ПРОЈЕКАТ СОЛИДАРНОСТИ ЗА СРПСКА СЕЛА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

H2O KM Вода за Звездана
Вода је опште добро. Многи тврде да ће се на овој основној тврдњи у блиској будућности
водити велике друштвене битке. Ми Италијани смо на ову тему недавно одмерили снаге на
референдуму који је имао великог одјека.

Вода је друштвено добро и основно људско право али је
често стварност другачија.
Довољан је само један сат лета из Рима да би се открило да у цивилизованој Европи ово уопште не
мора да се подразумева. На Косову и Метохији вода је још увек сан, у неким случајевима
привилегија, а у неким другим средство за политичку борбу.
На независном Косову, саграђеном на рушевинама хуманитарног рата, српске заједнице, жртве
неподношљивог апартхејда, смањене попут индијанских резервата у Америци, скоро никада не могу
рачунати на редовно снабдевање водом. Погодила нас је прича Звездана Арсића. Упознали смо га
овога лета, када смо били у посети његовој кући у једnом селу на Косову и Метохији. Звездан није
могао ни да залије своју башту, једини извор прехране, јер су му затворили воду! Много је људи
попут њега...из различитих разлога:




систем снабдевања водом и јавна дистрибуција воде као и канализациона
мрежа су непостојећи (нарочито за Србе)
није могуће (нити се жели) стићи до веома удаљених села
заједница без воде не сади нити узгаја и због тога у очајању напушта
територију

Све је ово неподношљиво. Вода је заједно са земљом неопходан елемент за онога ко “преживљава”
бавећи се пољопривредом. Тако смо, у сарадњи са монасима манастира Високи Дечани, одлучили да
покренемо иницијативу:

H20KM вода за Звездана
Пројекат солидарности за српска села на Косову и Метохији
У плодној регији Косова и Метохије довољно је копати неколико десетина метара под земљу да би се
стигло до водоносних слојева, обезбедити објекат, опремити га ручном воденом пумпом и на тај
начин учинити независном једну породицу или једну малу заједницу.
Обезбедити воду значи обезбедити опстанак територије, осигурати урод, храну за зиму, основне
хигијенске услове неопходне за спречавање ширења болести.

за један бунар довољно је 800 евра
Удружење “Мост за...” и “Пријатељи манастира Дечани” покрећу иницијативу да би се саградила
другачија будућност за многе породице које покушавају да си поново изграде живот на земљи која је
одувек била њихова, на Косову и Метохији.
Могуће је даровати бунар (или само један његов део) и дати му име драге особе, разреда, општине,
или којегод желиш.
Све ће бити документовано извештајима и фотографијама.
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