Kedves Címzettek!

Politika, párt és gazdaság független kezelési rendszer a vízkezelés egészére.
Országos szintű hivatal létrehozása, ami független szervezetként működik. A hivatal utasítási
jogainak meghatározása. Alá és fölérendeltségének egyértelműsítése.
A víztisztítási folyamatok kutatásába pénz injekciózása.
A legújabb kutatási eredmények gyűjtése.
Esettanulmány gyűjtése a föld egészére vonatkoztatva. Ki hogyan és mikképpen próbálja a vizeit
megóvni.
Más államok által meghozott törvények és jogszabályok valamint azok rövid, közép és hosszú távú
hatásainak elemzése. Ezek figyelembevétele a folyamat során. A döntések korrigálása, a hibákra való
előzetes felkészülés.
Az oktatási rendszer átalakítása, a megfelelő szakmák divatosabbá tétele.
Névtelen pályáztatáson alapuló kiválasztás a folyamatban résztvevő szervezetek és személyek
esetében, elkerülendő a korrupciót, a közbeszerzési botrányokat.
Országközi konszenzus erősítése, szomszédos országokkal megállapodások kötése, ami deklarálja a
felszín alatti és feletti vizek védelmét. Azok megsértése szigorú szabályok által büntethetővé
válhatnánk.
A stratégiai vízkészletek óvása esetleges háborús cselekmények között, azok helyének titkosítása.
Felderítési lehetőségeinek minimalizálása. A jelenlegi légi és egyéb felderítési eszközök listázása, újak
kigondolása azok elleni védekezés megszervezése.
Annak elérése, hogy a tervekben leírt szép szavak ne csak szavak maradjanak, hanem tetteké
váljanak.
A felszín alatti és feletti vízkészletek eladásának ellehetetlenítése.
Külföldre ne adjunk el ásványvizet.
Azon berendezések használatának erősítése, ami víztakarékosságot eredményez a lakosság körében.
Pl. kézöblítő víz alkalmas legyen a WC öblítésére. Ezek berendezések kedvezményes pályáztatás
rendszeren belüli beszerzési lehetőségeinek erősítése. (nem, mint a mosógépcsere akció). Hazai
kutatás fejlesztés erősítése a vízvisszaforgató technológiák terén. Design pályázat víztakarékosságra.
Reklámozni a víztakarékosság fontosságát a lakosság és az ipari valamint a kereskedelmi szektorban.
Annak elérése, hogy a víz vegyszerekkel kevéssé legyen fertőzve. Pl. visszaszorítása olyan
vegyületeknek, amik a vízi élővilágra fokozottan károsak. A háztartások esetében a vegyszerek
kiválasztásánál annak figyelembe vétele, hogy a szennyvíz milyen mértékű víztisztítást igényel,
mennyi a költsége.
A vegyszerek kategorizálása, vegyészeti fejlesztések olyan irányban, ami a költség idő hatékonyabb
víztisztást eredményezi.
A fák védelme, kivágásaiknak minimalizálása, temetők fásítása, utak és közterületek fásítása- Ültess
egy fát program növelése. Tudomásom szerint a fa ültetés növeli a talaj vízmegtartó képességét. Ezt
nem ellenőriztem.
Forrás gyűjtése/speciális társadalmi események szervezése, adománygyűjtés megszervezése.
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