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1. Hyrje1 

 
Perspektiva e privatizimit të furnizimit me ujë kërcënon prapë popullsinë e Evropës, Nga viti 
1980 e deri në vitin 2000, ideja e privatizimit të ujit është promovuar nga kompanitë 
shumëkombëshe, politikanë të djathtë dhe institucionet ndërkombëtare, duke përfshirë 
Komisionin Evropian. Kjo ide u kundërshtua me sukses nga kompanitë publike, të cilat nuk 
kanë penguar, por  madje kanë ndryshuar tendencën e privatizimit të ujit afërsisht në të 
gjitha vendet e Evropës dhe në shumë vende të tjera të botës.   
 
Por kërcënimi u rikthye.  
 
Iniciative kryesore vjen nga ana e shërbimeve të privatizimit si pjesë e kushteve për ndihmë 
financiare nga ana e Be-së, Bankës Qendrore Evropiane (BQE) dhe Fondi Monetar 
Ndërkombëtar (FMN)  –  ‘troika’. Kushtet e vëna Greqisë përfshijnë dhe privatizimin e shumë 
strukturave të sektorit publik, duke përfshirë privatizimin e të gjitha shërbimeve të furnizimit 
me ujë të qyteteve të Athinës dhe Selanikut. Troika pret që dhe Portugalia të shesë një pjesë 
të madhe të sektorit publik, kurse tani merret në konsideratë privatizimi i Aguas de Portugal. 
Komisioni Evropian dhe BQE i kanë kërkuar Italisë të planifikojë privatizimin dhe liberalizimin 
e sistemeve të furnizimit me ujë edhe pas kryerjes së një referendumi, rezultatet e të cilit 
tregojnë një masë të madhe kundërshtuese , kundra kësaj ideje.  
 
Në përgjithësi, politikat e reja të Be-së të promovuara në nivel qendror ushtrojnë një presion 
më të madh mbi privatizimin dhe liberalizimin e të gjitha shërbimeve publike, duke vendosur 
disa kufijtë më të fortë mbi financat publike.  
 
Në vendet “fqinjë” jashtë BE-së, privatizimi i ujit akoma promovohet nga Banka Evropiane 
për Ristrukturimi dhe Zhvillim (BERZH), dhe Korporata Financiare Ndërkombëtare (KFN) – 
departamenti përkrahës i sektorit privat të Bankës Botërore – edhe pse kanë pasur rezultate 
dështake të kësaj politike.  
 
Si rrjedhojë , kjo broshurë ku do të regjistrohen  arsyet e mospranimit të të idesë së 
privatizimit të ujit do të publikohet nga EPSU në një seri gjuhësh. Kjo është përpiluar nga 
PSIRU i Universitetit Greenwich, në bazë të problemeve empirike me stimulimin e 
referencave. Nga kjo kërkohet jo vetëm përkrahja e fushatave kundra privatizimit të ujit. Ajo 
do të shërbejë dhe si rikujtim në çështjen  për të cilën sektori publik është zgjedhja më e mirë 
për furnizimin e shërbimeve me ujë.  
 
Në 2010, OKB deklaronte ujin dhe kanalizimin si një e drejtë e njeriut. OKB-ja detyronte 
qeveritë t’i ofronte shtetasve të saj shërbime të pranueshme, të disponuehme , të sigurta dhe 
të pastra me ujë e kanalizime. Sindikatat evropiane të shërbimeve publike  do të nxjerrin një 
“nismë  qytetërimi evropiane”  për të promovuar implementimin e kësaj të drejte të njeriut dhe 
për luftën kundra liberalizimit të shërbimeve me ujë në nivelin e BE-së. 
 
