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A primeira iniciativa de cidadania europeia com êxito!
10-Mai-2013

Â«Ã•GUA Ã‰ UM DIREITO HUMANOÂ»

A Iniciativa de Cidadania Europeia (ICE), Â«A Ã¡gua Ã© um direito humanoÂ» conta jÃ¡ com
mais de 1 milhÃ£o e 500 mil assinaturas (a lei exige 1 milhÃ£o), sendo 8 os paÃ-ses que
ultrapassaram o nÃºmero mÃ-nimo necessÃ¡rio de assinaturas (a lei requer 7 paÃ-ses).
Esses paÃ-ses sÃ£o a Alemanha, Ã•ustria, BÃ©lgica, EslovÃ¡quia, EslovÃ©nia, FinlÃ¢ndia,
LituÃ¢nia e Luxemburgo.

Esta Ã© a primeira Iniciativa Cidadania Europeia a ser coroada de Ãªxito, cuja dimensÃ£o
poderÃ¡ ainda aumentar brevemente, uma vez que paÃ-ses como a ItÃ¡lia, Espanha,
GrÃ©cia, Chipre e Holanda estÃ£o prestes a atingir o nÃºmero mÃ-nimo de assinaturas.Â

Noutros casos, como Portugal, FranÃ§a, Malta, SuÃ©cia, Irlanda e Dinamarca, nÃ£o
obstante estarem mais longe das respectivas metas, jÃ¡ foram recolhidas muitas
dezenas de milhares de assinaturas tanto por via electrÃ³nica como em papel.
Campanha prossegue

Apesar de estarem reunidas as condiÃ§Ãµes para a entrega da ICE, o ComitÃ©
Organizador decidiu continuar a campanha nos prÃ³ximos meses com o objectivo de
permitir que mais paÃ-ses possam alcanÃ§ar o nÃºmero mÃ-nimo de assinaturas.

Em Portugal, o nÃºmero mÃ-nimo de assinaturas Ã© de 16 500, estando contabilizadas atÃ©
ao momento perto de quatro mil.

Sobre o Ãªxito da iniciativa, Jan Willem Goudriaan, vice-presidente do ComitÃ©
Organizador, salientou que Â«a ICE conseguiu criar um verdadeiro debate europeu
sobre o tema da Ã¡gua e do saneamento e o desafio que implica assegurar a milhÃµes de
europeus o acesso a este direito fundamental. A crise econÃ³mica e financeira e a
pressÃ£o das forÃ§as privatizadoras levaram milhÃµes de europeus a apoiar-nos para
manter a Ã¡gua e o saneamento fora das regras do mercado internoÂ».

Â«Em 2013 os cidadÃ£os europeus fizeram histÃ³ria! Agora esperamos que os polÃ-ticos na
Europa ouÃ§am a voz dos cidadÃ£os e declarem a Ã¡gua e o saneamento como um direito
humano, Ã semelhanÃ§a do que as NaÃ§Ãµes Unidas fizeram em 2010Â».

Numa declaraÃ§Ã£o divulgada dia 7, Jan Willem fez ainda questÃ£o de agradecer Ã s 140
organizaÃ§Ãµes que integram a campanha e aos milhares de cidadÃ£os que tÃªm
contribuÃ-do para o alcance dos objectivos.
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O STAL, sindicato integrado desde o primeiro momento na campanha da ICE, apela a
todas as entidades e organizaÃ§Ãµes que apoiam a luta pelo direito Ã Ã¡gua, e se opÃµem
aos planos da ComissÃ£o Europeia de submeter os serviÃ§os pÃºblicos de Ã¡gua Ã s regras
de mercado, para que subscrevam e divulguem esta Iniciativa o mais amplamente
possÃ-vel.

Em conjunto com outras estruturas, o STAL participarÃ¡ activamente na organizaÃ§Ã£o e
realizaÃ§Ã£o das acÃ§Ãµes de esclarecimento e recolha de assinaturas que terÃ£o lugar nos
prÃ³ximos meses, convicto de que esta Ã© hoje uma batalha essencial para defender a
Ã¡gua enquanto bem comum, pÃºblico e universal sob controlo democrÃ¡tico dos povos.
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