Semnaţi! Iniţiativa cetăţenilor europeni
APA şi SALUBRIZAREA constituie un DREPT AL OMULUI
Toţi cetăţenii au nevoie de apă potabilă curată şi un sistem de salubrizare de
calitate. Solicităm Uniunii Europene să garanteze aceste drepturi ale omului
prin promovarea alimentării cu apă şi a salubrizării ca servicii publice esenţiale
pentru toţi. Aceste drepturi trebuie puse în aplicare.
Uniunea Europeană trebuie să fixeze obiective obligatorii pentru toate statele
membre de a asigura o acoperire integrală în Europa. Credem că Uniunea
Europeană ar trebui, de asemenea, să-şi intensifice eforturile în scopul realizării
accesului universal la apă şi salubrizare în afara Uniunii Europene. Milioane de
oameni sunt încă lipsiţi de aceste servicii.
Obiectivele noastre:
1.
Servicii garantate de apă şi salubrizare accesibile tuturor în Europa.
2.
Fără liberalizarea serviciilor de apă.
3.
Acces universal (global) la apă şi salubrizare.
Această campanie este o modalitate de a determina asumarea unui angajament cu
privire la dreptul omului la apă şi salubrizare. Este un mijloc de a schimba modul de
gândire al Comisiei Europene de la o abordare bazată pe piaţă, cu accent pe
concurenţă, la o abordare bazată pe drepturi, cu accent pe serviciul public.
Campania urmăreşte realizarea unui acces universal (global) la apă şi salubrizare şi
protejarea resurselor publice limitate de apă pentru generaţiile viitoare.
APA este un BUN PUBLIC şi NU un BUN COMERCIAL.
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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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