
 

Handlingsplan för vattenkampanjen 
 

Antaget av EPSU:s styrelse den 9 & 10 november 2009 

 
1. Kongressbeslut: Ta initiativ att organisera en namninsamling för att få en miljon under-

skrifter till stöd för ”vatten som en mänsklig rättighet” och ”vatten är inte till salu”, grundat 
på nationella åtgärder för brett offentligt stöd under 4 veckor i maj 2010, bjuda in andra 
vattenaktivistgrupper att delta, avsätta resurser för att utarbeta kampanjmaterial, stöd till 
EPSU:s sekretariat och bilda en styrgrupp för kampanjen som ska följa den. 

 
2. Det viktigaste målet är att få vatten erkänt som en mänsklig rättighet i EU och att bygga 

upp mer motstånd mot kommersialiseringen av vattentjänster i syfte att förhindra 
avreglering och privatisering av vattentjänster. 
 

3. Metoden är att uppnå detta mål genom en kampanj för en miljon underskrifter. Målet 
baseras på det medborgarinitiativ som fastställs i Lissabonfördraget. Detta är en 
utmaning, i synnerhet som Europaparlamentet (EP) har framfört att i minst en fjärdedel 
av medlemsstaterna (sju) bör underskrifterna uppgå till 1/500 av befolkningen i landet 
(se bifogade bilaga III A). 

 
4. Vid sidan av det direkta målet, skulle aktionen hjälpa facket att förbättra sin offentliga 

profil, bygga upp allianser med andra progressiva grupper, och eventuellt bidra till att 
rekrytera nya medlemmar. Det är också en kampanj som omfattar hela EPSU.  

 
5. Petitionstext (aktuell arbetstext):  

 
VATTEN FÖR FOLKET – VATTEN FÖR HELA LIVET 

 
Signatärerna ber Europeiska kommissionen att ta ett initiativ: 
 
• för att erkänna att (tillgång till) vatten och avlopp är en grundläggande 

mänsklig rättighet i Europeiska unionen och i FN 
• för att vatten- och avloppstjänster ska förbli offentliga och förhindra att 

de kommersialiseras  

• Detta är möjligt om Europeiska kommissionen gör åtaganden om att: 

o inte avreglera vatten- och avloppstjänster 
o inte inbegripa vatten- och avloppstjänster i handelsavtal som 

exempelvis GATS 
o inte utöva påtryckningar för att få vatten- och avloppstjänster att 

omfattas av tjänstedirektivet  
o främja offentliga partnerskap mellan vattenbolag tack vare EU:s 

utvecklingsbistånd 
o förankra vattendirektivets princip att ”vatten är inte en handels-

vara” i all EU:s politik som rör vatten och vattenrelaterade frågor.  
o fastställa att skydd av vår vattenmiljö (hållbar utveckling) har 

företräde framför kommersiell politik 
o inte stänga av användare som inte kan betala sina räkningar  
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o säkerställa att privata vattenbolag som driver vattentjänster har 
kontrakt med fullständig insyn och öppenhet (ingen plats för 
kommersiell sekretess i denna offentliga tjänst) 

o främja medborgares deltagande i driften av vattentjänster (genom 
kommunala råd, medborgarnämnder eller andra mekanismer) 

 
6. Vi kan begära att vattentjänster återgår i offentlig ägo, men det är inte Europeiska 

kommissionens kompetens (se bifogade bilaga III A).  
 

7. Vad gäller vilken mekanism som Europeiska kommissionen ska använda sig av – det bör 
ske genom ett ändringsförslag till stadgan för grundläggande rättigheter, eller ett 
protokoll istället för direktiv (i syfte att förbereda för detta bör EPSU be om juridiskt 
bistånd, och inledande kontakter har tagits med en advokat). Eftersom det rör sig om ett 
kommissionsinitiativ måste ministerrådet och Europaparlamentet godkänna det i något 
skede. Förändringar av mer konstitutionell natur kräver enhällighet och därmed kraftfulla 
lokala aktioner i en stor majoritet av EU:s medlemsstater. 
 
 
Argumentation 
 

8. EPSU måsta utveckla argumentationen kring frågan. Vad gäller de aspekter som rör 
mänskliga rättigheter bör det inte vara problematiskt eftersom mycket arbete redan har 
utförts (se bifogade bilaga III B). Denna del av kampanjen och insamlingen av under-
skrifter är viktiga för att få alla europeiska regeringar att agera, och även på FN-nivå 
ställa sig bakom rätten till vatten och avlopp. FN studerar möjligheten att göra vatten till 
en mänsklig rättighet, har antagit en resolution i detta syfte och utsett en speciell 
rapportör. Att skapa stöd för denna rättighet i alla länder som täcks av EPSU geografiskt 
kommer att ge kraft till kampanjen för att få FN och regeringar att stödja denna rättighet.  
 

