
Ziua Mondială a Habitatului 

 

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, la recomandarea Comisiei pentru Aşezări Umane a 

ONU, a desemnat în 1985, la San Francisco, Ziua mondială a habitatului. Această zi se 

sărbătoreşte în prima zi de luni din luna octombrie și reflectă necesitatea armonizării aşezărilor 

umane cu mediul natural, deoarece Pămîntul nu este doar habitatul oamenilor, ci şi al tuturor 

celorlalte vietăţi. Această zi reaminteşte şi de cei fără casă, de cei ce au adăposturi inadecvate, 

inclusiv de cei ce locuiesc în condiţii incompatibile condiţiei umane, oferind posibilitaea 

îmbunătăţirii aşezărilor umane. 

 

Scopul principal al marcării Zilei mondiale a habitatului este de a aduce în prim-plan situaţia 

în care se află oraşele lumii şi la dreptul fundamental al fiecărui om de a avea o locuinţă 

adecvată. În întreaga lume, atât în ţările dezvoltate, cât şi în ţările în curs de dezvoltare, pornind 

de la marile oraşele şi până la cele mai mici aşezări, se resimt efectele schimbărilor climatice, 

ale poluării, ale diminuării resurselor naturale, ale creşterii populaţiei şi inegalităţii economice. 

În acest context, această zi are rolul de a ne reaminti că toţi locuitorii planetei poartă 

responsabilitatea pentru cum vor arăta în viitor oraşele noastre. 

 

O locuinţă potrivită a fost recunoscută ca parte a dreptului la un standard de viaţă adecvat în 

cadrul instrumentelor internaţionale, respectiv Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 

1948 şi Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale din 1966. 

 

Noua Agendă Urbană pune locuinţele în centrul dezvoltării urbane durabile şi incluzive, 

încurajând iniţiativele în ceea ce priveşte asigurarea de locuinţe pentru toate grupurile de 

venituri, în special pentru cei cu venituri mici, cu asigurarea unui spaţiu public, a unei 

infrastructuri şi a unor servicii de bază de calitate, asigurând, totodată, integrarea spaţială şi 

socio-economică. Strategiile politice şi de punere în aplicare ar trebui să includă cadre 

financiare, de reglementare şi instituţionale la nivel naţional şi local.  


