Renaşterea Rurală
Ediţie periodică a ONG „Renaşterea Rurală”, com.Tohatin Nr.2/2011
se distribuie gratuit

22 martie – Ziua Mondială a Apei
Conferinţa privind problemele dreptului omului la apă şi sanitaţie din 22 martie 2011
Pe data de 22 martie 2011, de către Organizaţia WECF (Femeile din Europa pentru un viitor comun),
Centrul Naţional de Sănătate Publică din Moldova şi asociaţia obştească WiSDOM, a fost organizată şi
petrecută Conferinţa Internaţională privind Realizarea dreptului omului la apă şi sanitaţie în Moldova cu
accent pe Protocolul privind apa şi sănătatea. La lucrările Conferinţei au luat parte peste 50 reprezentanţi ai
ONG-urilor de mediu, ai Serviciilor de Sănătate, printre oaspeţii de onoare au fost dna Anke Stock (WECF),
dna Natalia Dejean (fundaţia Danielle Mitterand France Libertee) care au dat citirii declaraţiile dnei Danielle
Mitterand – Foundation France Libertee şi dnei Catarina de Albuquerque – expert independent ONU şi primministrul sănătăţii din R.Moldova dl Mihai Magdei. Situaţia concretă în ţară şi activităţile Guvernului
R.Moldova privind elaborarea ţintelor şi datelor ţintă pentru implementarea Protocolului Apei şi Sănătăţii au
fost prezentate de vice-directorul Centrului Naţional de Sănătate Publică dl Ion Şalaru
Şedinţa s-a axat pe principiile implementării Protocolului privind apa şi sanitaţia în R.Moldova, s-au
făcut referinţe la Planul de siguranţă a apei şi sanitaţiei pentru o perioadă îndelungată de timp. Au luat
cuvîntul şi şi-au expus scopurile şi obiectivele, precum şi modalităţile de implimentare a lor în ceea ce
priveşte soluţionarea problemelor existente în R.Moldova ce ţin de apă şi sanitaţie, reprezentanţii sectorului
civil dnul Ilya Trombiţki (Asociaţia păstrătorilor rîului Nistru „Eco-TIRAS”) şi dnul Vladimir Garaba (OT
Chişinău Mişcarea Ecologistă din Moldova).
Discuţiile au avut loc într-o manieră amicală, cu propuneri interesante, replici şi concretizări nu mai
puţin atractive. Am fost de-acord cu toţii despre necesitatea publicării informaţiei privind calitatea apei cu o
periodicitate stabilă. S-au mai atins teme ca schimbările climaterice şi cum afectează ele R.Moldova, s-a
specificat că, reieşind din studiile efectuate, R.Moldova nu va face parte componentă din lista ţărilor cu
deficit de apă pînă în 2025, însă avem toate şansele să se formeze pe teritoriul ţării zone de secetă în timpul
apropiat.
A fost specificat momentul că, din 2010 marea majoritate a populaţiei de pe glob locuieşte în oraşe –
cca 3,3 mld, astfel crescînd deficitul de apă, deoarece nu este un secret că, în urbe sunt consumate
cantităţi mai mari de apă decît în localităţile rurale. Alt moment stringent pentru consumatori este şi,
probabil cel mai prioritar, calitatea apei consumate – în Europa peste 1 milion de oameni nu au acces la apă
potabilă sigură, la noi în ţară doar 15% din populaţia rurală faţă de 80% populaţie urbană au acces la apă
potabilă sigură, restul utilizează apa din fîntîni tubulare şi alte surse poluate cu nitraţi şi altele ce cauzează
multe boli.
Astfel, am ajuns la concluzia că, drepturile omului la apă şi sanitaţie trebuie să fie asigurate prin
accesul la informaţii şi participare, necesită ca aceste resurse să fie accesibile, disponibile, posibil de
achitat, acceptabile şi în condiţii de siguranţă. Multe dintre drepturile omului nu pot fi realizate fără apă,
cum ar fi dreptul la un standard adecvat de viaţă şi dreptul la sănătate fizică şi mentală. Executarea altor
drepturi depinde, deci, de dreptul la apă şi sanitaţie.

