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2013 er FN’s år for samarbejde om vandudnyttelse. Den 22. marts er den dag, hvor vi i 

særlig grad opmuntres til at tænke på vandet. EU-Kommissionen arbejder ihærdigt på at 

gennemføre en total liberalisering af vandforsyningen. 
 

Før brøndrenoveringerne i Amataltal-zonen i Nigers Sahel-bælte i årtusindets begyndelse endte 

mere end hver fjerde fødsel med, at både mor og barn døde – så forurenet var vandet fra brøndene, 

der var afstivet af træ. Renoveringerne betød bedre liv for mennesker og dyr – før deres 

gennemførelse var det ord, medlemmerne af det lokale kooperativ anvendte mest i samtalerne med 

Genvej til Udviklings udsendte, ordet vand. Læs mere på 

www.gtu.dk/Kooperativet_i_Amataltal.htm  

 

Fra 2007 har vores modernetværk, Emmaus International, engageret sig et andet sted i Vestafrika 

med en massiv satsning på et vand- og sanitetsprojekt. Mens Amataltal ligger i et udpræget tørt 

område, foregår Nokoué-projektet et sted, hvor der er enorme mængder af vand, som er aldeles 

udrikkeligt – Nokoué er navnet på lagunen i det sydlige Benin, som man kan se på langt de fleste 

Afrika-kort. Omkring lagunen og på pæle i vandet bor toffin-folket, et tidligere slavefolk, i et antal 

af omkring 70.000. Alle dem forsøger EI sammen med lokale organisationer og myndigheder at 

bibringe rent vand ved at bore langt nok ned, samtidig med at der foregår et intensivt arbejde med at 

organisere befolkningen i forvaltningskomiteer. Læs mere på http://emmaus-
international.org/index.php?option=com_content&task=view&id=157&Itemid=129&lang=english 
 

Vand er en uundværlig forudsætning for liv, og snavset vand giver et skrøbeligt liv. Derfor 

henstillede FN på sin generalforsamling i 2011, at regeringerne verden over har pligt til at tilbyde 

befolkningerne rent drikkevand.  

 

Til trods herfor vil EU’s kommission have gennemført en total liberalisering af vand og sanitet ud 

fra en forestilling om, at dette skulle give bedre og billigere service. Et europæisk borgerinitiativ har 

i modsætning hertil formuleret det synspunkt, at rent vand er en menneskeret, og at den foreslåede 

liberalisering bør undgås. Borgerinitiativet vurderer, at liberalisering kun vil give de rige bedre og 

billigere service, mens det bliver dyrt og dårligt for de fattige. Europas gøren og laden vil få en 

betydelig signalværdi i forhold til håndtering i andre verdensdele og i forhold til internationalt 

samarbejde om vandudnyttelse.  

 

Borgerinitiativet har sin oprindelse i Den Europæiske Føderation for Offentligt Ansattes Forbund 

og bakkes op af en lang række europæiske og internationale organisationer, bl.a. European Anti 

Poverty Network, European Public Health Alliance m.fl.  

 

Borgerinitiativet har startet en underskriftsindsamling i EU’s medlemslande, der opfordrer 

regeringer og lokale myndigheder til at stille rent drikkevand og sanitære forhold til rådighed for 

borgerne, så tilbuddet er tilgængeligt, fremkommeligt, økonomisk overkommeligt og acceptabelt 

for alle.  
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Borgerinitiativet foreslår en progressiv prisfastsættelse, således at literprisen stiger, jo mere man 

bruger – dette vil være en tilskyndelse til f. eks. ikke at vaske bilen hver eneste dag, samtidig med at 

de nødvendige anvendelser af vand er en mulighed for alle. 

 

Læs meget mere på http://www.right2water.eu/da/node/45/#kan  
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