Podpisz się pod europejską inicjatywą obywatelską!
DOSTĘP DO WODY i URZĄDZEŃ SANITARNYCH jest
PRAWEM KAŻDEGO CZŁOWIEKA
Wszyscy obywatele potrzebują dostępu do czystej wody pitnej i urządzeń
sanitarnych wysokiej jakości. Dążymy do tego, aby Unia Europejska
zagwarantowała poszanowanie tego prawa człowieka poprzez promowanie
dostarczania wody i urządzeń sanitarnych dla wszystkich w formie
podstawowych usług publicznych. To prawo musi zostać wdrożone.
Unia Europejska powinna stawiać cele wiążące dla wszystkich państw
członkowskich, tak aby objąć zasięgiem obowiązywania tego przepisu całą Europę.
Naszym zdaniem Unia Europejska mogłaby również czynić większe wysiłki w
kierunku zagwarantowania powszechnego dostępu do wody i urządzeń sanitarnych
także poza Unią Europejską. Miliony ludzi nadal nie mają dostępu do tych usług.
Nasze cele:
1.
Zagwarantowanie dostępu do wody i urządzeń sanitarnych
wszystkich mieszkańców Europy.
2.
Żadnej liberalizacji w zakresie usług związanych z dostawą wody.
3.
Uniwersalny/globalny dostęp do wody i urządzeń sanitarnych.

dla

Niniejsza kampania stanowi narzędzie walki o prawo dostępu do wody i urządzeń
sanitarnych, które jest prawem każdego człowieka. Jest narzędziem, które ma za
zadanie zmienić nastawienie członków Komisji Europejskiej z obecnej koncentracji
na konkurencji i podejścia rynkowego na nastawienie w kierunku zapewnienia
dostępności usług publicznych i podejście oparte na poszanowaniu prawa. Nasza
inicjatywa ma na celu uzyskanie powszechnego dostępu do wody i urządzeń
sanitarnych oraz zabezpieczenie ograniczonych zasobów wodnych dla przyszłych
pokoleń.
WODA jest DOBREM PUBLICZNYM, a NIE TOWAREM.
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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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