1. Una nova oportunitat per legislar el DHAS a Europa? La revisió de la DMA
Al setembre de 2015 es va aprovar al Parlament Europeu la Iniciativa Ciutadana de l’Aigua on el
Parlament Europeu instava a la Comissió a legislar el Dret Humà a l’Aigua i instava a que la Troika deixés
de promoure la privatització de l’aigua. 2 anys després, només Eslovènia ha legislat el Dret humà a l’Aigua
i la comissió segueix promovent la privatització de l’aigua a països com Grècia en contra fins i tot de la
seva constitució. Per contra, a Catalunya la re-municipalització és una tendència a l’alça.
En aquest seminari es donarà a conèixer la situació a molts països d’Europa, i es plantejaran preguntes
per tractar aquestes qüestions: com s’està estenent la privatització per Europa? Com es pot legislar el
Dret humà a l’Aigua a Europa? És el procés de la Directiva Marc de l’Aigua una oportunitat per treballar
aquestes qüestions?

Proposta de programa:


18.00h Obertura
o ESF – Míriam Planas
o AeV - Quim Pérez
o EWM – Pablo Sánchez



18.15h TAULA 1 Situació a Europa i necessitat d'incloure DHAS a la legislació
o
o
o
o
o
o
o
o



Renato Di Nicola , Acqua Bene Comune, Itàlia
Noreen Murphy - right2water, Irlanda
Yiorgos Archontopoulo- Eyath -Aguas de Tessalònica, Grècia
Dorothea Härlin - Taula de l’aIgua de Berlin, Alemanya
Thierry Uso - Eausecours 34, França
Dejan Ogrinec - Campanya pel dret humà a l'aigua Eslovènia
Red Agua Pública – Gonzalo Marín
Pau Ortínez - AIgua és Vida, Catalunya

19.30h TAULA 2 Propostes para la revisió de la DMA y inclusió del DHAS
o
o
o
o

Santiago Martín Barajas- Ecologistas en Acción
Luis Babiano, Asociación Española de Operadores Públicos de Agua
Salvador Milà, Àrea Metropolitana de Barcelona
Arnau Queralt, Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible
Modera: ESF - Míriam Planas

