Ljubljana, 12. september 2013
IZJAVA OB PREDAJI ZBRANIH PODPISOV V OKVIRU EVROPSKE DRŽAVLJANSKE POBUDE
»VODA IN KOMUNALNA UREDITEV STA ČLOVEKOVA PRAVICA! VODA JE JAVNA DOBRINA
IN NE BLAGO«
Danes ob 13h je Majda Marolt, predsednica Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z
nepremičninami Slovenije na ministrstvu za notranje zadeve predala elektronske podpise v
okviru evropske državljanske pobude »voda in komunalna ureditev sta človekova pravica!
Voda je javna dobrina in ne blago«.
V ponedeljek 9. 9. 2013 se je zaključilo zbiranje podpisov za Evropsko državljansko pobudo "Voda in
komunalna ureditev sta človekova pravica! Voda je javna dobrina in ne blago!", s katero pobudnik EPSU (Evropska zveza sindikatov javnih uslužbencev) Evropsko komisijo poziva, da predlaga
zakonodajo, ki bo izvrševala človekovo pravico do vode in komunalne ureditve, kot jo priznavajo
Združeni narodi, ter bo spodbujala zagotavljanje vode in komunalne ureditve kot osnovne javne
storitve za vse.
Generalna skupščina Združenih narodov je z resolucijo priznala univerzalno človekovo pravico do
dostopa do vode in komunalne ureditve. Povod za Evropsko državljansko pobudo pa je bila tudi
doktrina ostrega varčevanja znotraj EU. Najbolj zaskrbljujoča sestavina te doktrine za nas je zahteva
po masovni privatizaciji, s katero naj bi prezadolžene evropske države zmanjšale proračunske
primanjkljaje. Države naj bi torej v krizi prodajale celo svoje sisteme za oskrbo z vodo.
Naša prizadevanja gredo predvsem v smeri, da naj bosta pravica do vode in pravica do komunalne
ureditve urejeni kot osnovna javna storitev. Želimo, da Evropska komisija spremeni svoj način
razmišljanja, tako da svojo osredotočenost na tržni pristop prenese na pristop, ki je osredotočen na
pravice, s poudarkom na javnih storitvah. Cilj je torej doseči univerzalni dostop do vode in komunalne
ureditve ter zavarovanje omejenih javnih vodnih virov za prihodnje generacije.
Kampanja, ki je potekala sedemnajst mesecev, je nedvomno velik uspeh. V 28 državah članicah je
bilo skupaj zbranih skoraj dva milijona podpisov v podporo Evropski državljanski pobudi od zahtevanih
milijon podpisov po uredbi.
Po uredbi mora najmanj sedem držav članic zbrati minimalno število podpisov po uredbi, vendar je bilo
13 držav članic, ki so dosegle oziroma presegle minimalno število zbranih podpisov, Za Slovenijo je
določeno, da je dolžna zbrati 6000 podpisov. Slovenija je zbrala preko 21.000 podpisov, torej več kot
trikrat toliko kot jih je dolžna zbrati po uredbi.
Poleg Slovenije so minimalno število potrebnih podpisov zbrale še naslednje države članice: Nemčija,
Finska, Litva, Madžarska, Avstrija, Slovaška, Italija, Grčija. Kukcsemburg, Belgija, Nizozemska in
Španija.
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki je kakorkoli prispeval, da imamo danes zbranih preko 21 tisoč
podpisov, od tega je bilo preko spleta zbranih 15.675 podpisov, ostalo pa na obrazce v papirni obliki.
Pričakujemo, da v treh mesecih dobimo končno veljavno število podpor Evropski državljanski pobudi.
Zbrani podpisi kažejo na veliko podporo. Voda je tako pomembna omejena naravna dobrina, da bi
morali to področje resnično urediti, še posebej z veliko mero odgovornosti in zavestjo, da jo ohranimo
za prihodnje rodove.
– VODA JE VIR ŽIVLJENJA IN NE SME BITI VIR DOBIČKA.
Marolt Majda
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