Υπογράψτε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
Η ΥΔΡΕΥΣΗ και η ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ είναι ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
Όλοι οι πολίτες χρειάζονται καθαρό πόσιμο νερό και ποιοτική αποχέτευση.
Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εγγυηθεί αυτά τα ανθρώπινα
δικαιώματα μέσω της προώθησης της ύδρευσης και της αποχέτευσης ως
απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών για όλους. Αυτά τα δικαιώματα πρέπει να
υλοποιηθούν.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θέσει δεσμευτικούς στόχους για όλα τα κράτη-μέλη,
ώστε να επιτευχτεί 100% κάλυψη στην Ευρώπη. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για την επίτευξη καθολικής
πρόσβασης στην ύδρευση και στην αποχέτευση και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που στερούνται αυτών των υπηρεσιών.
Οι στόχοι μας:
1.
Εγγυημένη ύδρευση και αποχέτευση για όλους στην Ευρώπη.
2.
Όχι απελευθέρωση των υπηρεσιών ύδρευσης.
3.
Καθολική (παγκόσμια) πρόσβαση σε ύδρευση και αποχέτευση.
Αυτή η εκστρατεία είναι ένα εργαλείο για την ενεργητική διεκδίκηση του ανθρώπινου
δικαιώματος απόλαυσης ύδρευσης και αποχέτευσης. Είναι ένα εργαλείo αλλαγής τής
νοοτροπίας τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε αντί να εστιάζει στον ανταγωνισμό και
στον μηχανισμό της αγοράς να εστιάζει στην εκπλήρωση των δικαιωμάτων των
πολιτών μέσω δημόσιων υπηρεσιών. Στόχος της είναι η επίτευξη καθολικής
(παγκόσμιας) πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση και η διαφύλαξη των
περιορισμένων δημόσιων υδάτινων πόρων για τις επόμενες γενιές.
Το ΝΕΡΟ είναι ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ, ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ.
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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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