Rätten till vatten innebär att varje människa ska ha tillgång till tillräckligt, 
ekonomiskt och fysiskt tillgängligt och säkert/rent vatten för personligt bruk 
och för användning i hushållet.” 
Riktlinje 15 om rätt till vatten, antagen i november 2002 av kommittén för 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, fastställer kriterier för att åtnjuta rätt 
till vatten - http://www.righttowater.info/code/No15.asp 

 
9. Detta är en europeisk kampanj för att genom en medborgarkampanj få kommissionen att 

agera, men kampanjen behöver också en kraftfull nationell dimension – det är nationella 
regeringar som måste agera i ministerrådet för att stödja för rätten till vatten – och 
genomföra den i sin lagstiftning. Kampanjen kan kopplas till nationella eller lokala vatten-
tvister – till exempel om att förebygga privatisering av lokala vattenbolag, eller i vissa fall 
att begära en återgång till offentlig ägo.   
Perspektivet mänskliga rättigheter kommer att få folkligt stöd och i kampanjsyfte är det 
intressant för facket om populära personligheter från frivilligorganisationer, media, det 
kulturella eller politiska livet i hemlandet ställer sig bakom detta. 
 

10. EPSU måste utveckla vad vi anser vara följdverkningarna av rätten till vatten. Även här 
har mycket arbete redan utförts, och det är om denna aspekt som åsikterna skiljer sig,  
som under världsvattenforumet i Istanbul i mars 2009, då Europeiska kommissionen 
kontaktade vissa delegationer för att de inte skulle stödja vatten som mänsklig rättighet. 
Tolkningen av rätten till vatten är kopplat till nästa perspektiv. 

 
11. Perspektivet offentlig vatten är mer problematiskt. För det första, rent praktiskt, kan vi 

visserligen begära en återgång till offentligt ägande, eller stopp för privatisering, men 
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EU-kommissionen kommer att konstatera att detta ligger utanför dess befogenheter. Den 
kan inte agera. Men, det är en bra kampanjslogan och kommer att stödjas av många. 
Förslaget är därför att koppla detta till krav där kommissionen har befogenheter (se 
punkt 8, 9 & 10 ovan). Dessa krav, till exempel hålla vatten utanför WTO/GATS – vatten 
är inte till salu – har ingått i EPSU:s policy och har haft en mobiliserande effekt.  

 
12. För det andra konfronteras vi med en etablerad konkurrensfrämjande politik, bland annat 

genom EU:s rättsinstrument. Det är svårt att avgränsa dessa krav i ett direktiv och det 
kan verka ”löjligt” att begära ett meddelande om frågan i ett medborgarinitiativ. En 
koppling till tjänster av allmänt intresse, tjänster av allmänt ekonomiskt intresse eller 
sociala tjänster av allmänt intresse, leder oss ut på hal is.  

 
13. Å andra sidan, tillsammans med PSIRU, ISKA och nätverket Reclaiming Public Water 

finns mycket dokumentation, bland annat om positiva aspekter av offentliga partnerskap 
(PUPS), och progressiva principer för offentligt vatten. 

 
14. Detta förklarar hänvisningen till ett åtagande om att främja politik för offentligt vatten. 
 
15. Nackdelar: Europeiska kommissionens nyvalde konservative ordförande Barroso har i 

sina politiska riktlinjer (september 2009) argumenterat för att fullborda den inre 
marknaden, bland annat vad gäller miljötjänster. Vi vet att kommissionen har sådana 
initiativ i byrålådan.  

 
16. Det tycks vara viktigt att koppla kampanjen till miljöfrågor för att få bredare stöd – därför 

finns hänvisningen till hållbar utveckling och att priset inte ska vara avgörande för 
vattenpolitiken. 

 
17. Det är svårare att finna en direkt koppling till frågor som rör arbetsplats och arbetsvillkor. 

En indirekt koppling med fokus på våra medlemmar i alla sektorer är tillgång till tillräckligt 
med dricksvatten på arbetsplatsen. Några fackförbund har redan arbetat med detta.  

 
18. EPSU måste utarbeta ett dokument med nyckelbegrepp och lista över vanliga frågor 

(FAQ). 
 