Viorica Ursu, ONG RR, Tohatin

Apa noastră cea de toate zilele...
Ce mirosuri plăcute savuram cînd eram copilă în ţinuturile satului natal – Tohatin: din primăvară şi pînă-n toamnă
tîrziu satul era învăluit de miresmele fine ale trandafirului, de îmbătătorul iz de levănţică şi salvie, de „gustul” înţepător al
plantei de fenchel. La fiecare gospodar la poartă era cîte o grămadă mirositoare de levănţică prelucrată, care încă mult
timp aburea, şi, bătrînii, ca nişte copii, toţi pînă la unul stăteau cu picioarele cufundate în aceste grămezi, căci le mergea
faima hăt departe de ţinuturile Tohatinului, că ar vindeca bolile de picioare, precum şi alte „incomodităţi ale bătrîneţii”.
Da, toate acestea erau în realitate, nu sunt visul de poveste al unui copil, este realitatea anilor ’80. Sovhozul-fabrică
„Valea Trandafirilor” din satul Tohatin cultiva plante etero-uleioase şi tot aici era şi fabrica de prelucrare a lor unde
culturi ca: trandafirul, salvia, levănţica, fenchelul se transformau în ulei eteric - minunăţii de uleiuri!
Însă, treptat, aceste mirosuri au dispărut, locul lor a fost preluat de mirosurile zilnice ce trădau grijile şi
deprinderile sătenilor: ici şi colo se simţea miros savuros de pîine coaptă în cuptor, toamna satul era cuprins de mirosurile
ghiveciurilor şi dulceţii coapte la foc în ceaun, dar cum mai mirosea satul în preajma marilor sărbători – pînă în prezent
aceste amintiri trezesc atîta nostalgie şi tîngă după cozonacul şi sarmalele bunicii...
Şi nu doar aerul avea savoarea şi mirosul său, deoarece s.Tohatin este înconjurat din trei părţi de păduri, şi la
marginea satului se simţea aer proaspăt, curat. Cînd aburea cîte-o ploiţă tot văzduhul era îmbibat de prospeţimea serilor de
vară, de fîneţele proaspăt cosite, de flori de nu-mă-uita...
Astăzi toate sunt la locul lor şi satul, şi pădurile, şi păşunile, ba chiar şi unele elemente ce ne amintesc de fabrica
de altă dată, însă mirosurile au devenit altele. Tot mai mult ne confruntăm cu gunoişti stihiinice, amenajate de săteni chiar
la marginea gospodăriei lor, şi depozitează nu doar vreascuri, frunze sau viţă-de-vie uscată, dar şi unul din cel mai grav
poluant al apelor – deşeurile de origine animalieră. Pe lîngă faptul că izul puternic neplăcut pluteşte în aer, estetic defaimă
localitatea. Graţie faptului, din 2007, comuna este deservită de Serviciul comunal de salubritate. Frumos, estetic însă şi
aici e nevoie de o cultură anume a societăţii, nu ţin sătenii noştri nici la sine, nici la vecini – unele din grămezile de
deşeuri de origine animalieră au fost strămutate din marginea gospodăriei lor în tomberoanele pentru deşeuri menajere la
marginea gospodăriilor vecine. Astfel tot ce se scurge din aceste deşeuri duc la poluarea straturilor freatice şi impurifică
izvoarele subterane. Deja nu este un secret că calitatea apei potabile din cele trei localităţi din comuna Tohatin lasă mult
de dorit, acest fapt a fost, însă, încă o dată demonstrat. În luna noiembrie 2010 în cadrul proiectului „Mesagerii apei”
susţinut financiar de Fundaţia Danielle Mitterand – France Liberte, Organizaţia Neguvernamentală „Renaşterea Rurală”
în comun cu tinerii din gimnaziul local „Viorel Găină” au ridicat probe de apă dintr-un şir de surse de apă potabilă în
scopul testării lor la nitraţi. Astfel am încercat să sensibilizăm tînăra generaţie în ceea ce priveşte „responsabilitatea
socială”, în scopul perceperii legăturii dintre activităţile umane şi impactul factorului uman asupra calităţii şi cantităţii
apei potabile în mediul populat. În urma testărilor efectuate am prelevat un rezultat puţin plăcut: din 10 surse de apă
potabilă doar una are concentraţie scăzută de nitraţi, faptul îmbucurător este că una din fîntînile cu concentraţia scăzută de
nitraţi aprovizionează cu apă grădiniţa-creşă din com.Tohatin.
Cu toate că multe fîntîni au inscripţia „Apă nepotabilă”, cu toate că s.Tohatin şi s.Cheltuitor sunt conectate la
reţeaua centralizată de apă potabilă, totuşi mulţi locuitori folosesc şi apa din fîntîni. Satul Buneţ şi cartierul satului-nou
(localităţi din componenţa comunei Tohatin) nu sunt conectate la reţeaua centralizată de apă potabilă şi canalizare. De
reţea de canalizare nu dispun nici locuitorii satului Cheltuitor şi o parte din s.Tohatin, situaţia este mai mult decît
stringentă. Multe din fîntînile private au concentraţie sporită de nitraţi şi aceasta se datorează faptului că sursa de apă
potabilă este în imediată vecinătate cu toate acareturile gospodarului (ţarcul cu vite, porcine, ovine, caprine, păsări), nu
este lipsă nici heleşteul unde se scurge murdăria de la animale, şi, lucru de necrezut! fîntîna de regulă este amplasată mai
în pantă de toate aceste bunuru gospodăreşti. Plus la toate, desăvîrşeşte acest tablou de oroare, ruşinea neamului nostru,
viceele moldoveanului, ca orişicînd prost amenajate, urît mirositoare, însă cocoţate la loc de cinste, căci gospodarul bine a
gîndit – să se scurgă lichidul mai uşor, să nu se umple groapa repede – indiferent unde se scurge acest „lichid al morţii”:
în apele freatice unde „bucuria unirii” nu este tot atît de mare, sau ramîn în solul pe care tot noi creştem culturi agricole şi
hrănim copiii noştri.
În cadrul proiectului sus-menţionat una din prerogativele planului de acţiuni este întocmirea hărţii amplasării
tuturor surselor de apă potabilă în satele Tohatin, Cheltuitor, Buneţ şi cartierul satului-nou cu indicarea gradului
concentraţiei de nitraţi pentru fiecare caz în parte, precum şi introducerea datelor în paşapoartele fîntînilor şi întocmirea
plăcuţelor cu indicarea datelor prelevate, precum şi instalarea lor pe faţada fîntînelor – momente propuse a fi realizate
pînă în luna octombrie curent, astfel ţinem să atragem atenţia locuitorilor la faptul de a se interesa nu doar de momentul
cum arată sursa de apă potabilă dar şi cum arată însăşi apa din această sursă, pentru aceasta credem că util le va fi
improvizatul „ghid de utilizare a fîntînilor”.
(V.Toma)
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