmin edilmektedir.
Dünya üzerindeki temiz suya erişimdeki bu sıkıntı karşısında Yeryüzü Doktorları, sanitasyon
kaynaklı bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla kuraklığın yaşandığı ve
altyapının eksik olduğu Çad, Kenya, Nijer, Kongo DC, Somali ve Afganistan’da bu zamana
kadar 172 su kuyusu açarak 120 bin kişinin temiz suya erişimini sağladı.
Su kuyusu projeleri kapsamında sahaya giden Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü
Buse Gizem Danış “Afganistan’da çocuklar temiz suya erişmek için sabah 8’de yola çıkıyor,
bu yolculuk 6 saat sürdüğü için okullara gidemiyorlar. Yılda 15 çocuk bu yolculuk esnasında
hayatını kaybediyor. Nijer’de ise kadınlar temiz suya erişemedikleri için yollarda bulunan
kanalizasyona karışmış sulardan su içiyor.” dedi.
Yeryüzü Doktorları Hakkında
2000 yılında, sağlık alanında uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan Yeryüzü
Doktorları, sayısı 20 bine yaklaşan gönüllüleri sayesinde ulaştığı ülkelerin ve uyguladığı projelerin sayısını her
geçen gün arttırıyor. Bugüne kadar Afganistan’dan Suriye’ye, Somali’den Gazze’ye, Uganda’dan Yemen’e kadar
50’ye yakın ülkede projeler yürüten Yeryüzü Doktorları, sağlık yardımına ihtiyaç duyan bölgeler başta olmak
üzere, doğal felaketlerden etkilenen ülkelere de en hızlı şekilde ulaşmayı hedefliyor. Başlangıçta, gönüllülerden
oluşan sağlık ekiplerinin, muayene ve ameliyatlar yapmak ve ilaç-ekipman desteğinde bulunmak amacıyla, kısa
süreli sağlık kampları düzenleyerek organize ettikleri yardım çalışmaları, zamanla uzun vadeli ve kalıcı
değişimler sağlayan programlara dönüşmüştür. Yeryüzü Doktorları bugün, gerek kriz acil durumlar gerek
ekonomik olarak az gelişmişlik nedeniyle ihtiyaç sahibi olan ülkelerde; tedavi edici ve koruyucu sağlık,
psikososyal destek, fiziksel kapasite geliştirme ve sağlık eğitimi alanlarında proje ve programlar yürütmeye
devam etmektedir.

