
 

 

 

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 

 

www.right2water.eu  

ÍRJA ALÁ a VÍZ és a SZENNYVÍZHÁLÓZAT EMBERI JOG  

elnevezésű európai polgári kezdeményezést! 
 

Minden polgárnak szüksége van tiszta ivóvízre és minőségi szennyvízelvezető 
hálózatra. Arra kérjük az Európai Uniót, hogy támogassa azt az alapelvet, 
miszerint a víz- és szennyvízhálózat biztosítása minden ember számára 
létfontosságú közszolgáltatás, ezáltal garantálja ezen alapvető emberi jogokat.  
Érvényre kell juttatnunk ezeket a jogokat! 
 
Az Európai Uniónak minden tagállam számára kötelező célként kell kitűzni a 100 
százalékos lefedettség elérését. Meggyőződésünk, hogy az Európai Uniónak annak 
érdekében is nagyobb erőfeszítéseket kell tennie, hogy a víz- és szennyvízhálózat az 
Európai Unión kívül is mindenki számára elérhetővé váljék Még mindig emberek 
milliói élnek ezen szolgáltatásoktól megfosztva.  
 
Céljaink:  

1. Garantálni a vízhez és a szennyvízhálózathoz való hozzáférést mindenki 
számára Európában. 

2. Ne legyen liberalizáció a vízszolgáltatásban. 
3. Egyetemes (globális) hozzáférést a vízhez és a szennyvízhálózatokhoz. 
 
Ez a kampány eszközként szolgál arra, hogy állást foglaljunk a vízhez és a 
szennyvízhálózatokhoz való hozzáférés egyetemes emberi joga mellett. Ez az 
eszköz segít abban, hogy az EU a jelenlegi versenyközpontú, piaci alapú 
megközelítését megváltoztatva a közszolgálatiságon, valamint az emberi jogokon 
alapuló szemléletet válassza. Célunk az egyetemes (globális) hozzáférés 
megvalósítása a vízhez és a szennyvízhálózathoz, illetve a közösség számára 
korlátozott mértékben hozzáférhető vízforrások megőrzése a következő generációk 
számára.   
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