Zesde World Water Forum
grotendeels succesvol
Van 12 tot en met 17 maart vond in Marseille het zesde World Water Forum
plaats. Verliepen de voorbereidingen hier en daar wat chaotisch, het internationale watercongres zelf verliep grotendeels goed. Over het succes van het
Forum zijn de meningen verdeeld. Wie verwachtte of hoopte dat er nieuwe
dingen zouden worden gezegd of dat alle waterproblemen tijdens het Forum
zouden zijn verholpen, is teleurgesteld. Sommigen meenden dat er te veel
overeenstemming was en te weinig discussie. Een confrontatie of interactie met
het alternatieve Water Forum dat elders in de stad (aan de andere kant)
plaatsvond, ontbrak. Wie kwam voor de mogelijkheden om te netwerken,
contacten te onderhouden en nieuwe te leggen, zal over het algemeen niet
teleurgesteld zijn. De inrichting van het Forum zorgde ervoor dat de
deelnemers elkaar niet doorlopend uit het oog verloren - iets wat zeker heeft
bijgedragen aan het relatieve succes.

Het zevende World Water Forum zal in 2015
in Zuid-Korea plaatsvinden. Mogelijk
verhuist het secretariaat van de World Water
Council mee naar Zuid-Korea of naar Brazilië,
het thuisland van de huidige vice-voorzitter
van de Council.

O

p de eerste dag, direct na de
plenaire opening, werd het vierde
World Water Development Report
gepresenteerd (zie ook de vorige H2O). De
presentatie zelf bestond uit niet meer dan een
aantal toespraken van betrokkenen die
meldden dat het een belangrijk rapport is
waaraan hard is gewerkt. De interessante
inhoud werd later in de week behandeld in
aparte bijeenkomsten en thematische sessies.

Een vraag die naar voren kwam, was of meer
behoefte bestaat aan een World Water Action
Plan dan aan een beoordeling van het één en
ander.
Als één van de hierop volgende zogeheten
high-level speakers sprak prins WillemAlexander, net als de meeste andere sprekers
verwijzend naar de komende Rio+20-bijeenkomst, waarvoor het World Water Forum als
aanloop werd gezien. Meerdere sprekers
benadrukten dat water meer aandacht zou
moeten krijgen in deze bijeenkomst, omdat
water aan de bron staat van duurzame
ontwikkeling.
De ministeriële verklaring waarover tijdens
het Forum is besloten, redeneert in vergelijkbare trant. Enkele landen beklaagden zich
over het onduidelijke proces dat tot de
verklaring leidde (“it should be coordinated by

the UN!”). Zo zou de verklaring al definitief
zijn voordat deze tijdens het forum was
vastgesteld en wisten enkele landen nog niet
van de inhoud nadat hij was vastgesteld.
De Alliance for Global Water Adaptation
(AGWA) verzorgde een groot aantal
bijeenkomsten over adaptatie aan klimaatverandering. Deelnemers uit de Verenigde
Staten meldden dat zij formeel niet mochten
spreken over klimaatverandering maar wel
over aanpassing aan klimaat. Tijdens een
sessie over informatiebehoeften voor
adaptatie werd opgemerkt dat kennelijk nog
vaak sprake is van meningsverschillen terwijl
men over verschillende zaken en verschillende tijd- en ruimteschalen spreekt en aldus
appels met peren vergelijkt. Verschillen zijn
prima, zolang ze maar duidelijk zijn.

Loïc Fauchon, voorzitter van de World water Council, met twee jonge deelnemers uit Noord-Afrika tijdens de opening van de zesde editie van het World Water Forum in Marseille
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András Szöllösi-Nagy (UNESCO-IHE), voorzitter van
het high-level-panel.

Deelnemers uit Palestina, Jordanië en Israël tijdens een sessie over waterinformatie in het Midden-Oosten,
onder voorzitterschap van de Verenigde Staten.

Een probleem van het zesde World Water
Forum was dat er zoveel interessante sessies
naast elkaar plaatsvonden dat bezoekers
altijd iets niet bij konden wonen. Wie
daarnaast zelf nog betrokken was bij de
organisatie, zag vaak nauwelijks kans iets van
de andere sessies bij te wonen. Dit beperkte
de interactie hier en daar danig. Wie bij sessie
A op het podium zit, kan niet tegelijk bij
sessie B een bijdrage leveren.

