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EPSU Perscommunicatie – 21 maart 2013 

Wereld Water Dag 2013: Het eerste succesvolle burgerinitiatief brengt het 

Recht op water op de Europese Agenda. 

Honderden activisten zullen in meerdere EU landen op Wereldwaterdag handtekeningen 

verzamelen voor het recht op water Europees Burgerinitiatief. Meer dan 1 miljoen burgers 

hebben de petitie al ondertekend. Het ‘Right2water initiative’ eist dat water en sanitaire 

voorzieningen binnen de EU als een Mensenrecht worden vastgelegd.   

Actievoerders van over de hele wereld zullen participeren aan het ‘’International Year of 

Water Cooperation’’, met als doel het mensenrecht op water en sanitaire voorzieningen in 

hun land te garanderen. Deze actie is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat honderden 

miljoenen mensen die weinig of geen toegang hebben tot deze diensten, gebruik kunnen 

maken van veilig en schoon drinkwater, en adequate sanitaire voorzieningen. 

Het ‘Right2water initiative’ biedt eveneens weerstand tegen de Europese privatisering van 

water en sanitaire voorzieningen. Burgers die de petitie reeds ondertekend hebben, baren 

zich zorgen over de toenemende poging om watervoorzieningen in hun regio, steden en 

landen te privatiseren. Het ‘Right2water initiative’ wakkerde het publieke debat aan over het 

beleid van watervoorzieningen, hoe openbare diensten beheert zouden moeten worden en 

welke rol de EU in dit beleidsdomein heeft. De Europese burgers zenden op deze wijze een 

duidelijk signaal naar de EU politici. Met meer dan 1,3 miljoen handtekeningen die het EBI 

steunen, staat Wereldwaterdag 2013 in het teken van de betrokkenheid, participatie en 

activisme van de Europese burger. Hun boodschap: ‘’Ons water is niet te koop’’, betekent 

voorrang geven aan het belang van de democratie boven het belang van corporaties.   

Vijf landen hebben reeds het minimum aantal handtekeningen, vastgelegd in het  EBI 

reglement, bereikt (Duitsland, Oostenrijk, België, Slowakije en Slovenië). Een paar andere 

landen, waaronder Finland, Luxemburg, Litouwen, Cyprus en Griekenland, hebben het 

minimum aantal handtekeningen bijna bereikt. In het kader van Wereldwaterdag zullen er 

deze week honderden activiteiten in Europa plaatsvinden. De vakbondsleden, activisten van 

andere steungroepen en veel burgers gaan handtekeningen verzamelen, en zullen het 

belang van het initiatief in de kijker plaatsen. Wij bedanken iedereen voor hun bijdrage. We 

zijn overtuigd van het succes van het initiatief, inclusief een voortgezette mobilisatie in Italië, 

Spanje en andere landen. Daarenboven hebben lokale autoriteiten resoluties, waaraan 

verschillende partijen en belanghebbend aan hebben deelgenomen, aangenomen om het 

‘Right2water initiative’ te steunen.   
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‘Public Services International’, de internationale tak van de Europese vakbonden voor 

publieke diensten, coördineert wereldwijde acties en in coöperatie met andere organisaties 

dringen ze aan op het feit dat water en sanitaire voorzieningen een publiek goed is, en als 

dusdanig beheert moet worden voor het algemeen welzijn. Privatisering van 

watervoorzieningen wordt gezien als een bedreiging voor het mensenrecht op water. En 

meer en meer lokale en nationale groepen in Europa verdedigen hun watervoorzieningen 

tegen privatisering. Wereldwaterdag 2013 zal in het teken staan van hun strijd.  

 Voor meer informatie over het Europese Burgerinitiatief: www.right2water.eu 

 Pers contact: Pablo Sanchez, psanchez@epsu.org 00 32 (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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