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присъеДинете се към опита за записване 
в книгата на гинес, като в същото време 
съДействате за разрешаването на еДна 
глобална криза

Световният ден на водата – 22 март 2010, става решаваща дата в 
борбата за преодоляване на световната криза свързана с лошата 
санитария и замърсената питейна вода. Мръсната вода и лошите 
санитарно-хигиенни условия убиват по 4000 деца всеки ден.

През април, политици от целия свят ще се съберат в столицата на 
САЩ да дискутират какво трябва да се направи, за да се осигури 
основното право на хората по света на достъп до безопасна тоалетна 
и чиста питейна вода.

най-Дългата опашка за тоалетна в света 
е събитие за масова мобилизация и 
опит за записване в книгата на гинес за 
световните рекорДи. целта е Да се съберат 
хиляДи участници, които Да покажат 
желанието на хората за истинска 
промяна.
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политиците 

трябва Да 

преДприемат 

Действия – ние 

също
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Дай своя принос!

Застани на опашката за тоалетна заедно с другите, които искат правителствата да 
действат! Присъедини се към някоя от опашките организирани от фондация „Земя 
завинаги” в България, или направи своя собствена и я запиши за Гинес като следваш 
инструкциите по-долу. Покажи, че подкрепяш приоритетите, които си поставяме в 
България: обществени тоалетни достъпни за хора с увреждания; действащи тоалетни 
в междуградските автобуси; адекватни санитарни условия в учебните заведения.

има глобална криза, която касае 
2,5 милиарДа Души, и която убива 
повече хора от маларията, хив/спин и 
туберкулозата взети заеДно – липсата 
на Достъп До чиста питейна воДа и 
елементарна санитария.
Тези две основни права не са достъпни за огромно количество хора по света, а липса-
та им води до ужасяващи последици.

По 4000 деца на възраст под 5 години умират всеки ден от болести като диария, тиф, 
холера и дизентерия (СЗО, Чиста вода, по-добро здраве, 2008). Повече от половината 
легла в болниците в развиващите се страни за заети от хора страдащи от болести 
придружени от диария, а това натоварва извънредно много и без това нестабилната 
система на здравеопазване в тези страни.

По данни на ООН, половината от момичетата в Африка прекъсват обучението си, 
защото в училищата няма безопасни тоалетни. В България няма специално проведе-
ни изследвания, но е факт, че много момичета от малцинствата прекъсват училище 
поради същата причина.

Ние знаем как може да се преодолее тази криза – просто всички правителства трябва 
да поемат ангажимент да осигурят на населението си достъп както до чиста питейна 
вода, така и до безопасна санитария.

Досега световните лидери пренебрегват тази глобална криза – ограничаваща фатално 
усилията за борба с бедността, влошеното здраве и унижението. Но събитията през 
пролетта на 2010 дават истински шанс за промяна! Кампанията е планирана така, че 
да се уцели моментът.
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В края на април (на 22 или 23 април, 2010) министри от страните от Африка, Азия, 
Европа и Северна Америка ще се съберат във Вашингтон на среща на високо равнище 
за санитария и вода. Срещата се организира, за да се направят стъпки за осигуряване 
достъп до тези основни човешки права, но за да се стигне до реален успех е необхо-
дима много силна кампания.

Така е замислена кампанията за най-дългата опашка за тоалетна. Инициатори са три 
международни мрежи – „Спрете водната бедност”, „Мрежа за действие за сладките 
води” и „Съвет за сътрудничество за санитария и водоснабдяване”, които включват 
стотици граждански организации. В България инициативата се организира от фон-
дация „Земя завинаги” – представител на „Съвета за сътрудничество за санитария и 
водоснабдяване” за България.

Кампанията разчита на хора като вас, които да поставят рекорд за най-дълга опаш-
ка за тоалетна навсякъде по света и да използват кампанията, за да поставят свои-
те изисквания пред местните, националните и световните политически лидери. Ние 
можем да поставим санитарията и водата на приоритетна позиция в плановете за 
действие – там където винаги и е било мястото.

присъеДини се към нас и покажи 
солиДарност с 2,5 милиарДа Души в 
света, които все още трябва Да се реДят 
на опашка за правото си Да ползват 
безопасна и Достойна тоалетна.
Всеки лев, вложен в санитария и водоснабдяване, води до 9 лева възвращаемост като 
допринася за това хората да са здрави и да могат да се трудят (Програма за развитие 
на ООН, Доклад за човешкото развитие, 2006).

Общест-

вените тоалетни в 

България не са достъпни 

за хора със специфични 

нужди поради заболяване, 

напреднала възраст, 

вероизповедание 

и др.

97,9%

от селата в България 

нямат друго освен 

нужници и попивни 

ями за отпадъчните 

води.
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защо трябва Да се присъеДиниш към най-
Дългата опашка за тоалетна в света?
Успехът на най-дългата опашка за тоалетна в света и нейното въздействие върху све-
товните лидери на всички нива зависи от твоето участие.
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Има много причини да се действа сега:

Глобалната криза: По 4000 деца на възраст под 5 го-
дини умират всеки ден просто защото нямат достъп до 
хигиенична тоалетна и чиста питейна вода, а политиците 
забравят своите обещания. Осигуряването на основното 
човешко право на безопасна тоалетна и чиста питейна вода 
допринася за подобряване на здравословното състояние, 
образоваността и намалява бедността.

