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Den 22 mars 2012 uppmärksammar vi Världsvattendagen
för 19:e året i rad. FN instiftade denna dag 1993 för att få
människor i hela världen att fokusera uppmärksamheten på
vikten av att verka för en hållbar förvaltning av världens
vattentillgångar. Vi är alla – både människor, djur och växter,
beroende av att ha tillgång till rent vatten. I en värld där vatten
förorenas, försaltas, försuras, övergöds och överutnyttjas till
industriella syften, istället för att vårdas och vara den livgivande
resurs som den borde vara,har vi alla ett ansvar att slå vakt om
vår gemensamma hotade naturresurs: VATTNET!
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Runt om i världen engagerar sig människor, och samlas till olika
arrangemang den 22 mars, för att kräva ett större ansvarstagande
och bättre skydd av vattnet på vår jord!
Du kan vara med – även här i Sverige behöver vattnet skyddas!
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UN Water (www.unwater.org/worldwaterday) samordnar
Världsvattendagen internationellt. I Sverige samordnas
arrangemang av Svenska hydrologiska rådet, SHR.
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