Дан Дунава 2014 – Будимо активни за живи Дунав
Овогодишња кампања посвећена помоћи поплављенима
Дан Дунава се слави 29. jуна у целом сливу Дунава, на дан потписивања Конвенције о
заштити реке Дунав. Тог дана скрећемо пажњу на виталну улогу коју Дунав са притокама
има у животима људи: обезбеђивање воде, хране, енергије, транспорта и рекреације,водећи
рачуна о важностињеговог очувања. Дан Дунава је први пут на целом сливу обележен
2004. године и сваке године је бивао све масовнији.
У Републици Србији, током десет година, кроз кампању Дан Дунава, поруке о важности
очувања и заштите река за добробит људи и природе стигле су до 3.000.000 људи, док је
кампању подржавало више од 350 партнера из владиног, невладиног и приватног сектора.
Ове године, кампања Дан Дунава, коју традиционално у партнерству спроводе
Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде и
Coca Cola систем, посвећена је помоћи поплављеним подручјима и сва средства
комуникације мотивисаће грађане да наставе да упућују своју помоћ Влади Републике
Србије путем смс броја 1003.
Желећи да се нормални ток живота врати онима који су највише погођени поплавама,
Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде и
Coca Cola систем, као и многи други партнери Дана Дунава, заједничким снагама ће
изградити едукативни еко парк у Обреновцу.
Обзиром на ситуацију и губитке, како људске тако и материјалне, које су државе у региону
претрпеле услед поплава, председник Међународне комисије за заштиту реке Дунав ИЦПДР-а,Атанас Костадинов, помоћник министра за животну средину и воде (Бугарска)
изјавиоје:
„Биће потребно много времена док се штете од недавних поплава санирају. Многи од
наших губитака никада неће бити надокнађени - мислим на људе који су погинули у
поплавама. Трагедије попут ових показују колико нам је важно одрживо, дугорочно
управљање ризиком од поплава. ИЦПДР тренутно ради на првом Плану управљања
ризиком од поплава на сливу, који ће бити спроведен после усвајања у 2015. години.
Одрживо управљање ризиком од поплава ће бити постављено као приоритет у управљању
водама у дужем наредном периоду.”

Извршни секретар ИЦПДР-а Иван Завадски је изјавио:
„Дан Дунава је нормално прилика да прославимо достигнућа која су направљена у оквиру
побољшања квалитета воде у сливу реке Дунав. Ове године, наше мисли су са жртвама
разорних поплава у Хрватској, Босни и Херцеговини, Србији и Бугарској. Наш је задатак
да радом на управљању ризицима од поплава радимо на превенцији трагичних поплава у
будућности.”

