Подпишете! Европейската гражданска инициатива
ВОДАТА и САНИТАРНО-ХИГИЕННИТЕ УСЛОВИЯ са
ЧОВЕШКО ПРАВО
Всички граждани се нуждаят от чиста питейна вода и качествени санитарнохигиенни условия. Ние молим Европейския съюз да гарантира тези човешки
права, като спомогне за това водоснабдяването и санитарно-хигиенните условия
да станат обществени услуги от първа необходимост за всички хора. Тези права
трябва да бъдат приложени.
Европейският съюз трябва да определи задължителни цели за всички страни-членки,
за да се постигне 100% покритие в Европа. Ние вярваме, че Европейският съюз също
така трябва да направи по-голямо усилие за постигане на универсален достъп до вода
и санитарно-хигиенни условия извън Европейския съюз. Милиони хора все още са
лишени от тези услуги.
Нашите цели:
1.
2.
3.

Гарантирано водоснабдяване и санитарно-хигиенни условия за всички
хора в Европа.
Никаква либерализация на водните услуги.
Универсален (глобален) достъп до вода и санитарно-хигиенни условия.

Тази кампания е начин да се ангажираме с човешкото право на вода и санитарнохигиенни условия. Тя е начин да променим мисленето на Европейската комисия от
пазарно-ориентирания подход, фокусиран върху конкуренцията, към подход, основан
на човешките права, с фокус върху общественото облсужване. Кампанията има за цел
да бъде постигнат универсален (глобален) достъп до вода и санитарно-хигиенни
условия и да бъдат защитени ограничените публични водни ресурси за бъдещите
поколения.
ВОДАТА е ОБЩЕСТВЕНО БЛАГО, а НЕ СТОКА.

ВОДАТА и САНИТАРНО-ХИГИЕННИТЕ УСЛОВИЯ са ЧОВЕШКО ПРАВО
ВОДАТА е ОБЩЕСТВЕНО БЛАГО, а НЕ СТОКА.
L'eau, un droit humain - Cilvēkam ir tiesības lietot ūdeni - Водата – основно човешко право A víz emberi jog - apa este un drept al omului - Voda je lidské právo - Voda je l’udské právo Voda je ljudsko pravo - Vatten är en mänsklig rättighet - Wasser ist ein Menschenrecht - Water
is een mensenrecht - El agua es un derecho humano - A água é um direito humano - l’acqua è
un diritto umano - vesi on perusoikeus - prawo do wody prawem człowieka - Vand er en
menneskeret - Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα - Vesi on osa inimõigustest Eestis - Vanduo
yra žmogaus teisė - ceart le uisce - voda je človekova pravica - Право на воду – право
человека - Su bir insan hakkıdır - L-ILMA huwa dritt tal-bniedem
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