
90% van alle milieurampen 
zijn watergerelateerd 

3.6 miljard mensen leven in 
gebieden die zeer kwetsbaar zijn 

voor klimaatverandering

ZET WATER 
OP DE KAART
1 op de 4 mensen heeft geen 

toegang tot veilig water



Kom in actie tegen de watercrisis!
Klimaatverandering leidt tot een rampzalige watercrisis die voor miljoenen mensen 
wereldwijd de toekomst in gevaar brengt. Wij bij Simavi vinden dat daar in Nederland 
veel te weinig debat over plaatsvindt. En dat terwijl wereldwijd al honderden miljoenen 
mensen te maken hebben met watertekorten en overstromingen.

Waarom voeren we actie?
De watercrisis treft vrouwen en meisjes in Afrika en Azië het hardst. Zij veroorzaakten
de klimaatcrisis niet, maar krijgen wel de waterproblemen als rekening gepresenteerd. 
Miljoenen vrouwen en meisjes worden, omdat zij veilig drinkwater voor hun gezin 
moeten verzorgen, gedwongen om nog verder te lopen om drinkwater te vinden. 
Zij missen vaker school, hebben geen tijd om te werken en krijgen steeds meer te 
maken met geweld.

Wat is ons doel? 
Daarom voeren wij als ontwikkelingsorganisatie samen met onze partners campagne in 
de vorm van de Water Wake-Up Call. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat Nederland 
een voortrekkersrol zou moéten en kúnnen spelen. Bijvoorbeeld als het gaat om betere 
financiering voor klimaatadaptatiemaatregelen, het op alle niveaus betrekken van civil 
society en grassroots organisaties, en het centraal zetten van lokale waterkennis en 
-oplossingen.

Wat willen we van jou? 
Dit moet wat ons betreft een belangrijke prioriteit worden in de beleidsagenda van de 
minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. En daarom vragen wij 
ook aandacht bij de politiek voor de internationale watercrisis en de rol die Nederland 
daarin te spelen heeft. Aan het Nederlandse publiek vragen we om de Water Wake-Up 
Call te steunen met een handtekening en zo druk uit te oefenen op de overheid. 

Waar willen we verandering zien? 
De komende tijd zijn er een aantal cruciale momenten voor een nieuwe koers in de
klimaat- en watercrisis. Vandaag spreekt watergezant Henk Ovink met de commissie
van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de aankomende
UN Waterconferentie in 2023, waar Nederland co-voorzitter van is met Tadzjikistan.
In juni komt er een nieuwe beleidsnota van de minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking. In november 2022 vindt er in Egypte weer een belangrijke 
klimaattop plaats. Kom ook in actie en doe mee!