Jan Willem Goudriaan 
EPSU Deputy General Secretary 
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2. Prona Publike është normale 2 

Privatizimi i sistemeve të ujit nuk është një gjë  e thjeshtë. Që nga  shekulli i 19 –të afërsisht 
të gjitha vendet  kanë përdorur shërbimet e ujit në shërbimin publik, sepse kompanitë private 
nuk dëshironin të investonin mjaftueshëm në një shërbim publik, kurse taksat ishin të 
ekzagjeruara sepse shërbimi ishte i monopolizuar. Kështu, privatizimi i ujit është dhe do të 
ngelet një gjë e jashtëzakonshme. Shërbimet e ujit që janë dhe veprojnë në sektorin publik 
në një masë më të madhe se 90 % në 400 qytetet më të mëdha të botës (qytetet me një 
popullsi që kalojnë shifrën prej 1 milion njerëz). Në qytetet e vogla dhe zonat rurale shifra 
është dhe më e vogël.  
 
Në Evropë , vendet e vetme ku shumica e shërbimeve me ujë janë privatizuar janë UK, 
Franca, Spanja dhe Republika Ceke. Në vende të tjera evropiane  ujë është dhe kontrollohet 
nga sektori publik në të gjitha zonat ose në shumicat e vendeve. Në Gjermani shërbimet e 
ujit kryhen nga shërbimet publike afërsisht kudo, me përjashtim të qytetit Berlin (ku kanë 
ekzistuar probleme të mëdha  me shërbimet private të furnizimit të ujit në Berlin, shikoni më 
poshtë). Në 2004, Hollanda ka adoptuar një ligj ku shpall ilegale çdo njësi e cila kryen 
shërbime të furnizimit me ujë, përveç organizatave të sektorit publik. Në 2011, në Itali, në 
bazë të një referendumi nuk është pranuar ligji i cili lehtëson privatizimin e ujit (shikoni më 
poshtë). 
 
Jashtë Evropës, privatizimi praktikisht nuk ekziston. Në SHBA, rreth 85% e shërbimeve të ujit 
kryhen nga sektori publik; në Japoni, 100%. Në vendet përgjatë zhvillimit , Banka Botërore, 
FMN dhe kompanitë shumëkombëshe kanë dashur të detyrojnë vendet të fillojnë privatizimin 
e shërbimeve me ujë, por vetëm disa qytete kanë ngelur të privatizuara. Më përpara, uji ka 
qenë i privatizuar  në disa koloni ose në vendet me vështirësi financiare ku pronarët kanë 
marrë dhe kontrollin e qeverisë, për shembull në Turqi dhe Marok nga fundi i shekullit 19-të, 
por këto privatizime të nxituara kanë qenë, zakonisht, të anuluara për shpalljen e pavarësisë.  
 

3. Pushimi në shkallë të gjerë i privatizimit të ujit3 

Vitet e fundit ka pasur një tendencë distancomi nga privatizimet si në Evropë , si dhe në plan 
ndërkombëtar, sepse kompanitë privatë kanë pasur rezultate negative, duke investuar më 
pak dhe taksa më të mëdha. 
 
 Në Francë, vendi ku ka më shumë kompani shumëkombëshe , në fushën e ujit , shumica e 
qyteteve kanë hequr dorë tani nga privatizimi. Në 2010, qyteti i Parisit ka vendosur të 
riorganizojë shërbimet e ujit, të cilat kryheshin në 25 vitet e fundit nga dy kompanitë më të 
mëdha franceze, Suez dhe Veolia. Çmimi i ujit tani është ulur. Qytetet Grenoble dhe 
Cherbourg kanë riorganizuar edhe ato shërbimet e ujit. Qytete të tjera dhe qyteza diskutojnë 
tani këtë mundësi, duke përfshirë dhe Bordeaux.  
 
