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Iturriak eta komunak Burundin dauden errefuxiatuentzat

JRS-Burundi toki-erakundea

Burundiko kongoar errefuxiatuentzako eremuetan, eskolek zailtasunak dituzte 
ur horniduraren eta oinarrizko funtzio fisiologikoetarako prestatutako tokien 
gutxieneko eskakizunak betetzeko. COVID-19 gaitzaren pandemiak agerian utzi 
du, oraindik gehiago, ezinbestekoa dela ura, xaboia eta komunak edukitzea, 
kutsadura prebenitu, ikasleen eta irakasleen segurtasuna bermatu eta ohiko 
hezkuntza-zikloa eten ez dadin. 

Konponbidea: komunak eta ur-puntuak eraikitzea errefuxiatuen eremuetako 
eskoletan, eta ikasle eta langileak koronabiruse�k babesteko prebentzio- eta 
higiene-neurrien eta instalazioen erabilerari buruz sentsibilizatzea.

Zenbat jenderi lagunduko dion proiektuak: 11.500 ikasle eta 300 ikasle.  

Txaden putzuak eraikitzea

APLFT toki-erakundea

Txaden, landa-eremuetan bizi diren herritarren erdiek ez dute edateko urik 
beren komunitatean. 
Horrek kalte egiten die emakumeei. Izan ere:

• Egunean hainbat kilometro egin behar dituzte iturri hurbilenera joateko.
• Ura etxeraino kargatu behar dute.
• Zailagoa dute eskuak garbitzea, COVID-19a prebenitzeko gomendatuta 
dagoen bezala.

• Neskatoek egunean 2 ordu eman behar dituzte, gutxi gorabehera, ur bila 
joateko; beraz, eskola, jolas eta atsedenerako ordu gutxiago dituzte.

Konponbidea: komunitateetako toki estrategikoetan putzuak eraikitzea 
edateko ura lortu ahal izan dezaten.
Zenbat jenderi lagunduko dion proiektuak: 1.800 familia, 9.000 lagun inguru

Ur-iragazkiak Peruko Amazoniarako

SAIPE toki-erakundea

Alto Marañon eskualdeko ikastetxeek, Peruko Amazonian, ez dute ur trataturik, 
eta horrek arriskuan jartzen du ikastetxe horietako ikasle eta irakasleen 
osasuna.

Konponbidea: iragazki-sistema bat eta beste osagai batzuk instalatzea, 
neska-mu�lek ur hori kontsumitu eta etxera eraman ahal izateko, eta 
hezkuntza-komunitatea iragazitako ura kontsumitzearen garrantziari buruz 
sentsibilizatzea. 
Zenbat jenderi lagunduko dion proiektuak: 1000 ikasle eta haien familiak

Indian ura nahi dutela aldarrikatzeko antolatu diren emakumeak
IDEAS toki-erakundea

Indiako landa-eremuetan, etxeen % 84an ez da urik iristen hoditeriaren 
bitartez. Egoera hori larriagoa da lehorte-urteetan, putzuak ere urik gabe 
geratzen direlako. Gainera, dalitek (kasta baxukoak), eta bereziki, 
emakumezkoek gizartean sufritzen duten diskriminazioak are gehiago 
larriagotzen du arazoa, goragoko kastek ez dietelako uzten komunitateko 
ur-puntuetara joaten.
Hortaz:

• Lurpeko urak gazitzen dira.
• Arroz-uztak murrizten eta elikagaiak urritzen dira.
• Nekazaritzako enpleguak galtzen dira. 

Konponbidea: sindikatuetan antolatutako emakumezko dalitei dirulaguntzak 
lortzeko prestakuntza ematea, haien komunitateetan edateko ura izateko 
iturriak jar daitezen, eta putzuak eraikitzeko eta instalatzeko landa-enpleguak 
sortu.
Zenbat jenderi lagunduko dion proiektuak: 743 emakume

Edateko ura Kolonbiako landa-eremuko biztanleentzat

IMCA-Suyusama toki-erakundea

Kolonbiako zenbait eskualdetan, hala nola Nariñon eta Cauca bailaran, 
landa-eremuko biztanleen % 3k soilik kontsumi dezake edateko moduko ura. 
Izan ere, arrazoi hauenga�k kutsatuta daude ur-iturriak:

• Ur-iturrietara tratatu gabeko hondakin-urak isurtzen direlako.
• Zorupea bus�tzen eta lurpeko urak kutsatzen dituzten urak daudelako.
• Jarduera ekonomikoetan ura ez delako ongi kudeatzen; izan ere, 
nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduerek, prozesamendu-plantek, 
fabrikek, meatzeek, eta abarrek ur-iturrietara botatzen dituzte hondakinak.

Horri gaineratu behar zaio ur-iturriak dituzten lurren jabetzari buruzko gatazka 
sozialak sortzen direla komunitateen artean, baita komunitateen eta jabe 
pribatuen artean ere.

Konponbidea: azpiegitura komunitarioak hobetzea eta birgaitzea, eta gizakien 
kontsumorako ura arazteko sistema indibidualak ezartzea; ura kudeatzeko 
erakunde komunitarioen lana indartzea kudeaketan, eraginean, sare-lanean 
eta uraren defentsan.
Zenbat jenderi lagunduko dion proiektuak: 2.838 lagun 


