Podpiši! Evropsko državljansko pobudo
VODA in KOMUNALNA UREDITEV sta človekovi pravici!
Vsi državljani potrebujemo čisto pitno vodo in kakovostno komunalno ureditev.
Evropsko unijo naprošamo, da zagotovi ti dve človeški potrebi tako, da
spodbuja oskrbo z vodo in komunalno ureditev kot osnovno javno storitev za
vse. Ti pravici je potrebo izpolniti.
Evropska unija bi morala določiti zavezujoče cilje za vse države članice za doseganje
100 % pokritosti v Evropi. Verjamemo, da si mora Evropska unija bolj prizadevati za
doseganje univerzalnega dostopa do vode in komunalne ureditve zunaj Evropske
unije. Milijoni ljudi še vedno nimajo dostopa do teh storitev.
Naši cilji:
1.
Zagotovljena voda in komunalne storitve za vse v Evropi.
2.
Brez liberalizacije storitev za rabo vode.
3.
Univerzalni (globalni) dostop do vode in komunalne ureditve.
Ta kampanja je orodje za prizadevanje za človekovo pravico dostopa do vode in
komunalne ureditve. Je orodje, s katerim želimo doseči, da Evropska komisija
spremeni svoj način razmišljanja, tako da svojo osredotočenost na tržni pristop
prenese na pristop, ki je osredotočen na pravice, s poudarkom na javnih storitvah.
Cilj je doseči univerzalni (globalni) dostop do vode in komunalne ureditve ter
zavarovati omejene javne vodne vire za prihodnje generacije.
VODA je JAVNA DOBRINA, NE BLAGO.
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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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