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Su tartışmasında fikir ayrılıklarını kaldırma zamanı geldi
Yavaş ilerlemenin önündeki sınırların daha istekli, daha fazla proje
ile açılması hedeflenmeli
İstanbul Dünya Su Forumu suya erişimi olmayan milyarların ve diğerlerinin su hizmetine erişim
konusunda farklı fikirlerini uzlaştırmak için özel bir fırsattır.
Tüm dünya hükümetleri İstanbul da buluşarak su ile ilgili karşılaşılan zorlukları tartışacaklar. Kamu su
politikaları ile bağlantılı olarak, ,özel su işletmecileri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde her geçen
gün artan sorunlar ile karsılaşmaktadırlar. Ancak bu Forum su konusunda artan problemlerin çözümü
için şiddetle ihtiyaç duyulan bu kararların alınmasını mümkün kılan nadir fırsatlardan birisidir.
Suya erişimi ve sağlık konusunda gelişimleri arıtmak için çıtayı yükseltmek gerekli.
Afrika’da aynı trendin korunması durumunda Milenyum Gelişim Hedeflerine ancak 2038’de
ulaşılacaktır. Bu tarih, daha önceki hedeflenen tarihten iki kat daha uzaktır.
Halkın Milenyum Gelişim Hedeflerinden beklentisi, suya ulaşım imkanlarının mevcut düzeyinden daha
yüksek hale getirilmesidir. Dünya’da yaklaşık 3 milyar insan, yani gelişmekte olan ülkelerde neredeyse
her iki kişiden birisi, musluk suyuna sahip değildirler. Bu kişiler suyu uzak mesafelerden taşımak
yükünden veya kalitesi dahi belli olmayan suyu yüksek fiyattan satan kişilerden temin etme
zorunluluğundan kurtulmak hakkına sahip olmalıdır. Aquafed ve üyeleri hükümetler ile beraber
çalışarak suya erişim hakkında önemli hizmetler vermiş ve geçen 15 yıl içinde 25milyondan fazla
kişinin güvenli suya ulaşmasına imkan sağlamışlardır.
Uluslararası Sıhhat Yılı ilan edilen 2008 yılı bu alanda bilincin arttırarak “ tuvaletlere erişim”
imkanlarının halkın bulaşıcı hastalıklardan korunmasında yeterli olmadığına dikkat çekmektedir. Halk
sağlığının korunması ve ekonomik gelişimde atık suyun toplanması, arıtımı ve tekrardan kullanımına
daha çok önem verilmelidir. Zorlukları eş zamanda adresleyebilmek için, bütünleşmiş sağlık yönetimi
gereklidir.
Aquafed başkanı Gerard Payen’e göre: Birçok ülkede, sağlıklı su hijyenik tuvaletlere erişim ile atık su
yönetimini sağlayacak kamu programlarının hızlandırması, hala aciliyetini korumaktadır.
Sistemin çalışması için daha uygun koşulların sağlanması
Su hizmetlerin maliyeti hakkında gerçekçi yaklaşım gerekmektedir. Gerçek zorluk daha uygun
çalışmalar ve aynı zamanda ulaşılabilir fiyatlar sağlamaktır.
Sürdürülebilir Maliyet İyileştirilmesi kamu bütçeli sübvansiyonlar( vergiler) ile kullanıcı ödemeleri
(tarifeler) karışımından oluşan yeni bir yaklaşımdır. Amaç tüm seviye kullanıcılar için ödemelerin
karşılanabilir olmasını sağlamaktır. Sürdürülebilir Maliyet İyileştirilmesi ne kadar iyi anlaşılır ise temiz
ve sağlıklı suya erişim projeleri o kadar daha kolaylaşacak ve artacaktır.
Tüm kapasiteler seferber edilmeli. Kamu ve Özel işletmecilerin birbirlerine muhalif olması
zaman kaybıdır ve ayrıca yoksullara zarar vericidir.
Su ile ilgili zorlukların büyüklüğü, sorunların paydaşların ortak seferberliğince çözülmesini esas kılar.
Kamusal ve özel işletmecileri karşı karşıya getirmeye çalışan ve sürekli tekrarlanan polemikler
çözümlerin gecikmesine neden olur. Bu tür davranışlar hem sunidir hem de faydalı değildir.
— Su politikalarının başarılı olarak uygulamaya konmasındaki önkoşullar kamu ve özel
işletmeciler için aynıdır. Özellikle net hedefler ve uygun imkânlar kamu otoriteler tarafından
kararlaştırılmalıdır. Kullanıcıların ve vergi ödeyenlerin maliyet iyileştirilmesi sürdürülebilir
olmalı aynı zamanda, işletmeciye politik destek verilmeli, kamu ve özel işletmelerin
devamlılığı sağlanmalıdır.
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— Karlılık, kamu ve özel sektörünü birbirinden ayırt eden bir ölçüt değildir. Çoğu kamu işletmesi
doğru anlamda işletildiğinde karlılık sağlamaktadır ve gelişmekte olan ülkeler dâhil olmak
üzere kamu ortaklarına kar payı dağıtımı yapmaktadırlar. Bu duruma örnek olarak Hollanda,
İtalya, Brezilya, Kolombiya, Kamboçya ve Güney Afrika verilebilir.
— Kamu ve özel sektör arasındaki fark günden güne kaybolmaktadır. Kamu hizmetleri özel
işletmecilerle rekabet halinde olup kamu-özel ortaklık sözleşmelerini kazanmaktadırlar. Kamuözel ortak girişimleri birçok ülkede yaygındır. Verimli kamu hizmetleri sıklıkla aynı şekilde özel
şirketler tarafından yönetilmektedir.
— İhtiyaçların fazla olması seçeneklerin atlanmamasını gerektirmektedir. Tüm paydaşlar
seferber olmalıdır. Milyarlarca insan hala su hizmeti almak için beklemektedir ve hizmetin
kamu veya özel işletmeci tarafından verilmesini önemsememektedirler.
— Küresel istatistikler bakıldığında tarifelerin kamu ve özel işletmecilerde birbirine benzer olduğu
karşılaştırılan durumlarda¹ belirlenmiştir.
‘Uluslararası camianın önceliği kullanışlı köprü oluşturmaktır’ diyen Mr Payen, ayrıca herkesi
tatmin etmek ve güvenli temiz su temini için tüm kapasitenin seferber edilmesi gerekliliğini de
eklemektedir.

###
AquaFed bir Özel Su İşletmesi Federasyonunudur. Bu işletme
tüm ülkelerden tüm ölçülerdeki firmalara ve derneklere açıktır. Amacı, Enternasyonal camiaya özel
sektörün know-how ve deneyimleriyle su sektörünün zorluklularının çözümünde katkıda
bulunmaktır. Aqua Fed 300 den fazla su şirketini bir araya getirerek, 40 ülkede, yüz milyonlarca
kişiye hizmet sunmaktadır.
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