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A água é um direito humano!
12-Set-2012

Esta Iniciativa, que o STAL apoia e na qual participa, foi lanÃ§ada pela FederaÃ§Ã£o Europeia de Sindicatos de
ServiÃ§os PÃºblicos e tem como objectivos consagrar na legislaÃ§Ã£o comunitÃ¡ria o direito Ã Ã¡gua e ao saneamento,
reconhecido pelas NaÃ§Ãµes Unidas; promover o acesso de todos os cidadÃ£os Ã Ã¡gua e ao saneamento; impedir a
liberalizaÃ§Ã£o dos serviÃ§os pÃºblicos e exigir que a UniÃ£o Europeia contribua e desenvolva mais esforÃ§os para todos
os seres humanos tenham acesso Ã Ã¡gua e ao saneamento.

Para que a Iniciativa possa ser apresentada e discutida no Parlamento Europeu sÃ£o necessÃ¡rias 1 milhÃ£o de
assinaturas, devendo ser recolhidas um nÃºmero significativo em pelo menos 7 Estados-Membros. No caso de Portugal,
o nÃºmero mÃ-nimo de subscritores Ã© de 16 500, mas o objectivo Ã© conseguir o maior nÃºmero de assinaturas possÃ-vel.
Todos os cidadÃ£os eleitores podem subscrever esta Iniciativa, seja em formato de papel a travÃ©s de formulÃ¡rio prÃ³prio,
seja atravÃ©s da Internet, em https://signature.right2water.eu/oct-web-public/signup.do?lang=pt , devendo neste caso terse em atenÃ§Ã£o alguns formalismos exigidos para o seu preenchimento, de que abaixo damos conta.

A luta contra a privatizaÃ§Ã£o da Ã¡gua Ã© urgente e indispensÃ¡vel, em Portugal, na Europa, no Mundo, esse combate
trava-se agora!

A Ã¡gua Ã© um bem vital, um patrimÃ³nio comum a todos o seres vivos, indispensÃ¡vel ao equilÃ-brio ecolÃ³gico e que nÃ£o
pode ser substituÃ-do por nenhum outro. Uma polÃ-tica e gestÃ£o da Ã¡gua democrÃ¡tica e solidÃ¡ria tem como obrigaÃ§Ã£o
garantir o acesso Ã Ã¡gua a todos os seres humanos e salvaguardar esse bem esencial para as geraÃ§Ãµes futuras e isso
sÃ³ Ã© possÃ-vel colocando os directos acima dos interesses do mercado.. Apelamos a todos para que apoiem, divulguem
e subscrevam esta Iniciativa. Lutamos pela dignidade humana, pela democracia. NÃ£o permitiremos que comercializemÂ
a nossa vida, o nosso futuro!

Como assinar a Iniciativa Cidadania Europeia:

Assinar em papel :
Descarregar o formulÃ¡rio para recolha de assinaturas que depois de preenchido deve ser enviado para : ICE - Ã•gua Ã©
um direito humano, Rua D. Luis I, 20 F, 1249-126 Lisboa

Assinar online :
https://signature.right2water.eu/oct-web-public/signup.do?lang=pt.
(Portadores do CartÃ£o de CidadÃ£o â€“ devem inserir todos os algarismos e letras. No caso de ser portador de Bilhete de
Identidade, inserir o nÃºmero do BI, incluindo o algarismo que se encontra Ã direita do nÃºmero de BI)
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Toda a informaÃ§Ã£o sobre a Campanha estÃ¡ disponÃ-vel em www.right2water.eu
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