Në Hungari, në qytetin Pecs është riorganizuar shërbimi i ujit në 2010, duke prishur 
kontratën me një degë të kompanisë Suez, qyteti Kaposvar gjithashtu ka riorganizuar 
shërbimet e ujit. Një dekadë mëparë , privatizimet e sistemit të ujit janë anuluar nga qyteti 
Potsdam të Gjermanisë;  një numër qytetesh në SHBA, duke përfshirë Atlantën, Milwaukee, 
Gary dhe Laredo; qyteti Hamilton në Kanada; Antalia e Turqisë; dhe nga qytete të tjera në 
vende të ndryshme si në Ukrahinë , kazakistan, Gjeorgji, Uzbekistan, Kanada, Brazil, 
Argjentinë, Uruguai, Afrika e Jugut, Tanzani, Malaizi.. 
 

4. Aftësi dhe performancë 4 

Mbështetësit e privatizimin pohojnë se firmat private janë më të afta se sektori publik, madje 
dhe shumë persona mendojnë të njëjtën gjë. Provat empirike tregojnë të kundërtën. Janë 
kryer një seri studimesh të cilat krahasojnë aftësinë e kompanive të sektorit publik me atë 
privat, kurse një studim i gjerë është realizuar në 2008 –ën  nga hapësirat akademike ku 
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kanë nxjerrë konkluzionin se “shumica e studimeve nuk kanë parë dallime domethënëse në 
lidhje me kostot ose aftësinë midis sektorëve publik ose privat”. Një studim i detajuar i 
realizuar në Britaninë e Madhe – vendi me përqindjen më të madhe të privatizimit të 
sistemeve të ujit  - tregon se , 11 vjet pas privatizimit , kompanitë private të furnizimit me ujë 
janë më pak të afta sesa sektori publik, duke pasur dhe parasysh aksesin  në një teknologji 
më të mirë. 
 
Banka Botërore dhe FMN e njohin  këtë gjë. Një dokument i politikës së FMN-së  në 2004 –
ën  njofton se “provat empirike janë mikse” në lidhje me aftësinë relative të sektorit privat. Një 
analizë globale e provave empirike në fushën e sektorëve të furnizimit të ujit dhe energjisë, 
kryer nga Banka Botërore në 2005, nxjerr konkluzionin se “ nuk ka dallime domethënëse nga 
statistikat e aftësisë midis sektorëve publik ose privat”.  
 
Kompanitë private  nuk zgjidhin më mirë problemet  teknike dhe ekonomike. Përqindja më e 
vogël e humbjeve të ujit në Evropë janë në Holandë dhe Gjermani, ku sistemet praktikisht 
janë të gjitha në sistemin publik. Veolia , një nga kompanitë më të mëdha shumëkombëshe 
në fushën e ujit, ka lejuar me dashje derdhjen e ujërave të zeza në lumin e Brukselit për të 
ushtruar presion mbi banorët e qytetit për të paguar më shumë për funksionimin e impiantit 
të pastrimit të ujërave të zeza. Në Kili, kompania Suez ka paguar kompensim me vlerë 5 
milionë dollarë amerikanë personave për erën e kanalizimit të impiantit të pastrimit të ujërave 
të zeza. Ekzistojnë dhe kosto shtesë në lidhje me privatizimin, siç janë kostot e dështimeve 
dhe problemeve që shfaqen gjatë privatizimit. 
 
 

5. Investime 5 

Kompanitë private nuk kanë investuar asnjëherë në sistemet publike të furnizimit me ujë. Në 
të gjitha vendet e Evropës dhe Amerikës së Veriut, sektori publik ka paguar në shërbimet e 
furnizimit me ujë. Madje dhe në Francë , ku kompanitë private kanë mbijetuar që nga shekulli 
i 19-të, këto nuk kanë investuar në shtrirjen e sistemeve – bashkitë kanë bërë investimet me 
kostot e tyre. 
 
