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Persbericht (onder embargo tot 21 Juni 14.00 uur) 

Campagne één miljoen handtekeningen voor het mensenrecht op water van start! 
 

(Brussel, 20 juni) Op 1 april jl. is het eerste Europees Burgerinitiatief (EBI) voor het recht op 

water ingediend bij de Europese Commissie. Dit  EBI is een initiatief van de Europese 

federatie van vakbonden in de publieke sector (EPSU) met brede steun van 

maatschappelijke organisaties op zowel Europees als nationaal niveau in de EU-27.  

 

Op 10 mei gaf de Europese Commissie groen licht voor de inzameling van handtekeningen. 

Vandaag, 21 Juni geven we de aftrap voor deze campagne in enkele tientallen steden door 

middel van handtekeningen acties en foto’s bij publieke fonteinen. Hiermee symboliseren we 

dat water een publiek goed is en geen handelswaar, zoals gesteld in de subtitel van dit EBI. 

Dit burgerinitiatief wordt geleid door vertegenwoordigers van vakbonden, maatschappelijke 

organisaties en academici. 

 

Vele acties vinden plaats bij bekende fonteinen zoals de Trevi fontein in Rome en ‘Manneken 

Pis’ in Brussel. Andere steden waar acties plaatsvinden zijn Kopenhagen, Praag, Ankara, 

Berlijn, München, Stockholm, Warschau en nog vele andere. Foto’s van de acties zullen 

geplaatst worden op onze website: www.right2water.eu  

 

Vanaf vandaag zullen handtekeningen worden ingezameld op zomer festivals, maar ook op 

andere bijeenkomsten en acties ter bescherming van de welvaartstaat en de openbare 

diensten, zoals o.a. de “blauwe golf” op 24 juni in Madrid.  

 

Het burgerinitiatief “Water is een mensenrecht!” is het eerste EBI dat daadwerkelijk 

handtekeningen inzamelt in alle 27 EU-lidstaten en campagne voert  in alle EU-talen.  

 

“Vandaag starten we de inzameling van handtekeningen op straat”, aldus Anne-Marie 

Perret, voorzitter van het organiserend burgercomité en tevens voorzitter van EPSU. “Met 

deze acties  leggen we een link tussen het mensenrecht op water en sanitatie en de 

internationale dag voor publieke diensten op 23 juni”. 

 

Het burgercomité rekent op inzameling van meer dan een miljoen handtekeningen vóór mei 

2013. 

 

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