
Op 22 maart 2006 is het Wereld Water Dag; een dag waarop

wereldwijd aandacht besteed wordt aan dit “wonder van de

natuur” dat al het leven op aarde mogelijk maakt. Voor miljoenen

mensen op deze wereld is water, of juist het gebrek aan schoon

water, echter nog een bron van ziektes en doodsoorzaak. Voor

hen is Wereld Water Dag geen dag om te vieren. Water is een

mensenrecht en alle mensen hebben recht op voldoende water

om in hun levensonderhoud te voorzien. Overheden hebben die

verantwoordelijkheid naar hun burgers.

De leden van ABVAKABO FNV werkzaam in de waterbedrijven zijn

er trots op dat zij dagelijks de beste kwaliteit drinkwater bieden

aan alle inwoners van Nederland en willen dat alle wereldburgers

dezelfde kwaliteit drinkwater ontvangen. Wij zijn van mening dat

er meer gedaan kan worden om te zorgen dat iedereen toegang

heeft tot schoon drinkwater. Dit is een van de Millenniumdoelen

(Millenium Development Goals – MDG) zoals door 189

regeringsleiders onderschreven in 2000. Wij denken dat de

publieke waterbedrijven hierin een speciale rol kunnen vervullen.

Vakbonden voeren internationale solidariteit hoog in hun vaandel.

De leden van ABVAKABO FNV werkzaam in de waterbedrijven

beschikken over kennis en ervaring die in de campagne voor het

bereiken van de MDG onvoldoende worden benut.

ABVAKABO FNV leden willen hun kennis en ervaring daarvoor

inzetten.

Daarom roepen wij overheid en de publieke waterbedrijven op tot

internationale samenwerking en solidariteit om het wereldwijde

probleem van tekort aan schoon drinkwater op te lossen.

Gezamenlijk kunnen we het leven van vele miljoenen mensen

verbeteren die nu schoon drinkwater ontberen. Wij willen dit niet

alleen door middel van financiële steun (zoals we al doen via Aqua

for all), maar ook door publiek-publieke samenwerking (Public-

Public partnership: PUP).

De Nederlandse publieke waterbedrijven behoren tot de beste van

de wereld. Door publiek-publieke samenwerking kunnen we de

kwaliteit van dienstverlening door publieke waterbedrijven in

andere landen omhoog stuwen. Daarmee kunnen de publieke

diensten een enorme stap zetten naar het bereiken van het

millenniumdoel schoon drinkwater voor iedereen.  Water is een

mensenrecht, geen handelswaar.
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