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Evropští starostové podporují vodu a sanitaci jako lidské právo 
 
 
Dnes, 10. prosince, je Den lidských práv. Pøi této pøíležitosti starostové z deseti velkých 

evropských mìst v sedmi rùzných zemích vyzvali své obèany k podpoøe první a právì 

probíhající Evropské obèanské iniciativy (EOI), která vyzývá k implementaci lidského práva 

na vodu a sanitaci do evropského zákonu. www.right2water.eu  

 

EOI je nástrojem pøímé demokracie zavedeným Lisabonskou smlouvou. Požaduje sebrání 

jednoho milionu podpisù od lidí z více než sedmi státù Evropské unie.  

 

EOI „Voda je lidské právo!“ pøedstavuje  spoleènou snahu odborových svazù veøejných 

služeb ve spolupráci s organizátory kampaní proti chudobì, se skupinami za lepší životní 

prostøedí, s organizátory kampaní za veøejné zdraví, se ženskými organizacemi a 

vodárenskými spoleènostmi veøejného sektoru. Spoleènými kampanìni se snaží dosáhnout 

zajištìní vodárenských služeb pro všechny obèany v Evropì, univerzálního pøístupu k vodì a 

sanitaci a udržení veøejné kontroly nad vodou. V Evropì nemá dnes více než 8 milionù lidí 

pøístup k sanitaci a více než 1 milion lidí nemá pøístup k vodì.  

 

Starostové, kteøí podporují ECI „Voda je lidské právo“, jsou zvolení zástupci více než deseti 

milionù  lidí v Amsterodamu, Bruselu, Kodani, Janovì, Ghentu, Leicestru, Moita, Nantes, 

Paøíži a Vídni. Ve Dni lidských práv tak vyjadøují svou podporu této iniciativì a žádají své 

obèany o totéž na www.right2water.eu  

 

Pro více informací kontaktujte: Pablo Sanchez, +32 4 74 62 66 33, psanchez@epsu.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPSU je Evropská federace odborových svazù veøejných služeb. Je to nejvìtší federace ETUC a sdružuje 8 
milionù zamìstnancù veøejných služeb z více než 275 odborových svazù. EPSU organizuje pracovníky v 

sektorech energetiky, vody, odpadového hospodáøství, zdravotnictví a sociálních služeb, místní a národní správy 
ve všech evropských a sousedních zemích. EPSU je souèasnì i evropskou regionální organizací Celosvìtové 

federace odborových svazù veøejných služeb (PSI). 
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