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Zgradimo prihodnost s skupnimi močmi
17 junij - Svetovni dan boja proti širjenju puščav in degradaciji tal

Suše, širjenje puščav in degradacija tal so globalni problemi, ki neposredno prizadenejo milijone ljudi.
Po podatkih Združenih narodov vsako leto izgubimo 24 milijard ton rodovitne prsti, degradacija tal pa
zmanjšuje bruto domači proizvod držav v razvoju do 8 % letno.
Leta 1994 je Generalna skupščina Združenih narodov v Parizu sprejela Konvencijo za boj proti širjenju
puščav in degradacije tal (UNCCD) in 17. junij razglasila za Svetovni dan boja proti širjenju puščav
degradaciji tal.
Letošnja petindvajseta obletnica Konvencije UNCCD in Svetovnega dne boja proti širjenju puščav in
degradaciji tal je priložnost za pregled opravljenega dela oziroma napredka, ki so ga dosegle države
podpisnice na področju trajnostne rabe tal in tudi za načrtovanje delovanja v prihodnjih petindvajsetih
letih, ko naj bi dosegli nevtralnost na področju degradacije tal.
Ohranjena in rodovitna tla omogočajo zmanjšanje revščine, povečanje varnosti na področju prehrane
in pitne vode ter blaženje posledic podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Obeleževanje
petindvajsete obletnice Konvencije poteka pod sloganom "Zgradimo prihodnost s skupnimi močmi".
Glavni dogodek bo potekal 17. junija 2019 v Ankari, pod pokroviteljstvom vlade Republike Turčije.
Tudi Slovenija se sooča z vse pogostejšimi in intenzivnejšimi kmetijskimi sušami. Kljub škodi, ki jo te
povzročajo, pa je upravljanje s sušo še vedno nezadovoljivo.
Kot odziv na vedno večjo problematiko suš v našem delu Evrope je bil leta 2006 pod okriljem UNCCD
in Svetovne meteorološke organizacije ustanovljen Center za upravljanje suše v Jugovzhodni Evropi.

Sedež Centra je na Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), v kateri ima organizacija UNCCD tudi
svojo kontaktno točko za Slovenijo.
Da bi povečali odpornost družbe na sušne dogodke in izboljšanja strategije upravljanja s sušo ARSO
vodi tudi mednarodni projekt »Tveganje za sušo v Podonavju« - DriDanube. Cilj projekta so nadgradnja
sledenja suše v celotnem Podonavju oziroma povečanje odpornosti družbe na sušo z uporabo
najnovejše tehnologije, poenoteno metodologijo za sledenje in napovedovanje suše ter strategijo
odzivanja na sušo. Vabljeni, da v okviru tega projekta sodelujete v novem sistemu poročanja o
posledicah suše.

