Podepište! Evropskou občanskou iniciativu
VODA a Sanitační zabezpečení
Všichni občané potřebují čistou pitnou vodu a kvalitní sanitační zabezpečení.
Žádáme, aby Evropská unie zaručila tato lidská práva tím, že bude podporovat
dodávky vody a sanitační zabezpečení jako důležité veřejné služby. Tato práva
musí být uvedena do života.
Evropská unie by měla pro všechny členské státy stanovit závazné cíle vedoucí
k dosažení stoprocentního pokrytí v Evropě. Domníváme se, že Evropská unie by
rovněž měla věnovat více úsilí o zajištění universálního přístupu k vodě a
sanitačnímu zabezpečení i mimo Evropskou unii. Milionům lidí tyto služby stále
nejsou poskytovány
Naše cíle:
1.

Zaručené služby týkající-se vody a sanitačního zabezpečení pro všechny
v Evropě.

2.

Žádná liberalizace služeb zajišťujících zásobování vodou.

3.

Universální (globální) přístup k vodě a sanitačnímu zabezpečení.

Tato kampaň je nástrojem k podpoře lidského práva na vodu a sanitační
zabezpečení. Jedná se o nástroj zaměřený na změnu uvažování Evropské komise,
na posun od tržního přístupu a orientace na konkurenci k přístupu zaměřenému na
právo a orientaci na veřejnou službu. Cílem je zajistit universální (globální) přístup
k vodě a sanitačnímu zabezpečení a chránit omezené veřejné vodní zdroje pro
budoucí generace.
VODA je VEŘEJNÉ DOBRO nikoli ZBOŽÍ

Voda a sanitační zabezpečení jsou lidské práva
Voda je veřejné dobro, nikoli zboží.
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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