Edhe tani, në Evropë, pothuajse të gjitha vendet mbështeten në financimin nga sektori publik 
për investimet në shërbimet e furnizimit me ujë. Në 2009, në Francë, një raport i autoriteteve 
vendos se : “financimi i shërbimeve me ujë b[het vetëm nga autoritetet publike, kurse 
financimi privat mbulon vetëm 12 % të investimeve”. Në Hungari, për shembull, edhe në 
qytetet ku sistemi i ujit është privat, investimet bëhen nga pushteti qendror. “Fondet e 
kohezionit “ të BE-së kanë qenë gjithashtu një burim i rëndësishëm i financimit për investime 
në shërbimet e ujit në shumë vende të Evropës Qendrore dhe Jugut. Por privatizimi 
kërcënon këtë gjë, sepse rregullat e BE-së nuk lejojnë që fondet e kohezionit të përdoren për 
subvencionimin e  kompanive private. 
Atëherë kur kompanitë private bëjnë investime, këto presin të kenë fitime të mëdha. Në 
Angli, kompania private Thames Water  do të ndërtojë një impiant të ri për pastrimin e 
ujërave të zeza shumë të kushtueshme për Londrën, por për të pasur një fitim më të madh 
prej 100 milionë në vit, në fondet e kompanisë.  
 
Sektori publik është gjithashtu i përgjegjshëm për të gjitha investimet e bëra në sistemin e 
furnizimit me ujë në vendet përgjatë zhvillimit. Edhe në Afrikë dhe Indi, midis 65% dhe 90% e 
investimeve realizohen nga sektori publik, të tjerat financohen me ndihma qeveritare: sektori 
privat nuk investon pothuajse asgjë.   
 

6. Çmimet 6 

Kompanitë private taksojnë më shumë se kompanitë e sektorit publik. Një studim në Francë 
në 2004 krahason çmimet e fiksuara nga të gjitha kompanitë private dhe publike në sektorin 
e ujit. Pas marrjes parasysh dhe të disa diferencave, siç janë dendësia e popullsisë, këta 
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kanë arritur në konkluzionin se çmimi i ujit privat është më i madh me 16 % sesa çmimi i 
ofruar nga kompanitë e sektorit publik. Në Britaninë e Madhe , çmimi i ujit është rritur me 40 
% në krahasim me çmimet e tjera në 17 vitet e privatizimit dhe në kushtet ku çmimet e 
veprimit nuk janë modifikuar. Rritja e çmimeve ka qenë shkaku i fitimeve më të mëdha. 
 
Në të gjithë botën, bashkitë luftojnë për të ndaluar kompanitë private në fushën e ujit të 
reklamojnë shuma të mëdha parash. Në Tallin, Estoni , Këshilli i bashkisë, Qeveria, Avokati i 
Popullit, autoriteti i konkurrencës kanë çmimet shumë të larta të vëna nga kompanitë private 
të cilët kanë marrë kontrollin mbi shërbimet e furnizimit me ujë në 2000. Në Australi,  qyteti 
Adelaide  ka kërkuar kthimin e 14 milionë dollarë amerikanë nga kompania private e 
furnizimit me ujë për dekadën e fundit, si rrjedhojë e çmimeve të ekzagjeruara. Në Kili, një 
kompani private e mbajtur nga një fond pensioni kanadez  ka marrë një gjobë prej 2 milionë 
dollarë amerikanë për vendosjen e disa çmimeve të ekzagjeruara.  
 
Një dokument i tanishëm i Bankës Botërore tregon se mund të ekzistojnë fitime në prodhim 
duke ulur forcën e punës, duke treguar si rrjedhojë se “operatori privat mund të arrijë fitime të 
mëdha nga përfitimet, asnjë kursim i shpenzimeve nuk paguhet nga konsumatorët”.7 
 

7. Konkurrenca dhe kartelet 8 

Privatizimi i ujit nuk sjell përfitimet e supozuara nga konkurrenca. Shërbimi gjithmonë është 
monopolist , kurse kompanitë nuk konkurrojnë midis tyre për klientët. Në realitet, kompanitë 
zakonisht evitojnë në fillim të konkurrojnë midis tyre për kontrata.    
 
