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EPSU pressemeddelelse – 11. februar 2013 

Én million underskrifter for Vand er en Menneskeret! 

 

(Bruxelles den 11. februar) 

I går lykkedes det for det første Europæiske Borgerinitiativ ’ Vand er en menneskeret’ at 

skrive historie, idet det også blev det første borgerinitiativ i den Europæiske Union, der har 

indsamlet 1 million underskrifter. 

Anne- Marie Perret, Formand for  Borgerkomiteen siger: ”Det at nå denne milesten, hvor én 

million EU borgere er enige med os i, at vand og sanitet er en menneskeret, er en stor 

succes. Vi værdsætter virkelig denne støtte fra så mange og vil fortsætte kampagnen, så vi 

kan sende et stærkt signal til Europa Kommissionen. Vi har også formået at overvinde 

begynder problemerne, ligesom de juridiske og tekniske barrierer som både Europa 

Kommissionen og Medlemsstaterne har påført os.”  

Borgerinitiativet ”Vand er en Menneskeret” har været en succes ikke blot fordi mere end 1 

million har skrevet under, men fordi der er blevet skabt en god Europæisk debat. 2013 er det 

Europæiske År for borgerrettigheder, og det er lykkedes os at få mere end 1,5 millioner 

besøg på vores hjemmeside alene i januar måned. Det har skabt grobund for en Europæisk 

debat, hvor mange borgere er engageret. 

Det Europæiske Borgerinitiativ vil fortsætte med at indsamle underskrifter for at sikre, at så 

mange menneskers røst fra så mange forskellige lande som muligt bliver hørt. Den 22. marts 

vil vi fejre Verdens Vand Dag med godt og vel én million proteststemmer mod en 

liberalisering af vand og for en implementering af menneskeretten til vand og sanitet i EU. 

For mere information: Pablo Sanchez, psanchez@epsu.org   +32 474 62 66 33 

 

 

 

 

EPSU er den Europæiske Føderation for Offentligt Ansatte. EPSU er den største føderation i EFS og 
består af 8 millioner offentligt ansatte i mere end 275 forbund; EPSU organiserer ansatte indenfor 

energi, vand- og spildevandssektoren, social- og sundshedssektoren og lokal- og cental administration 
i alle europæiske lande , inklusiv EU’s nabostater i Østeuropa. EPSU er den europæiske gren af 

Public Services International (PSI). 
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