Благоприятен политически момент: Световният 
ден на водата е благоприятен момент за привличане на 
вниманието на обществеността, медиите и политиците 
към тази кауза. Това също се случва само един месец преди 
срещата на високо равнище по санитария и вода, където 
има реален шанс за промяна.

Съвместните кампании на много хора от много 
страни имат ефект: Присъединяването на много хора 
към глобалната кампания има потенциал да окаже натиск 
върху политиците да предприемат действие. „Да пратим 
бедността в историята”, например, успя да постигне опро-
щаване на дълговете на най-бедните страни.

Ефект на местно, национално и глобално ниво: 
Не става въпрос само за срещата във Вашингтон. Участие-
то в тази забавна, но и политически ангажирана кампания 
може да допринесе за решаването на конкретни ваши про-
блеми, да привлече вниманието на медиите и да изпрати 
послание до политиците за решаване на проблемите на ва-
шата страна, град или село. 

Поставяне на рекорд: Ако достатъчен брой от нас взе-
мат участие, ние можем да поставим рекорд, който да бъде 
вписан в Книгата на Гинес за световните рекорди за най-
дългата опашка за тоалетна. Това ще привлече вниманието 
на световните медии и ще направи вашите активисти но-
сители на световен рекорд.

7



какво искаме?

Основната цел на кампанията за най-дългата опашка за тоалетна в света е да мобили-
зира хората да накарат правителствата си да действат. Но каква политическа промяна 
искаме да видим?

Навсякъде достъпът до санитария и вода трябва да се постави като приоритет от 
всички правителства, за да е ефективна борбата с бедността и заболеваемостта. Пре-
небрегването на този проблем трябва да спре – 2,5 милиарда души по света не трябва 
да чакат повече, за да имат достойни условия да задоволят основните си човешки 
потребности.

В България ние присъединяваме три специфична национални цели към 
световните искания.
• достатъчен брой обществени тоалетни достъпни за хора с увреждания, които да да-
ват възможност на хората с временни или хронични увреждания да водят нормален 
живот; да работят, учат, пътуват; да  пребивават на обществени места;
• действащи тоалетни в междуградските автобуси;
• адекватни санитарни условия в учебните заведения.

На международно ниво, ние искаме да създадем обществен натиск преди срещата на 
високо равнище за санитария и вода във Вашингтон на 22/23 април. Искаме минист-
рите, които ще участват в тази среща да гарантират, че всяка страна, която си поставя 
цели за по-добра санитария и питейна вода за своите граждани ще получи подкрепа.

По-подробна информация за световната кампания ще бъде достъпна на адрес www.
worldtoiletqueue.org, а за българската кампания на адрес www.earthforever.org.

С общи усилия можем да променим света. Ако заедно издигнем гласа си участвайки 
в Най-дългата световна опашка за тоалетна, ние ще накараме политиците да поемат 
своята отговорност и да спасят милиони животи.

Основната цел на Най-дългата световна опашка за тоалетна е да мобилизират граж-
даните да накарат правителствата по света да се задействат.

Ние искаме да накараме правителствата да разберат, че предоставянето на достъп до 
адекватна санитария и чиста питейна вода трябва да е тяхна приоритетна задача. Това 
ще спаси живота на по 4000 деца всеки ден.

Искаме правителствата на развиващите се страни да вложат повече средства и да раз-
работят мотивирана политика и планове за действие, с които да осигурят безопасна 
санитария на своите граждани.
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Искаме развитите страни да предоставят помощ на развиващите се страни за решава-
нето на тази задача за най-бедните и онеправдани хора по света.

На 23 април 2010 на първата в света международна среща на най-високо равнище по 
санитария и вода, правителствата могат да вземат такова решение и всичко това да 
се случи.

Ние можем да се възползваме от благоприятната международна 
ситуация и да издигнем по-високо нашите специфични български цели:
• достатъчен брой обществени тоалетни достъпни за хора с увреждания, които да да-
ват възможност на хората с временни или хронични увреждания да водят нормален 
живот; да работят, учат, пътуват; да  пребивават на обществени места;
• действащи тоалетни в междуградските автобуси;
• адекватни санитарни условия в учебните заведения.

Лесно е да се включиш в най-дългата световна опашка за тоалетна! 
Просто се присъедини към някоя от опашките организирани вече от фондация „Земя 
завинаги” в България. Или пък организирай своя собствена опашка за поне 10 мину-
ти в периода 20-22 март 2010. Самата тоалетна може да е истинска, нарисувана или 
дори някой дегизиран като тоалетна…

Направете своята опашка така, че да грабнете вниманието на гражданите, медиите, 
политиците. Направете я забавна, но и с истински сериозно политическо звучене. 
Претърсете интернет за повече идеи.
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за Да стане вашата инициатива 
официално част от световната и Да 
Допринесете за поставянето на рекорД 
на гинес, трябва Да спазите и няколко 
прости, но заДължителни правила.
Първата стъпка е да регистрирате своята опашка на адрес www.worldtoiletqueue.org. 
След това обмислете къде точно ще я организирате, кого ще поканите и по какъв 
начин ще я популяризирате. Всяка опашка, на която има поне 25 участници може да 
участва за световния рекорд на Гинес.

