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Moskva, Russland

I forbindelse med ”Verdens vanndag” den 22. mars 2012 oppfordrer Det allrussiske
forbundet for livsstøtte (ALSWU) og ”Fagforbundet” (Norge), sammen med Public
Services International (PSI) og European Federation of Public Service Unions (EPSU),
alle faglige organisasjoner og organisasjoner i det sivile samfunn til å støtte den
kampanje, som er igangsatt i Europa, for å sikre rettighetene til vann som en av de
viktigste menneskerettighetene.
Denne kampanjen har en viktig politisk og sosial betydning for borgerne i alle land.
Fagforbundene i den offentlige sektor i Europa og verden, samt aktivister i det sivile
samfunn, vil følge kampanjens gang og sørge for at den blir en suksess. Vann er en
rettighet og et samfunnsgode som skal være åpent og tilgjengelig for alle, og som det
er helt nødvendig å beskytte og bevare for kommende generasjoner. Derfor erklærer
fagbevegelsen og dens allierte i det sivile samfunn at vann og vannressurser skal være
under full offentlig eierskap, forvaltning og kontroll.
Vi oppfordrer regjeringene og folkeforsamlingene i Russland og Norge, og de aktuelle
maktorganer i EU og andre europeiske land, til umiddelbart å iverksette FNs resolusjon
om den grunnleggende menneskerettigheten til vann og avløp, en resolusjon som de
regjeringer som deltar i FNs generalforsamling stemte for den 28. juli 2010. Denne
resolusjonen gir uttrykk for en global konsensus, som innebærer at nasjonale
regjeringer skal bevilge de nødvendige ressurser for å sørge for at alle får tilgang til
vann og avløp. De fleste regjeringer kan tillate seg dette, men de gjør det ikke. Det
betyr at dette er et politisk og ikke et markedsøkonomisk problem.

Til tross for stor motstand i befolkningene, blant annet gjennom
folkeavstemninger, konstaterer vi med stor bekymring at det gjennomførers en
omfattende privatisering av vannressursene i betydelige deler av verden, også i
Europa. Privatisering av vannresurssene vil øke kløften mellom de rikere og
fattige deler av befolkningene, samt at det vil påføre mange mennesker lidelser
og nød. Den utillatelige privatiseringen av vannet vil dessuten unndra
befolkningenes demokratiske kontroll av menneskets viktigste livsressurs.
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Derfor erklærer vi, som en oppfølgning av det fagbevegelsens representanter
erklærte på det alternative vannforumet i Marseilles i mars 2012:
 Privatisering fører til et fullstendig sammenbrudd. Det vil føre til at de lovte
investeringene ikke kommer samt til at nødvendige statlige programmer vil bli
gjennomført senere og ta lenger tid.
 De aller fleste land er fullt ut i stand til å sørge for at hele befolkningen har
tilgang til vann og avløp og dette kan gjøres med offentlige midler.
 De ansatte og borgerne vil ikke tillate at de demokratiske prinsippene blir
undergravd av avtaler inngått på bakrommet og som er rettet mot å skaffe noen
få mennesker store overskudd.
Vi krever også at Verdensbanken, regionale utviklingsbanker og andre internasjonale
organisasjoner går bort fra å bruke statige midler til å gjennomtvinge en privatisering av
vannforsyning og avløp. Det er ikke grunnlag for å hevde at dersom vann blir til en
handelsvare, så vil det føre til en forbedring av situasjonen i vannsektoren og til at
befolkningene får bedre tilgang til disse tjenestene. Sammen med alle medlemmene av
PSI og EPSU er vi kategorisk mot en slik tilnærmingsmåte og vil hevde at det å skaffe
alle tilgang til vann og avløp er en grunnleggende plikt for regjeringene og at det
ikke må overføres til private aktører som har som formål å hente ut profitt for de
få. Vannet er et viktig samfunnsgode som våre familier og samfunn, vår økonomi, vår
sosiale og politiske stabilitet og vår utvikling er avhengig av.
Vann er et samfunnsgode og ikke en vare!
Vann for livet og ikke for å skaffe seg overskudd!
Vann og avløp er en av menneskerettighetene!
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