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Brussel steunt het mensenrecht op water! 
 
20 april 2012 Persbericht  
 
Op 1 april heeft de Europese federatie van vakbonden in de publieke sector (EPSU) 
het Europees burgerinitiatief gesteund dat vraagt voor wetgeving die het 
mensenrecht op water waarborgt . http://www.right2water.eu/nl  
 
Het Europees burgerinitiatief is een nieuw middel voor burgerparticipatie in Europese 
politiek. Door middel van het verzamelen van 1 miljoen handtekeningen in meer dan 
7 lidstaten, kunnen burgers een onderwerp op de Europese politieke agenda 
plaatsen. 
 
De campagne “water is een mensenrecht” is een initiatief van EPSU in 
samenwerking met het Europees netwerk tegen armoede (EAPN), de Europese 
vereniging van milieuorganisaties (EEB), de Europese alliantie voor volksgezondheid 
(EAPN) en het net werk van vrouwenorganisaties verenigd in “Women in Europe for 
a Common Future” (WECF).  
 
Het ‘Burgercomité’, de indieners van dit burgerinitiatief, heeft een aantal publieke 
figuren, waaronder burgemeesters, gevraagd om deze campagne te steunen. Voor 
het lanceren van deze campagne is gekozen voor Brussel als Europese hoofdstad, 
met de steun van Freddy Thielemans, burgemeester van Brussel.  
 
Een persconferentie zal plaatsvinden op dinsdag 24 April om 15.00 uur in Eikstraat 
10, 1000 Brussels, Maison Patricienne, met Freddy Thielemans, Françoise Castex, 
lid van het Europees Parlement, en Anne-Marie Perret, EPSU-voorzitter en hoofd 
van het Burgercomité. Na de persconferentie zal een fotosessie plaatsvinden bij 
‘Manneken Pis’, de bekendste fontein van Brussel. 
 
Voor meer informatie: Pablo Sanchez psanchez@epsu.org  00 32 474 62 66 33 of 
Nicolas Dassonville Nicolas.Dassonville@brucity.be 047560 82 42 
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