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человека - Su bir insan hakkıdır - L-ILMA huwa dritt tal-bniedem 
 

www.right2water.eu  

Allkirjasta! Euroopa kodanikualgatus 

 
VESI ja KANALISATSIOON on INIMÕIGUS 

 
Puhast joogivett ja kvaliteetset kanalisatsiooni vajavad kõik. Me palume 
Euroopa Liidul tagada need inimõigused veevarustus- ja 
kanalisatsiooniteenuste kui kõigile oluliste avalike teenuste edendamise teel. 
Neid õigusi tuleb rakendada. 
 
Euroopa 100%-liseks katmiseks veevarustus- ja kanalisatsiooniteenustega peab 
Euroopa Liit seadma kõikidele liikmesriikidele siduvad eesmärgid. Usume, et 
Euroopa Liit peab tegema ka väljaspool Euroopa Liitu suuremaid jõupingutusi üldise 
juurdepääsu saavutamiseks veele ja kanalisatsioonile. Miljonid inimesed on nendest 
teenustest siiani ilma.  
 
Meie eesmärgid:  
 
1. Tagatud veevarustus ja kanalisatsioon kogu Euroopas kõigile. 
2. Veevarustusteenuseid ei tohi liberaliseerida. 
3. Üldine (kõiki hõlmav) juurdepääs veele ja kanalisatsioonile. 

 
 

Käesolev kampaania on võimalus anda panus vee ja kanalisatsiooni muutmiseks 
inimõiguseks. See on vahend, mille abil muuta Euroopa Komisjonis valitsev 
turupõhine, konkurentsile keskenduv hoiak  õigustel põhinevaks lähenemisviisiks, 
mille keskmes on avalik teenus. Eesmärgiks on saavutada üleüldine (kõiki hõlmav) 
juurdepääs veele ja kanalisatsioonile ning hoida ja kaitsta piiratud üldkasutatavaid 
veevarusid tulevaste põlvede jaoks.  
 

VESI on AVALIK HÜVE, MITTE TARBEKAUP. 
 

VESI ja KANALISATSIOON on INIMÕIGUS 

VESI on AVALIK HÜVE, MITTE TARBEKAUP. 


