Skriv under! det europeiska medborgarinitiativet
VATTEN och SANITET är MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Alla människor behöver rent dricksvatten och sanitet av god kvalitet. Vi kräver
att Europeiska unionen garanterar dessa mänskliga rättigheter genom att
stimulera tillgång till vatten och sanitära tjänster som nödvändiga offentliga
tjänster för alla. De här rättigheterna måste förverkligas.
Europeiska unionen bör fastställa bindande mål att alla medlemsstater ska uppnå
100 % täckning i Europa. Vi tycker att EU ska satsa mer på att säkra att alla utanför
Europeiska unionen också får tillgång till vatten och sanitet. Miljontals människor
saknar fortfarande dessa tjänster.
Våra mål är:
1. Vatten och sanitet garanteras för alla i EU.
2. Mänskliga rättigheter före marknadsintressen: Vatten ska inte avregleras.
3. Tillgång till vatten och sanitet för alla i hela världen.
Kampanjen är ett sätt att ta ställning för den mänskliga rättigheten till vatten och
sanitet,
och
ett
verktyg
att
omvandla
Europeiska
kommissionens
marknadsorienterade ståndpunkt med tonvikt på konkurrens, till ett synsätt som utgår
från rättigheter med fokus på offentlig tjänst. Syftet är att åstadkomma allmän tillgång
till vatten och sanitet globalt och att trygga de begränsade offentliga vattenresurserna
för kommande generationer.
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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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