CRIDA DE DAKAR
PEL FÒRUM ALTERNATIU MUNDIAL DE L’AIGUA
MARSELLA, MARÇ DEL 2012
Al juliol del 2010 les Nacions Unides van reconèixer que l’accés a l’aigua era un dret humà
fonamental. Activistes socials, ciutadans, els pobles autòctons i els responsables electes
d’arreu del món han lluitat durant anys per aconseguir que aquesta decisió sigui una realitat.
Al novembre del 2010, Marsella va fer una crida al Món que va representar el primer pas del
Fòrum Alternatiu Mundial de l’Aigua (FAME, Forum Alternatif Mondial de l'Eau). Aquest
fòrum està sent organitzat per les persones i diversos moviments socials.
Avui, organitzacions de tots els continents que es troben al Fòrum Social de Dakar recolzen
les nostres creences:
• El reconeixement de l’aigua com a font de vida que pertany a tota la humanitat
representa un nou començament. El dret a l’aigua i al sanejament ha de ser efectiu.
• L’autoproclamat Consell Mundial de l’Aigua (WWC) i el seu Fòrum Mundial de l’Aigua
(WWF) no són legítims. Són políticament il·legítims (no representen les persones del
món) i són tècnicament il·legítims (han fracassat i no han acomplert els objectius que
persegueixen). Per a ells l’aigua és un producte, una font de benefici.
• Nosaltres representem associacions, comitès, moviments socials, autoritats locals,
proveïdors de solucions alternatives. Nosaltres som legítims perquè proposem formes
per a que el dret sigui efectiu, en tots els països i regions.
• El Fòrum Alternatiu Mundial de l’Aigua és una plataforma per a l’expressió i un lloc de
retrobament per a que els activistes de l’aigua puguin compartir experiències i èxits en
relació al dret a l’aigua i als serveis de sanejament. Aquest dret es garantitzaria a través
d’una gestió pública, participativa, democràtica, transparent, social i ecològica. Des
d’aquest punt de partida, nosaltres podem definir futures accions per una millor política
de l’aigua.
• El Fòrum Alternatiu Mundial de l’Aigua treballa cap a la construcció de la seva xarxa de
persones i representants públics i per ajudar-los a incorporar l’aigua en l’agenda política,
a tots els nivells.
Fem una crida a totes les associacions, organitzacions de dones, ONGs, sindicats,
responsables electes, autoritats locals i ciutadans del món a venir al Fòrum Alternatiu
Mundial de l’Aigua per fer sentir la veu de les persones a Marsella el març del 2012.
Aquest missatge està signat per totes les organitzacions presents al Fòrum Social de Dakar
el 10 de febrer del 2011.
www.fame2012.org