Asnjë nga furnizuesit privatë të ujit në Britaninë e Madhe nuk i kanë përballuar ofertat 
konkurruese për licencat e tyre  me vlerë. Në shumicën e rasteve në Francë dhe Spanjë dhe 
në shumë raste në Itali dhe Evropën Qendrore , privatizimi fillestar nuk ka qenë subjekt i 
procedurave të kërkesës së ofertës..   
 
Në Francë, kompanive Suez dhe Veolia i është dhënë urdhër të  shpërbëhen në një seri 
“shoqërish mikste” të cilat i kanë krijuar me qëllimin e ndarjes së kontratave dhe jo për të 
konkurruar kundra njëra- tjetrës.  
 
Në 2012, BE ka lajmëruar disa investigime zyrtare në rastin e 3 kompanive të mëdha 
franceze në fushën e ujit, Suez, Veolia dhe SAUR për një marrëveshje të fshehtë në Francë. 
BE ka gjobitur kompaninë Suez me 8 milionë Euro për prishjen e një vule të vendosur nga 
investiguesit. 

 

8. Opozita nga ana e opinionit publik9 

Në të gjithë botën, opinioni publik deklarohet kundra privatizimit të ujit. Në 20 vitet e fundit , 
kompanitë publike kanë ndaluar ose kanë arritur uljen e privatizimeve në shumë qytete dhe 
qyteza në të gjithë Evropën. Sa herë që është bërë ndonjë referendum ose vot , këto janë 
kundërshtuar masiv..  
 
Në qershor të 2011, në kuadrin e një referendumi, populli italian ka votuar me një numër të 
madh kundra propozimit të një ligji i cili lejonte liberalizimin dhe privatizimin e ujit.  
 
Në 2003, një kompani e suksesshme ka çuar në refuzimin nga Parlamenti Evropian të 
propozimeve të Komisionit për të bërë të detyrueshme liberalizimin e shërbimeve të ujit në të 
gjithë Evropën.  
 
Madje dhe në Britaninë e Madhe, pas 17 vjet privatizim uji, shumica e njerëzve janë në favor 
të rikthimit në pronën publike  në Angli, si rezultat i një sondazhi realizuar nga BBC në 2006. 
Në Skoci dhe Irlandën e Veriut, shërbimi ka ngelur publik, në saj të disa opozitave të 
fuqishme publike. 
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9. Korrupsioni dhe mashtrimi 10 

Privatizimi i ujit lidhet dhe me korrupsionin dhe mashtrimin. Kompanitë stimulohen të ofrojnë 
mitë për të siguruar kështu një fitim afat gjatë..  
 
Gjykatat e Francës, Italisë dhe SHBA-së kanë dënuar persona me funksione ekzekutive dhe 
nëpunës publik për mitë të paguar nga degët e Suez dhe Veolia . Të dyja grupet “janë nën 
vëzhgimin e opinionit publik në rezultatin e një serish dosjesh penale dhe civile, me akuza të 
cilat përfshijnë dhe mitdhënien ndaj nëpunësve publik, kontribute politike ilegale, pagesa 
informate, fiksimi i çmimeve, krijimi i karteleve dhe kontabilitet mashtrues” Sipas një raporti 
në 1997 të Kontrollit të Shtetit, institucionit kombëtar të auditit në Francë, sistemi i privatizimit 
që kanë krijuar Suez dhe Veolia një farë dominimi kombëtar në mënyrë sistematike 
“Mungesa e vëzhgimit dhe kontrolli nga ana e shërbimeve publike kompetente, e 
vështirësuar nga mungesa e transparencës të kësaj forme menaxhimi , kanë çuar në 
abuzime "    
 
Në Britaninë e Madhe, Severn Trent Water është dënuar për kryerjen e një mashtrimi të 
rëndë të furnizimeve  të informacioneve të rreme të organizmit të rregulloreve, i cili i ka lejuar 
kompanisë t’i vejë klientëve taksa më të mëdha me 42 milionë lira sterlina në vit. Kompani të 
tjera në fushën e ujit ka dëshmuar faktin se kanë pasur praktika të ngjashme.   

