Podpíšte! európsku iniciatívu občanov
VODA a SANITÁCIA sú ĽUDSKÉ PRÁVO
Všetci občania potrebujú čistú pitnú vodu a kvalitnú sanitáciu. Žiadame
Európsku úniu, aby zaručila tieto ľudské práva presadzovaním zásobovania
vodou a sanitácie ako základných verejných služieb pre všetkých. Tieto práva
sa musia implementovať.
Európska únia by mala stanoviť záväzné ciele pre všetky členské štáty s cieľom
dosiahnuť v Európe 100 % pokrytie. Veríme, že Európska únia by mala takisto
vynaložiť väčšie úsilie na dosiahnutie všeobecného prístupu k vode a sanitácii aj
mimo jej územia. K týmto službám ešte stále nemajú prístup milióny ľudí.
Naše ciele:
1.

Zabezpečenie vody a sanitácie pre všetkých v Európe.

2.

Žiadna liberalizácia vodohospodárskych služieb.

3.

Všeobecný (globálny) prístup k vode a sanitácii.

Táto kampaň je nástrojom na prijatie záväzku týkajúceho sa ľudského práva na vodu
a sanitáciu. Je nástrojom na zmenu postoja Európskej komisie od trhového prístupu
zameraného na konkurencieschopnosť k ľudskoprávnemu prístupu zameranému na
verejnú službu. Cieľom tejto kampane je dosiahnuť všeobecný (globálny) prístup k
vode a sanitácii a zachovať obmedzené verejné zdroje vody pre budúce generácie.
VODA JE VEREJNÝ MAJETOK, NIE TOVAR.
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VODA je VEREJNÝ MAJETOK, NIE TOVAR.
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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