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Podepište! Evropskou občanskou iniciativu 

VODA a Sanitační zabezpečení 

Všichni občané potřebují čistou pitnou vodu a kvalitní sanitační zabezpečení. Žádáme, 

aby Evropská unie zaručila tato lidská práva tím, že bude podporovat dodávky vody a 

sanitační zabezpečení jako důležité veřejné služby. Tato práva musí být uvedena do 

života. 

Evropská unie by měla pro všechny členské státy stanovit závazné cíle vedoucí k dosažení 
stoprocentního pokrytí v Evropě. Domníváme se, že Evropská unie by rovněž měla věnovat 
více úsilí o zajištění universálního přístupu k vodě a sanitačnímu zabezpečení i mimo 
Evropskou unii. Milionům lidí tyto služby stále nejsou poskytovány 

Naše cíle: 

1. Zaručené služby týkající-se vody a sanitačního zabezpečení pro všechny 

v Evropě. 

2. Žádná liberalizace služeb zajišťujících zásobování vodou. 

3. Universální (globální) přístup k vodě a sanitačnímu zabezpečení. 

Tato kampaň je nástrojem k podpoře lidského práva na vodu a sanitační zabezpečení. Jedná 

se o nástroj zaměřený na změnu uvažování Evropské komise, na posun od tržního přístupu 

a orientace na konkurenci k přístupu zaměřenému na právo a orientaci na veřejnou službu. 

Cílem je zajistit universální (globální) přístup k vodě a sanitačnímu zabezpečení a chránit  

omezené veřejné vodní zdroje pro budoucí generace. 

 

 

VODA je VEŘEJNÉ DOBRO nikoli ZBOŽÍ 

 


