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Primarii europeni sprijină apa și salubrizare ca drept al omului 
 

 
Astăzi, 10 decembrie, este Ziua Drepturilor Omului. Cu această ocazie, primarii din 10 
orașe europene mari, din 7 țări diferite lansează un apel către cetățenii lor, pentru a 
sprijini prima inițiativă în desfășurare a cetățenilor europeni (ICE), cerând aplicarea 
Dreptului omului la apă și salubrizare în legislația europeană. www.right2water.eu. 

 
ICE este un instrument nou al democrației introdus prin Tratatul de la Lisabona. Este 
nevoie de strângerea unui milion de semnături de la oameni din mai mult de șapte 

state membre ale Uniunii Europene. 
 
"Apa este un drept al omului!" ICE este un efort comun al sindicatelor din serviciile 
publice, în colaborare cu militanții din campaniile anti-saracie, grupurile de mediu, 
militanții pentru sănătate publică, organizațiile de femei și companiile publice de apă. 
Împreună, ei militează pentru ganratarea serviciilor de apă pentru întreaga Europă, 
accesul universal la apă și salubrizare și păstrarea controlului apei în mâini publice. 
Astăzi, în Europa mai mult de 8 milioane de oameni nu au acces la salubrizare si mai 
mult de 1 milion nu au acces la apă. 
 
Primarii care susțin ICE "Apa este un drept al omului!" sunt reprezentanții aleși pe plan 
local de peste 10 de milioane de oameni din Amsterdam, Bruxelles, Copenhaga, 
Genova, Gent, Leicester, Moita, Nantes, Napoli, Paris și Viena. De ziua drepturilor 
omului, ei îsi exprimă sprijinul pentru această ICE și cer cetățenilor lor să facă același 
lucru la www.right2water.eu 
 
Pentru mai multe informații contactați: Pablo Sanchez, + 32 4 74 62 66 33 , 
psanchez@epsu.org 

 
 

EPSU este Federația Europeană a Sindicatelor din Serviciile Publice. Aceasta este cea mai mare federație 
din ETUC și cuprinde 8 milioane de lucrători din serviciile publice din peste 275 sindicate; EPSU 

organizează lucrători din energie, apă și salubritate, servicii de sănătate și sociale, administrație  locală și 
națională, în toate țările europene, inclusiv în  cele din vecinătatea estică a UE. EPSU este organizația 

recunoscută pe plan regional a Internaționalei Serviciilor Publice (PSI). 
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