19. Nationella rättigheter och frågor. I de flesta länder kan kampanjen kopplas till vatten som 

en grundläggande mänsklig rättighet i nationell lagstiftning med åtaganden från 
regeringen, liksom kampen mot avreglering/privatisering i nationella sammanhang, eller 
frågor som rör mer statlig kontroll, medborgarnas deltagande. 
 

20. Politiskt stöd. EPSU bör även arbeta med frågan med en grupp 
Europaparlamentsledamöter, i synnerhet de som har undertecknat EPSU:s löften om 
offentliga tjänster. Vid sidan av det politiska stöd som tillhandahålls, skapas en 
ledamotsgrupp i Europaparlamentet som är uppmärksamma på vattenfrågor, och kan 
följa upp petitionen när den presenteras för Europeiska kommissionen. 

 
 
Kampanjens bredare konsekvenser  
 
21. Kampanjen har bredare effekter: kommer det vara möjligt för medborgare att påverka, 

utforma och ge EU-politiken en annan riktning? Kan den vara ett sätt att till och med få 
till stånd ändringar i fördraget? Är den ett sätt att lägga grunden för en annan politisk 
inriktning om 5 år (nästa val) och skapa en koppling till fackets projekt om ett positivt 
Europa? Det vi lär oss kommer att vara värdefullt för EPSU och medlemsorganisatio-
nerna och, om vi är framgångsrika, ge kraft till offentliganställdas förbund i Europa.  
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Budget 
 
Rättsligt utlåtande  5000 € 
Framtagande av logotyp, symboler, 
argumentationsdokument 

20 000–30 000 € 

Stöd till möten i kampanjgruppen 30 000 € 
Särskild kampanjmedarbetare från EPSU 35 000 € (en person på halvtid i ½ till ¾ år) 
Vi bör utforska möjligheten att arbeta med 
studenter/praktikanter och aktivister från 
vattenrörelsen 

10 000 € i bidrag till transport- och logi-
kostnader 

Total budget Cirka 100 000 € 
 
22. Förslag föreligger om att ovanstående resurser finansieras genom EPSU:s budget, till 

exempel genom anslag som inte har använts tidigare år. Som en del av kampanjen vill vi 
be medlemsförbunden att bidra ekonomiskt till vissa aktioner, om möjligt bidra med 
personalresurser. En annan möjlighet är att vi öppnar ett konto och ber om enskildas 
bidrag till kampanjen.  

 
 
Lansering av kampanjen och de viktigaste aktionerna  
 
23. Förslaget är att kampanjen lanseras på – världsvattendagen den 22 mars 2010. Den kan 

pågå i ett år (se även hänvisning till ett år i EP:s riktlinjer för sådana initiativ i bifogade 
bilaga III A). Kongressresolutionen tar upp specifika kampanjåtgärder i maj 2010. Det 
skulle ge mer publicitet än om fackförbunden agerar själva. Detta gör det möjligt att få 
positiv feedback på varandras erfarenheter. Det fokuserar även en aktion till en 
begränsad tidsperiod, istället för en lång, utdragen process.  

24. Förslag föreligger också om att göra kampanjen synlig i Europas städer genom att inte 
bara samla in underskrifter elektroniskt, utan även fysiskt tack vare att man är på plats 
där det finns ”torghandel”. Överallt, både i stora och små städer och samhällen, går 
Europas medborgare till torget (varje vecka). En koncentrerad arbetsinsats på en månad 
(4 lördagar?) kan ge underskrifterna. Om vi inte lyckas samla in en miljon då, kan 
samma aktion genomföra under hösten och/eller den 10 december 2010 (dagen för 
mänskliga rättigheter) 

 
25. Slutdatum (22 mars 2011) 
 
 
Kampanjens styrgrupp 
 
26. I syfte att följa kampanjen föreligger förslag om att bilda en styrgrupp för kampanjen. Den 

står öppen för alla fackförbund som har en aktiv roll i det egna landet. Ett antal fack-
förbund har varit mycket intresserade av vattenfrågor och vi förväntar oss att de 
medverkar.  

