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EPSU Perscommunicatie – 11 februari 2013 

Eén miljoen handtekeningen voor Water is een Mensenrecht! 

 

(Brussel 11 februari) 

Gisteren heeft het Europees burgerinitiatief (EBI) ‘Water is een Mensenrecht’ geschiedenis 
geschreven door zich te profileren als allereerste EBI en bovendien om onmiddellijk meer 
dan één miljoen handtekeningen te verzamelen. 

Anne-Marie Perret, President van het Burgercomité zegt: “1 miljoen Europese burgers gaan 
akkoord dat water en sanitaire voorzieningen een mensenrecht zijn. Dit is een mijlpaal in de 
geschiedenis en het is een groot succes. We appreciëren de steun van zovelen en we zetten 
de campagne verder om een nog sterkere boodschap naar de Europese Commissie te 
kunnen zenden. We zijn er ook in geslaagd om zowel de opstartproblemen, als de juridische 
en technische barrières opgeworpen door de Europese Commissie en de Lidstaten,  te 
overwinnen. 

Het EBI “Water is een mensenrecht” is niet enkel een succes te noemen door de meer dan 
één miljoen mensen die hun steun hebben betuigd maar het EBI heeft ook een echt 
Europees debat gevoed. 2013 is het Europees Jaar van de burger en we zijn erin geslaagd 
om alleen al in de maand januari meer dan 1,5 miljoen bezoekers te bereiken op onze 
website. Dit heeft ruimte gecreëerd voor een Europees debat waarin veel burgers van zich 
laten horen. 

Het EBI “Water is een mensenrecht” zet de campagne verder om nog meer handtekeningen 
te verzamelen zodat zoveel mogelijk stemmen in verschillende landen worden gehoord. Op 
22 maart vieren we de Dag van het Water met meer dan 1 miljoen stemmen tegen de 
liberalisatie van water, en voor de implementatie van water en sanitaire voorzieningen als 
een mensenrecht in de EU. 

Voor meer informatie : Pablo Sanchez, psanchez@epsu.org  0032 (0) 474 62 66 33 

 

EPSU is de Europese Federatie van ambtenarenvakbonden . Het is de grootste federatie van de 
ETUC en het vertegenwoordigt 275 vakbonden en meer dan acht miljoen ambtenaren die actief zijn in 
allerlei soorten openbare diensten (energie, water- en afval sectoren, gezondheid en sociale diensten 
en lokale en nationale administratie) in Europa inclusief Europa ’s Oostelijke Nabuurschap. EPSU de 

erkende regionale organisatie van Public Services International (PSI). 
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