Avrupa Vatandaşları Girişimi’ni

İmzalayın!

SU ve KANALİZASYON bir İNSAN HAKKIDIR
Tüm vatandaşların temiz içme suyuna ve kaliteli kanalizasyon hizmetine
ihtiyacı vardır. Avrupa Birliği’nden, su temini ve kanalizasyon hizmetlerinin
herkes için temel kamu hizmeti olmasını teşvik etmek suretiyle bu insan
haklarını garanti altına almasını istiyoruz. Bu haklar uygulamaya konmalıdır.
Avrupa Birliği, Avrupa içinde %100 kapsamın gerçekleştirilebilmesi amacıyla tüm Üye
Devletler için bağlayıcı hedefler belirlemelidir. Avrupa Birliği’nin ayrıca Avrupa Birliği
dışında da su ve kanalizasyon hizmetlerine evrensel erişimin sağlanması
doğrultusunda daha fazla çaba göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Halen milyonlarca
insan bu hizmetlerden yoksun durumdadır.
Hedeflerimiz:
1.
Avrupa’da herkes için su ve kanalizasyon hizmeti garantisi.
2.
Su hizmetlerinin serbest piyasaya devredilmemesi.
3.
Su ve kanalizasyona evrensel (küresel) erişim.
Bu kampanya, bir insan hakkı olarak su ve kanalizasyon hakkını gerçekleştirmek için
bir araçtır. Bu kampanya, Avrupa Komisyonu’nun zihniyetini rekabete odaklanmış
piyasa bazlı yaklaşımdan kamu hizmetine odaklanmış hakları esas alan yaklaşıma
çevirmesi için bir araçtır. Bu kampanya, su ve kanalizasyona evrensel (küresel)
erişimin sağlanmasını ve sınırlı su kaynaklarının gelecek kuşaklar için korunmasını
amaçlamaktadır.
SU bir KAMU MALIDIR, bir META DEĞİLDİR.
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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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