10. Mungesa e përgjegjësisë11 

Kompanitë private të furnizimit të ujit preferojnë të bëjnë biznese të fshehta, që ata të bindin 
politikanët t’i ofrojnë kontrata të mëdha pa e pasur idenë publiku i gjerë. Për këtë arsye, 
shumica e kontratave private në fushën e ujit janë sekrete, përgjegjësia ndaj publikut  është 
e pamundur.  
 
Në 1999 qyteti i Berlinit ka lejuar privatizimin e shërbimit të furnizimit me ujë për të lejuar 
pagesën e borxheve të shërbimit edhe pse u kundërshtuan fuqishëm nga publiku. Këta kanë 
shitur 49 % nga aksionet e kompanisë një kompanie partnerësh, formuar nga një kompani 
shumëkombëshe franceze (Veolia) dhe një kompani shumëkombëshe gjermane (RWE), të 
cilët kanë kërkuar me shkrim garancinë e një përfitimi të madh. Këshilli bashkiak ka pranuar 
kushtet e kompanive, por kontrata është mbajtur sekrete, popullsia e Berlinit nuk e kishte 
idenë çfarë përfshiheshe në kontratë. Deri në 2011, çmimet janë rritur një çerek më shumë 
nga niveli i inflacionit, kurse militantët për të drejtën e ujit kanë arritur të organizojnë një 
referendum ku shumica kanë kërkuar që marrëveshja të bëhet publike. Në janar të 2012, 
zyra për konkurrencë e Gjermanisë ka vendosur që marrëveshja shkel ligjin gjerman të 
konkurrencës si dhe faktin se kompania duhet të ulë çmimet me 19 %. Komisioni BE 
investigon gjithashtu  problemin e shkeljes së ligjit të BE-së kundra ndihmës së shtetit ndaj 
kompanive private. 
 
Njerëzit mendojnë se institucionet e rregullimit punojnë në favor të publikut të gjerë, por ata 
gjithashtu negociojnë fshehtas me kompanitë, por dhe që zbulohen menjëherë. Institucioni i 
rregullimit në Britaninë e Madhe OFWAT , ka dështuar për disa herë në ndalimin e 
kompanive private për të pasur fitime më të mëdha me shpenzime, ka dështuar në gjetjen e 
mashtrimeve të kryera nga kompani dhe i ka ofruar kompanive të drejtën e marrjes së 
njoftimit  të afatit të vlefshmërisë së licencave me 25 vjet përpara – të cilat i garantojnë këtyre 
krijimin e monopoleve të përhershme. 
 

11. Fitime fiskale të rreme 12  

Presupozohet se arsyeja zyrtare për privatizimin e shërbimeve të furnizimit me ujë dhe të 
tjera shërbime publike është për të siguruar para me të cilat qeveritë të paguajnë borxhet. 
Por në realitet , qeveritë marrin shumë më pas nga vlera reale e kompanive të privatizuara, 
sidomos në kushtet kur blerësit njohin faktin se qeveritë janë të detyruara të shesin këto 
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shërbime, me çdo çmim. Në rastin kur kompanitë ofrojnë një shumë të lartë, kjo gjë ndodh 
sepse atyre i lejohet të fiksojnë çmime të larta. 
 
Në Francë , ishte diçka e zakonshme që firmat private të ofrojnë miliona Euro për të pasur 
një koncesion të ujit. Më pas, kompanitë shtonin kostot e kësaj “takse hyrje” në faturat e ujit. 
Si rrjedhojë, këto shuma parash, të cilat ishin si një fitim i papritur për bashkitë, por që 
paguheshin komplet nga konsumatorët. Si rrjedhojë, Parlamenti francez ka përpiluar një ligj 
të ri në 1993 , “ligji Sapin” i cili  quan jashtëligjor çdo transaksion blerjeje nga një kompani 
private me koncesion të ujit.  
 