Er blijkt nog de nodige discussie te zijn over
integraal waterbeheer. Waar de één roept dat
bijvoorbeeld klimaatverandering hierin moet
worden meegenomen, stelt de ander dat dit
vanzelfsprekend al het geval is. Hoe integraal
is integraal? Hierover verschillen de
meningen, zij het niet altijd expliciet, zodat er
de nodige ruis is. De introductie van de term
water governance maakt de discussie er niet
eenvoudiger op. Angel Gurria, secretarisgeneraal van de OESO, had het over
‘fragmentatie van governance’ in de
watersector. Anderen zagen meer in het
algemeen problemen met management in
bepaalde gebieden. Mismanagement als
maatschappelijk en nationaal probleem,
waar water als één van de sectoren ook
onder te lijden heeft: watermanagement is
dan opeens niet meer een uniek geval. Dit
idee werd niet overal gedeeld.

Catarina de Alburqueque, bijzonder rapporteur
van de VN voor water en sanitatie als een
mensenrecht, presenteerde en signeerde haar
nieuwe boek ‘On the right track’, waarin ze
beschrijft hoe het recht op water en sanitatie
wereldwijd handen en voeten kunnen krijgen.
IGRAC had een interessante sessie over
monitoring van grondwater, waarbij de
aanwezigen benadrukten dat dit één van de
onderwerpen was die nog steeds te vaak over
het hoofd wordt gezien. Ook elders kreeg
grondwater meer aandacht dan bij vorige fora
het geval was. Een kritische grondwaterdeskundige merkte op dat hij voor het eerst het
gevoel had dat recht werd gedaan aan de ‘I’ in
IWRM (integraal waterbeheer).

Hoewel de sessie over de Priority for Action
‘contribute to cooperation and peace’ op het
laatste moment was afgelast na het uitblijven
van Nederlandse financiering, vonden nog
veel regionale sessies plaats die binnen dit
onderwerp thuis konden horen. Bijzonder

Het Franse streven was een papierloos forum. Dit is niet gelukt. Er is wel aanzienlijk minder papier
verbruikt: programma’s en dergelijke werden louter op verzoek beschikbaar gesteld. Net als veel
andere zaken waren programma’s en conferentietassen wel aanwezig, maar ontvingen de
deelnemers in eerste instantie slechts louter een badge. Een gevolg hiervan was dat tijdens de
openingsessie wat gedrang was om de te kleine zaal te betreden, terwijl ernaast een grotere zaal
beschikbaar was alwaar de ceremonie op een groot scherm werd vertoond; alleen had men dat
de opdringerige menigte niet verteld, zodat ook de pers en hier en daar een uitgenodigde
minister geen toegang kregen tot de openingsceremonie, die in een belendende zaal zonder
problemen te volgen was. De thematische openingssessies vonden parallel plaats en zonder
uitgebreide informatie vooraf, zodat enkele van de sessies bijna meer hooggeplaatsten (ministers
en directeuren-generaal) op het podium hadden dan er toeschouwers in de zaal waren.

inspirerend waren bijeenkomsten over
projecten in het Midden-Oosten en een
drukbezochte avondsessie, georganiseerd
door Jordanië met actieve deelname uit alle
buurlanden. Uit ontwikkkelingslanden waren
daarentegen maar weinig deelnemers terug te
vinden. Volgens meerdere coördinatoren
werden sleutelfiguren uit die landen pas op
het laatste moment door de Franse overheid
begeleid, met als resultaat dat ze afhaakten,
hun reis niet meer konden organiseren of
terecht kwamen in een pension met stapelbedden op een industrieterrein aan de rand
van de stad - niet bepaald een warm welkom.

Positief kritisch

Meer dan voorheen vonden tijdens het zesde
World Water Forum gedachtenwisselingen
plaats tussen beleidspersonen en wetenschappers, minder dan voorheen waren er
monologen van ministers die een briefje
voorlazen en weer verdwenen. Al met al leek
het meer op de jaarlijkse World Water Week
in Stockholm, waar dit geconcentreerder
plaatsvindt. Bij sommigen leidde dit
wederom tot de vraag of dan wel behoefte
bestaat aan een extra platform als het Forum.
Wellicht om water net iets meer onder
politieke aandacht te brengen. Alhoewel, de
Volkskrant besteedde op internet precies één
(inhoudelijk onjuiste) zin aan het World Water
Forum. In Marseille vonden ook bijeenkomsten plaats over hoe journalisten beter
zijn te betrekken bij waterproblemen.
Vooralsnog leek men zich te richten op kleine
persbureaus, of laten de grote bureaus dit
soort activiteiten links liggen. Al met al leek
een positieve, zij het soms kritische, geest
over het Forum te waren.
Michael van der Valk
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