Underskriv! Det europæiske borgerinitiativ
RENT VAND og SANITET er en MENNESKERET
Alle borgere har brug for rent drikkevand og gode sanitære forhold. Vi
anmoder den Europæiske Union om at garantere disse menneskerettigheder
ved at fremme vandforsyning og sanitet som grundlæggende offentlige ydelser
for alle. Disse rettigheder må implementeres.
Den Europæiske Union må opstille bindende målsætninger for alle medlemsstater
med formålet at opnå 100% dækning i Europa. Vi mener, at den Europæiske Union
derudover må gøre en større indsats for at opnå almen adgang til rent vand og
sanitet uden for den Europæiske Union. Millioner af mennesker lever stadig uden
disse ydelser.
Vores målsætninger:
1.
2.
3.

Garanteret rent vand og sanitet for alle i Europa.
Ingen liberalisering af vandforsyning.
Almen (global) adgang til rent vand og sanitet.

Denne kampagne er ment som et redskab til at gøre retten til rent vand og sanitet til
en forpligtelse. Den er et redskab til at ændre Europa-Kommissionens tænkemåde
fra en markedsbaseret tilgang med fokus på konkurrence til en rettighedsbaseret
tilgang med fokus på offentlig ydelse. Den sigter mod at opnå almen (global) adgang
til rent vand og sanitet samt at sikre de begrænsede offentlige vandressourcer til
fremtidige generationer.
VAND er et OFFENTLIG GODE, IKKE en RÅVARE.
RENT VAND og SANITET er en MENNESKERET
RENT VAND er et OFFENTLIG GODE, IKKE en RÅVARE
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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