Në Britaninë e Madhe , Qeveria e zonjës Thatcher  ka shitur kompaninë e ujit me 5.2 
miliardë lira sterline . Por qeveria ka anuluar borxhet e kompanisë, të cilat ishin prej 5 
miliardë lira sterline  dhe i ka ofruar subvencione prej 1.5 miliardë lira sterline . Si rrjedhojë, 
në fund kjo qeveri ka humbur para faktikisht . Vitet e ardhshme , ka humbur edhe më shumë 
para, sepse ka humbur dividendet e fitimit dhe gjithashtu i ka dhënë prap kompanive një flaje 
taksash. 
 
Privatizimet janë një mënyrë e gabuar për fitimin e parave. Pas gjithë privatizimeve të kryera 
nga qeveritë e Britanisë së Madhe përgjatë 17 vjetëve, borxhi i qeverisë ishte pothuajse si në 
fillim. Por investimet e bëra nga sektori publik janë zvogëluar, kurse sektori privat nuk i ka 
kompensuar. Kështu, e gjitha ekonomia kishte më pakë pasuri reale. Si rrjedhojë, privatizimi 
më i madh në historinë e njerëzimit nuk uli borxhin e  qeverisë dhe as në investime private. 

12. Konkluzioni: sektori publik dhe e drejta e ujit 13 

Kjo broshurë tregon shkurtimisht përvojën e trishtë të efekteve të dëmshme të privatizimit 
mbi çmimet, investimet, performancat, përgjegjësitë dhe marrëveshjet e fshehta.  
 
Alternativa e qartë është një shërbim publik i ujit, i cili preferohet nga shumica e vendeve  në 
150 vitet e fundit. Furnizimi me ujë i siguruar nga shërbimi publik ofron përgjegjësinë e 
drejtpërdrejtë ndaj publikut dhe autoriteteve të zgjedhura; ky nuk komprometohet nga 
karakteri tregtar sekret dhe taktika të rritjes së fitimeve; është po aq efikase, por kostot e 
transaksioneve janë më të vogla, një rrezik i vogël korrupsioni dhe investime më të mëdha 
në sistem, kurse çmimet e fiksuara janë më të vogla. Privatizimi nuk favorizon asnjë, vetëm 
kompanitë private. 
 
Në 28 korrik 2010, nëpërmjet Rezolutës 64/292 , Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të 
Bashkuara njeh të drejtën e njeriut  për ujin dhe kanalizimin dhe deklaron faktin se kanalizimi 
dhe uji i pijshëm janë faktorët kyçë për realizimin e të gjitha të drejtave të njeriut. Mocioni 
është përkrahur nga 122 shtete, asnjë vend nuk e ka kundërshtuar, kurse 41 vende kanë 
abstenuar , nga të cilat 17 shtete evropiane. OKB promovon tani të drejtën e njeriut për ujë të 
pijshëm duke i kërkuar qeverive të japin një maksimum burimesh të disponueshme për të 
pasur akses të gjithë..  
 
Sindikatat e shërbimeve publike dhe degët e tyre janë në mes të një fushate për mbledhjen e 
një milion firmash për mbështetjen e aplikimit të të drejtave të njeriut  për ujë dhe kanalizim. 
Kjo nismë e shtetasve evropianë ka tre qëllime: të sigurojë realizimin e të drejtave të njeriut; 
të bindë Komisionin Evropian të adoptojë një trajtim të bazuar mbi të drejta dhe abstenimin 
ndaj liberalizimit të shërbimeve të ujit; për të integruar aksesin universal/global me ujë e 
kanalizim në politikat e zhvillimit të BE-së dhe të rrisë përpjekjet dhe investimet BE për 
integrimin e këtij qëllimi.  
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