
Domingo, 22 de março de 2009

A Corte Internacional da Água: para o
acesso universal a um recurso escasso

A água, um recur-
so vital insubsti-
tuível, e por isso,
um poderoso instru-
mento econômico e
geopolítico, turvou-
se no século passa-
do pela contamina-
ção e o desequilí-
brio ecológico, pela
demanda crescente e
a escassez que cada
vez afeta mais luga-
res do planeta, e a
concentração em
grandes grupos in-
dustriais e financei-
ros para benefício a
curto prazo.

Perante a necessi-
dade de uma gover-

nança mundial para
garantir o acesso uni-
versal a este escasso
recurso e fonte de
vida, criou-se ontem
no Cairo (Egito) a
“Corte Internacional
da Água”. Apesar de
ser claramente reco-
nhecida como bem
econômico, ontem a
Corte constatou que
o problema da água
é essencialmente po-
lítico e remarcou o
seu caráter de bem
social, que chama a
uma “globalização
invertida” funda-
mentada na solidari-
edade e na coopera-

ção entre países e re-
giões.

O novo organis-
mo apela a uma ges-
tão transparente e
participativa - espe-
cialmente das mu-
lheres -, baseada no
princípio de “subsi-
dariedade ativa”
com fundamento
nos territórios e nas
culturas. Promove-
rá uma nova ordem
de irrigação, para
combater a saliniza-
ção dos solos, o
hidromorfismo ou
o assoreamento do
lodo das barragens
e dos açudes, uma

Entre milhares de projetos, a Corte ve-
lará para que os Cucap o “povo do rio”
possam continuar a viver no delta do Rio
Colorado, no sul da fronteira entre os Es-
tados Unidos e o México.

Depois de ter vivido mais de 2000 anos
nestas terras, agora a sobrevivência desta
comunidade indígena está ameaçada pela
sanilização do delta que antes lhes permi-
tia o cultivo agrícola e, pela falta de água
de um rio que atualmente desaparece no
deserto.

As numerosas presas e desvios cons-
truídos no oeste dos Estados Unidos, des-
tinam parte da água do Rio Colorado para
abastecer as plantações de algodão de
Arizona, as piscinas de Los Angeles e a
eletricidade de Las Vegas.

A Corte facilitará o diálogo entre os dois
países, especialmente entre as populações
implicadas, para garantir o direito da co-
munidade indígena à água e, promover
sistemas de irrigação novos e um uso sus-
tentável deste recurso.

peritagem indepen-
dente que assegure
uma gestão ética e
uma educação das
sociedades para que
respaldem uma vi-
são de poupança da
água, em prol de um
desenvolvimento
sustentável para a
garantir  também às
gerações futuras.

Na era da interde-
pendência, a criação
deste organismo in-
ternacional constata
que a água deve ser
um elemento mun-
dial de reconcilia-
ção, diálogo e coo-
peração.

Amparo da tribo indígena Cucap
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Domingo, 22 de março de 2009

A Corte Internacional da Água: para o
acesso universal a um recurso escasso

A água, um recur-
so vital insubsti-
tuível, e por isso,
um poderoso instru-
mento econômico e
geopolítico, turvou-
se no século passa-
do pela contamina-
ção e o desequilí-
brio ecológico, pela
demanda crescente e
a escassez que cada
vez afeta mais luga-
res do planeta, e a
concentração em
grandes grupos in-
dustriais e financei-
ros para benefício a
curto prazo.

Perante a necessi-
dade de uma gover-

nança mundial para
garantir o acesso uni-
versal a este escasso
recurso e fonte de
vida, criou-se ontem
no Cairo (Egito) a
“Corte Internacional
da Água”. Apesar de
ser claramente reco-
nhecida como bem
econômico, ontem a
Corte constatou que
o problema da água
é essencialmente po-
lítico e remarcou o
seu caráter de bem
social, que chama a
uma “globalização
invertida” funda-
mentada na solidari-
edade e na coopera-

ção entre países e re-
giões.

O novo organis-
mo apela a uma ges-
tão transparente e
participativa - espe-
cialmente das mu-
lheres -, baseada no
princípio de “subsi-
dariedade ativa”
com fundamento
nos territórios e nas
culturas. Promove-
rá uma nova ordem
de irrigação, para
combater a saliniza-
ção dos solos, o
hidromorfismo ou
o assoreamento do
lodo das barragens
e dos açudes, uma

Entre milhares de projetos, a Corte ve-
lará para que os Cucap o “povo do rio”
possam continuar a viver no delta do Rio
Colorado, no sul da fronteira entre os Es-
tados Unidos e o México.

Depois de ter vivido mais de 2000 anos
nestas terras, agora a sobrevivência desta
comunidade indígena está ameaçada pela
sanilização do delta que antes lhes permi-
tia o cultivo agrícola e, pela falta de água
de um rio que atualmente desaparece no
deserto.

As numerosas presas e desvios cons-
truídos no oeste dos Estados Unidos, des-
tinam parte da água do Rio Colorado para
abastecer as plantações de algodão de
Arizona, as piscinas de Los Angeles e a
eletricidade de Las Vegas.

A Corte facilitará o diálogo entre os dois
países, especialmente entre as populações
implicadas, para garantir o direito da co-
munidade indígena à água e, promover
sistemas de irrigação novos e um uso sus-
tentável deste recurso.

peritagem indepen-
dente que assegure
uma gestão ética e
uma educação das
sociedades para que
respaldem uma vi-
são de poupança da
água, em prol de um
desenvolvimento
sustentável para a
garantir  também às
gerações futuras.

Na era da interde-
pendência, a criação
deste organismo in-
ternacional constata
que a água deve ser
um elemento mun-
dial de reconcilia-
ção, diálogo e coo-
peração.

Amparo da tribo indígena Cucap
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