 
Tabellen nedan ger en fingervisning, men är inte alls uttömmande eller helt rättvisande. 
Det är en översikt av de förbund som har uttryckt att de är mycket intresserade av frågor 
som rör vatten och har deltagit i olika aktiviteter som EPSU:s sekretariat känner till. 
Tabellen beaktar inte de många aktivister och deras förbund som också har varit aktiva, 
men vars aktiviteter inte är kända eller ännu inte har deltagit i vårt arbete…  
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Land Fackförbund 
Österrike GdG 
Belgien CGSP och CSC – Offentliga 

tjänster 
Finland JHL 
Frankrike CGT-SP och CFDT-Interco 
Tyskland Verdi  
Ungern VDSZSZ 
Irland Impact SIPTU 
Island BRSB 
Italien CGIL-FP 
Litauen LVPF 
Luxemburg CGT-l/OGB-l 
Nederländerna AbvaKabo 
Norge Fagforbundet 
Portugal STAL 
Rumänien Sigol 
Ryssland Fackförbundet för lokala 

kommuntjänster  
Spanien CCOO-FSC 
Sverige Kommunal och SKTF 
Turkiet Flera fackförbund GENEL-is 
Ukraina  Fackförbundet för lokala 

kommuntjänster 
Storbritannien UNISON och GMB 

‐ Nordirland NIPSA, UNISON, GMB, 
UNITE 

 
27. Kampanjgruppens möten skulle hållas på engelska, men det finns förslag om att ha en 

liten budget för att ge stöd till möten, språk och ekonomiskt bidrag till vissa fackförbund. 
35 000 euro, 5 endagsmöten, med visktolkning och visst ekonomiskt stöd. Som arbets-
metod och för bra förberedelser, föreslår vi regelbundna telefonkonferenser för 
kollegorna för att behandla problematiska frågor och utbyta positiva erfarenheter och 
idéer. Både telefonkonferenser och möten kan stå öppna för företrädare från vatten-
aktivistgrupper.  

 
28. En uppriktig utvärdering av vår kapacitet innebär att vi också måste studera våra 

svagheter, länder där facket inte är starkt, har begränsade kontakter med EPSU. Till 
exempel, när det gäller fackförbund i vattensektorn är följande svaga punkter: Estland 
(inget), Polen (organisatoriska frågor), Grekland (litet). Det innebär att andra fackförbund 
måste inta en samordnande roll. 

 
  

Mål 
 
29. Här bifogas en uppdelning av målet en miljon underskrifter. Med tanke på erfarenheterna 

av EFS-kampanjen är det viktigt att varje land försöker uppnå ett specifikt mål. På så vis 
ökar engagemanget och ansvarskännandet. Vi måste inse att - om facket i ett land inte 
lyckas uppnå det fastställda målet överlämnar man ansvaret för att kompensera för detta 
bortfall till andra fackförbund i andra länder. Målen för varje land ger en fingervisning om 
vad som krävs, i synnerhet när det gäller de högre siffrorna. Uttryckt mer provocerande – 
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en enkel namninsamlingslista på skrivbordet på ett nationellt förbundskontor räcker inte 
till i dessa fall.  

 
30. Nationella mål kan eventuellt delas upp mellan olika fackförbund, så att varje förbund har 

ett visst mål. Inom kampanjen kan det förekomma enskilda evenemang – exempelvis 
föra kampanj tillsammans i de 27 huvudstäderna i EU-27 (och i fler huvudstäder i det 
större europeiska grannskapet) samma dag. Detta innebär förmodligen mer PR och upp-
märksamhet i media. 

 
31. Kampanjen gör det möjligt att använda kreativa metoder – internet och Youtube, 

personligheter, politiker och andra som stödjer oss, etc.  
 
32. Några fackförbund kanske kan använda den för att mobilisera yngre arbetstagare kring 

frågan? 
 
 
Den bredare vattenrörelsen 
 
33. J.W. Goudriaan har haft ett antal diskussioner med vattenaktivistgrupper under de 

senaste veckorna, bland annat Corporate Europe Observatory/Transnational Institute 
(del av nätverket Reclaiming Public Water, Aqua Pubblica Europea (offentliga vatten-
bolag), Aquattac (Attacs vattenaktivitstnätverk). Det finns tillräckligt intresse för idén och 
man kommer att stödja och främja initiativet. 

 
34. Det vore vettigt att bilda en bredare kampanjgrupp för att främja initiativet när beslut om 

det har fattats. Flera frivilligorganisationer har bra kontakter med personligheter, kändisar 
och politiker som kan vara en tillgång. 

 
35. Enligt argumenten i punkt 25, kan fackförbunden samarbeta med grupper från vatten-

rörelsen i syfte att synliggöra kampanjen, särskilt ”på torgen”. Det kommer även öka 
självförtroendet att bekämpa privatisering på nationell och lokal nivå. 

 


