Paraksties par Eiropas pilsoņu iniciatīvu!
ŪDENSAPGĀDE un SANITĀRIJA ir cilvēktiesību jautājums!
Visiem iedzīvotājiem ir nepieciešams tīrs dzeramais ūdens un kvalitatīva
sanitārija. Mēs aicinām Eiropas Savienību garantēt šīs cilvēktiesības, lai tā
veicinātu visu iedzīvotāju piekļuvi ūdensapgādei un sanitārijai kā vispārējas
nozīmes sabiedriskajiem pakalpojumiem. Šīs tiesības ir jāīsteno.
Eiropas Savienībai ir jāuzstāda visām dalībvalstīm saistoši mērķi, lai panāktu šo
tiesību 100% ievērošanu Eiropā. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai vajadzētu
ieguldīt lielākas pūles, lai panāktu vispārēju pieeju ūdensapgādei un sanitārijai valstīs
ārpus Eiropas Savienības. Miljoniem cilvēku joprojām nav pieejami šie pakalpojumi.
Mūsu mērķi:
1.

Garantēta ūdensapgāde un sanitārija visiem Eiropas iedzīvotājiem.

2.

Brīvā tirgus principa nepiemērošana ūdensapgādes pakalpojumiem.

3.

Universāla (globāla) piekļuve ūdensapgādei un sanitārijai.

Šī kampaņa ir instruments, kuras mērķis ir īstenot cilvēktiesības uz ūdensapgādi un
sanitāriju. Tās mērķis ir arī mainīt Eiropas Komisijas pieeju — mazāk uzmanības
pievērst konkurencei un uz tirgu balstītai pieejai, bet vairāk domāt sabiedrisko
pakalpojumu un tiesību kontekstā. Kampaņa paredz panākt vispārēju (globālu)
piekļuvi ūdensapgādei un sanitārijai un aizsargāt ierobežotos ūdens resursus, tos
saglabājot turpmākajām paaudzēm.
ŪDENS ir SABIEDRISKS LABUMS, NEVIS PRECE.
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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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