Assine! a Iniciativa de Cidadania Europeia
A ÁGUA e o SANEAMENTO são um DIREITO HUMANO
Todos os cidadãos precisam de água potável limpa e saneamento de qualidade.
Pedimos à União Europeia que garanta esses direitos humanos através da
promoção do abastecimento de água e do saneamento como serviços públicos
essenciais para todos. Estes direitos têm de ser implementados.
A União Europeia deve estabelecer metas vinculativas para que todos os EstadosMembros atinjam 100% de cobertura na Europa. Acreditamos que a União Europeia
deve também fazer um maior esforço no sentido de atingir o acesso universal a água
e a saneamento fora da União Europeia. Milhões de pessoas continuam privadas
desses serviços.
As nossas metas:
1.
Água e saneamento garantidos para todos na Europa.
2.
Não liberalização dos serviços de abastecimento de água.
3.
Acesso universal (global) a água e a saneamento.
Esta campanha é uma ferramenta para um compromisso com o direito humano a
água e a saneamento. É uma ferramenta para mudar a predisposição da Comissão
Europeia de uma abordagem baseada no mercado e centrada na concorrência para
uma abordagem baseada nos direitos e centrada no serviço público. Visa alcançar o
acesso universal (global) a água e a saneamento e salvaguardar os recursos
limitados de água pública para as gerações futuras.
A ÁGUA é um BEM PÚBLICO, NÃO uma MERCADORIA.
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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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