Groźba prywatyzacji ujęć wody pitnej
Na świecie, co uważniejsi kontestatorzy rzeczywistości, zaobserwować mogą od jakiegoś
czasu bardzo groźne zjawisko. Mianowicie, prywatyzację ujęć wody pitnej.
W Kanadzie bodajże cała woda pitna jest już własnością prywatnych firm z USA –
największego agresora naszych czasów. W Boliwii nastapiła zaś nie tak dawno próba prywatyzacji
ichszych ujęc wody pitnej, które rząd sprzedał prywatnym koncernom. Ówczas ceny wody
podskoczyły sześcio – siedmio krotnie. Ludzi nie było nań stać. Doszło do buntu obywateli,
po którym tenże sam wspaniałomyślny rząd cofnął tę rabunkową prywatyzację.
Czy tenże sam problem będzie miała, a może już ma nasza ukochana Ojczyzna!?
Na jak długo jednakże uda nam się oddalić to ogromne niebezpieczeństwo? Ile takich prób
jeszcze nastąpi i gdzie to będzie? A może, jako szeregowi Obywatele, nawet niewiemy, iż nasze
zasoby wody pitnej zostały już komuś sprzedane – jak ten nieszczęsny gaz łupkowy – i to być może
po cichu!?
Pozwoliłem sobię w tym temacie wystosować apel oraz petycję do Pana Andrzeja Dudy –
Prezydenta RP. Bezwzględnie do obecnej bądź nowej Konstytucji Rzeczpospolitej należy
wprowadzić zapis o tym, iż prawo do wody pitnej jest niezbywalnym, podstawowym prawem
Obywateli, a jej ujęcia i źródła są dobrem Narodu Polskiego o szczególnym charakterze.
Skoro Słowenia konstytucyjnie zakazała prywatyzacji ujęć wody pitnej - 2/3
parlamentarzystów tego kraju zagłosowało za wprowadzeniem artykułu z zapisem, że: „każdy ma
prawo do dostępu do wody pitnej” - to Rzeczpospolita Polska także może i musi to uczynić!
Dla potwierdzenia tego zagrożenia i na potwierdzenie mych słów w 2013. roku prezes
koncernu Nestle jasno powiedział, że woda pitna nie jest czymś, co się ludziom należy, lecz
rynkowym towarem. Firma ta jest liderem wśród korporacji prywatyzujących ujęcia wody na
świecie, przez co często odcina się od nich lokalne społeczności, a już o zanieczyszczaniu jej źródeł
nie wspomnę.
Że też już nie wspomnę o wielce prawdopodobnych wojnach przyszłości o dostep do wody
pitnej.
Zadbajmy o naszą i naszych potomków przyszłośc, ale też i teraźniejszość!
Petycję w tejże do Prezydenta RP Pana Andrzeja dudy można podpisać tutaj:
http://www.citizengo.org/pl/70857-grozba-prywatyzacji-ujec-wody-pitnej
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