
 

  
 

PARA	  PUBLICAÇÃO	  IMEDIATA	  

	  

7	  de	  maio	  de	  2015	  

	  

A	  Declaração	  pós	  2015	  deve	  incluir	  o	  direito	  humano	  à	  água	  e	  ao	  saneamento,	  dizem	  
centenas	  de	  organizações	  da	  sociedade	  civil	  

	  

Organizações	  da	  sociedade	  civil	  ao	  redor	  do	  mundo	  estão	   fazendo	  um	  apelo	  urgente	  para	  que	  o	  direito	  humano	  à	  água	  e	  
saneamento	  (HRTWS)	  seja	  explicitamente	  citado	  na	  Declaração	  da	  Agenda	  do	  Desenvolvimento	  Pos-‐2015.	  	  

Hoje,	   621	   organizações,	   representando	   coletivamente	   bilhões	   de	   pessoas,	   publicaram	   uma	   carta	   conjunta	   aos	   Estados	  
Membros	   da	   ONU,	   urgindo-‐	   lhes	   a	   incluir	   esse	   direito	   fundamental	   na	   Declaração.	   Essa	   carta	   preparada	   sob	   a	   sólida	   e	  
urgente	  orientação	  da	  sociedade	  civil,	  através	  do	  processo	  Pós2015	  	  que	  se	  refere	  à	  importância	  da	  inclusão	  do	  HRTWS.	  

A	  Declaração	   será	  um	  documento	  de	  pretensões	  políticas	   cruciais	   da	  Agenda	  do	  Desenvolvimento	  Pós-‐2015,	   incluindo	  os	  
Objetivos	  do	  Desenvolvimento	  Sustentáveis.	  Um	  esboço	  do	  documento	  foi	  antecipado	  para	  ser	  emitido	  no	  final	  deste	  mês.	  
Os	  Estados	  Membros	  da	  ONU	  expressaram	  a	  necessidade	  de	  uma	  agenda	   justa,	  equitativa,	   transformativa	  e	  centrada	  nas	  
populações.	  	  Os	  grupos	  pela	  justiça	  global	  da	  água	  argumentam	  que	  a	  inclusão	  do	  HRTWS	  na	  Declaração	  da	  Pós-‐2015	  é	  vital	  
para	  a	  realização	  desse	  intento.	  

A	  Assembleia	  Geral	  da	  ONU	  reconheceu	  HRTWS	  como	  direito	  humano	  em	  2010.	  No	  entanto,	  40%	  da	  população	  mundial	  não	  
têm	  acesso	  ao	  saneamento	  adequado	  e	  um	  quarto	  não	  dispõe	  	  do	  acesso	  à	  água	  potável.	  A	  Agenda	  de	  Desenvolvimento	  Pós-‐
2015	  	  apresenta-‐se	  como	  uma	  grande	  oportunidade	  para	  realizar	  esse	  compromisso	  feito	  pelos	  Estados	  Membros,	  em	  2010.	  	  

Para	  maiores	   informações,	  por	   favor,	   contate	  Avery	  Kelly	  em	  sdgrighttowater@gmail.com!and	  e	  Meera	  Karunanathan	  em	  
meera@canadians.org	  

	  



O	  Grupo	  de	  Trabalho	  sobre	  Mineração	  é	  uma	  coalisão	  de	  organizações	  não	  governamentais,	  que,	  em	  parceria	  com	  nossos	  
membros	  e	  comunidades	  locais	  afetadas,	  	  defendem	  na	  ONU	  e	  através	  dela	  	  o	  desenvolvimento	  humano	  e	  ambiental	  	  frente	  
às	  ações	  das	  indústrias	  extrativistas.	  Informações	  diretas	  com:	  miningworkinggruop@gmail.com	  

O	  Projeto	  Planeta	  Azul	  é	  uma	  iniciativa	  global	  de	  parcerias	  ao	  redor	  do	  mundo	  para	  promover	  a	  água	  como	  direito	  humano	  e	  
parte	  vital	  dos	  bens	  comuns	  da	  humanidade.	  	  