Когато мислите за това как да направите опашката си по-значима от политическа 
гледна точка, помислете как да привлечете и политици за участие. Може да подгот-
вите и да организирате подписването на петиция; да настоявате за конкретно поли-
тическо решение.

Най-дългата световна опашка за тоалетна е официален опит за поставяне на световен 
рекорд за Книгата на Гинес. Световната опашка за тоалетна ще се състои от много 
опашки организирани навсякъде по света по едно и също време от 20 до 22 март 2010. 
Вие може да се опитате да счупите и световния рекорд за индивидуална опашка за то-
алетна, който е 868 души. Или пък просто се присъединете към световната опашка.

• Регистрирайте намерението си да 
организирате опашка на адрес 
www.worldtoiletqueue.org.
• Организирайте поне 25 участника, 
които да стоят на опашка от 10 мин до 
24 часа на обществено място;
• Опашката ви трябва да стане в пери-
ода 20-22 март 2010;
• Опашката ви трябва да е пред тоалет-
на – истинска, нарисувана, на снимка 
или на плакат.
• Запишете името на всеки участник 
от опашката и списък със специфичен 

формат, който можете да свалите от 
www.worldtoiletqueue.org или www.
earthforever.org.
• Участниците трябва да се подпишат.
• Трябва да имате подписите и на двама 
очевидци, които да потвърдят, че това 
се е случило.
• Изпратете списъците на всички учас-
тници по пощата на: Фондация „Земя 
завинаги”, ул. „Антон Марчин”, 66, 6000 
Стара Загора или сканирайте списъци-
те и ги изпратете по електронна поща 
на адрес: office@earthforever.org

За да станете част то световната опашка трябва да спазите следните 
прости правила:
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• Изберете стратегически мястото, къ-
дето ще застанете на опашка. Изберете 
място, където ще е сравнително лесно да 
мобилизирате граждани, но също място, 
което да бъде забелязано от политиците 
и медиите.
• Привлечете вниманието на хората. По-
канете за участие колкото може повече 
хора от най-различни сфери на живота.
• Организирайте хора, които вече са се 
събрали защото работят или учат на 
някакво място – организирайте ги на 
опашка.
• Организирайте опашка някъде, където 
мислите, че е  необходима тоалетна, а 
няма такава; или пък има тоалетна, но 
тя не се поддържа добре или е много 
скъпа… или не е достъпна.
• Използвайте въображението си. 
Представете си опашка за тоалетна 
пред кметството… или на някое място с 
голямо значение за историята; или пък 
природна забележителност.
• Обърнете се към сдруженията на хо-
рата с увреждания в България; към уче-
ници и студенти; към граждани, които 
пътуват с междуградски автобуси.
• Свържете се с медиите, както местни, 
така и национални. 

• Направете си блог; страница във Фейс-
бук, сайт. 
• Изпратете информация за вашата 
опашка на office@earthforever.org, за да 
стане част от националната и световна 
кампания и да бъде публикувана на сай-
товете на фондация „Земя завинаги” и 
Съвета за сътрудничество по водоснаб-
дяване и канализация – Женева.
• Споделете намеренията и идеите си с 
други като вас; намерете идеи, от които 
да почерпите вдъхновение.
• Бъдете иновативни: поканете музикан-
ти, хора облечени с някакви костюми;
• Направете снимка на опашката;
• Организирайте хора да стоят на смени 
от поне по 10 минути на опашката, като 
цялата продължителност стане до 24 
часа.
• Привлечете известни хора на опашката.
• Изпратете информация до медиите и 
до office@earthforever.org, за да стигне до 
световните медии.
• Спазвайте законите за организиране на 
обществени мероприятия.

Добавете снимки, кратко описание на вашата опашка и нейните цели! 
Това ще бъде публикувано на сайта на фондация „Земя завинаги”, 
както и на сайта на световната кампания.

превърнете опашката си в голям успех!
Бихме ви дали няколко подсказки как да направите това:
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Научете повече за световната кампания на www.worldtoiletqueue.org, 
а за българската на адрес www.earthforever.org.

обърнете се към фонДация „земя 
завинаги” за рекламни материали. 
Непременно се присъединете към световната опашка он-лайн на адрес www.
worldtoiletqueue.org. Това няма да може да се счита за опит за подобряване на рекорд 
за Книгата на Гинес, но името ви ще се добави към глобалната петиция, с която ще 
се призоват световните политически лидери да предприемат адекватни действия.

Можете да сложите информация за опашката или линк към виртуалната опашка на 
своя сайт, или блог или фейсбук страница или…

Да помогнем светът Да стане по-Добро 
място за по-Достоен живот!

Да накараме 

политиците

Да ни чуят!

ул. „Антон Марчин” 66, Стара Загора, 6000
office@earthforever.org


