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Europese Burgemeesters voor het mensenrecht op drinkwater en sanitatie 

 
 
Vandaag, 10 december, is de dag van de mensenrechten. Voor deze gelegenheid tekenen 
de burgemeesters van tien grote steden in acht landen in Europa het allereerste Europees 
Burgerinitiatief dat pleit voor verankering van het mensenrecht op water en sanitatie in 
Europese wetgeving.  
 
Het Europees Burgerinitiatief is een nieuw middel om burgers meer stem te geven in Europa. 
Door middel van één miljoen handtekeningen uit tenminste zeven lidstaten kunnen burgers 
een onderwerp op de agenda van de Europese Commissie plaatsen.   
 
Het Europees Burgerinitiatief voor het mensenrecht op water en sanitatie is een initiatief van 
Europese vakbonden in de publieke sector in samenwerking met milieuorganisaties, 
armoedebestrijdingsgroepen, vrouwenorganisaties en gezondheidsorganisaties. Zij roepen 
op voor een gegarandeerde watervoorziening voor alle inwoners in de Europese Unie. Op dit 
moment hebben nog steeds een miljoen mensen in Europa niet de beschikking over schoon 
drinkwater. Meer dan 8 miljoen burgers in Europa beschikken niet over goede sanitaire 
voorzieningen / riolering. Daarnaast roepen de Initiatiefnemers de Europese Unie op om 
meer te doen om wereldwijd toegang tot water en sanitatie voor iedereen te bereiken en om 
deze waterdiensten niet over te leveren aan de markt.  
 
De Burgemeesters die dit burgerinitiatief steunen zijn die van Amsterdam, Brussel, 
Kopenhagen, Genua, Gent, Leicester, Moita, Nantes, Napels, Parijs en Wenen. Vervulling 
van het mensenrecht op water en sanitatie is fundamenteel voor iedereen en is een 
voorwaarde voor alle andere mensenrechten. De burgemeesters  vestigen daarom de 
aandacht vandaag op dit mensenrecht en roepen alle burgers op dit Europees 
Burgerinitiatief eveneens te ondertekenen via:  http://www.right2water.eu/nl 
 
Voor meer informatie: Pablo Sanchez, +32 4 74 62 66 33, psanchez@epsu.org 
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