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Impr«essiesvande
WorldWaterWeekin
Stockholm
Onderhetmotto'Drainage basinmanagement-Hardandsoftsolutions inregionaldevelopment'
vondvani\ totÏJ augustusinStockholmde15eWorldWaterWeekplaats.Zo'n1.500deelnemers
uitmeerdanhonderdlandennamendeelaaneengoedgeorganiseerdplatform vooreendialoogop
hoogniveauoverdemondialewaterproblematiek.
Deorganisatie vandeWorldWaterWeek
enhetbegeleidendeStockholmWaterSymposium ligtsteevastinhanden vanhet
Stockholm International Water Institute
(SIWI),eendenktankvoor kennisgestuurde
adviezenvoorinternationaal waterbeleid.
Hetmottokwamgoedterugindetoch uiteenlopende thematiekvandemeestepresentaties tijdens desessies,waarbij bleekdat
ookbelanghebbende partijen ennon-gouvernementeleorganisaties hunaandeelinde
weekhebbengeworven.
Reedsopdeeerstedagwerddetoon
gezetdoordewaterministers van Zuid-AfrikaenKeniadieeenstevigpleidooi hielden
voorveelgrotedammen,netalseerderdit
jaar tijdens deFAO-conferentie overwater,
voedselenecosystemen inDenHaag. De
dammen zouden deoplossingmoeten zijn
omtekunnen voldoenaandetoenemende
vraagnaarenergie.MetnamedeWereldbankwerdhierbij aangekeken.Vooraluit
IndiaseNGO'skwamen nuancerende kanttekeningen diehetbeeldaanvulden:dammen kunnen wellichteenoplossingzijn,
maarnooitzomaardéoplossing.GeenenkeledaminIndiaismetgeldvandeWereldbanktotstandgekomen,zosteldeeenspreker,enwaardebankwelwasbetrokken
werkteditdusdanigvertragenddatdoorde
bureaucratiededamernooit isgekomen. De
opeengegeven moment bijna watgespannensfeer werdgebroken toen,eveneensvanuitIndia,deoprechtesuggestiekwamomde
naamvanhetlanduitdestukken tehalen.
Hetleekimmers welofhetsteedsIndiais
datverantwoordelijk isvoorallewaterellendeindewereld.Eensluidende klanken werdenvernomen uitBangladesh,waarmenhet
heelvervelend vindt dathetland steedsweer
HzO

18.2005

vanwegedeoverstromingen indeinternationalepers komt.Erzijn ookmooie kanten
aandeoverstromingen, maardie blijven
steedsonderbelicht,zoverteldeiemanduit
Dacca.
Deachtergrond vandebezoekersliep
uiteen,vanjuristen totonderzoekersin
damhydraulica, vanburgemeesterstot
natuurbeschermers,vanpoliticienonderhandelaars totstudentenenscholieren,van
waterschappers totwetenschappelijk klimaatveranderaars.Misschien ontbrakende
sociologenengedragsdeskundigen.Opvallend wasdatveeldeelnemerservoorvoelden
tochmeerzakenbijdeVerenigdeNaties
neerteleggen,datimmers hetmandaat
hiervoor heeft. WellichtdatdekomendeVNtopvergaderingoverde millenniumdoelen

hierbij vaninvloed was.Waterensanitatie
blijft hoogopdeagendastaan.Aande
VN-topzullendrieNederlandse ministers
deelnemen.Opvallend wasookdatminder
aandacht besteedwerdaanwaterenagricultuur, alhingdatwellichtsamenmethet
thema.
DeWorldMeteorological Organization
(WMOJwasnetalsUNESCOmedeorganisatorvaneenaantal sessies.UNESCO,deVNorganisatie dievanoudsveelaandacht
schenktaande'software' voor ontwikkeling
eninternationalesamenwerking, richtte
zichvooralopdeproblemen diekomen kijkenbijgrensoverschrijdend waterbeheer.
WMOwasactiefwaarwater,weerenklimaat
samen komen,zoalsbijhetvoorkomenvan
rampen.
Opmerkelijk wasdatdenadruk vooral
opontwikkelingslanden lag,hoewelsommigensprekersopmerkten datookinhun
(westerse)land nogheelwatteverbeteren
valt.Debesloten sessiesvandeEuropese
UniegingenoverhetEUWater Initiative
(EUWI),eenweinigzeggendenaam waarachter eenwereld vanpolitiekengoede
bedoelingen richting ontwikkelingslanden
schuilgaat.Vooralvanuit hetVerenigd
Koninkrijk (EU-voorzitter),maarookvanuit
Nederland wordtzwaaringezetopEUWI.
'OokdeEuropeseUniewilhaareigeneileggenenstartdusweereennieuw initiatiefin
plaatsvanreedsbestaande programma's
krachtiger temaken',washetwat kritische
geluid vanéénvandediscussies uitgesloten
deelnemer uitdeVerenigdeStaten.

SumtaNarain,directeurvanhetCentreforScienceandEnvironmentneemtnamenshaarorganisatiedeStockholm
WaterPrizeinontvangstvandeZweedsekoningCarlXVIGustaj.

Stockholm Water prize
Vastonderdeel tijdens deWorldWater
WeekvormtdeuitreikingvandeStockholm
WaterPrizeindegrotehalvandestadhuis
door koningCarlXVIGustafvanZweden.
Deprijs (150.000dollareneenkristallen
sculptuur)gingditjaar naarhetCentre for
ScienceandEnvironment(CSE),eenbelangrijkeIndischeniet-gouvernemenreleorganisatie-onder inspirerendeen dynamische
leidingvanSunitaNarain-voorhaarwerk
tegen bureaucratie,versterkingvan vrouwen
inrelatietotwaterenhetverjongen vande
traditionele 'rainwater harvesting'.Narainis
tevensdeuitgever vanhetmilieublad 'Down
toEarth'enverteldedat haar motivatie ligt
indenoodzaakvanveranderingen"isalso
basedonthearrogance that wecan bring
about change.Water isnot about water.
Warerisabout buildingpeople's institutions
andpowertotakecontroloverdecisions.
Waterwilldefine ifweremainpoororbecomerich."
Aanhereindvandeweekklonkinde
wandelgangen watrumoer overeen(Nederlands)initiatiefomdegrote inrernationale
waterbijeenkomsten tegen hetlicht houden.
Opzichleekhet eengoedideeomhet hier
eensovertehebben,maardejuistsuccesvolleWorldWaterWeekwaseenwatongelukkigmoment.VooraldeMexicanen waren
ermethetoogophetvierdeWorldWater
Forum inmaart 2006niet helemaalgerust
op.Tijdens desessieoverhet forum werd
duidelijk daternogveelmoet gebeuren.
Menrracht nu viaregionale bijeenkomsten
delopendeactiviteiten inkaart te brengen
dieeventueel inMexicogepresenteerd kunnen worden.VoorEuropa heeft hetNWP
hierbij eenleidenderol,voorAfrika isditde
Afrikaanse Ontwikkelingsbank. Vanwege
hettienjarig bestaanvanhetGlobalWater

ACTUALITEIT

UNETO-VNI steunt
Simaviin Ghana

VoordiscussiewasinStockholmvoldoendetijdenplaats.
Partnership zalvolgendjaar deWorldWater
Weeknaarverwachtinginaanwezigheid van
dePrinsvanOranje plaatsvinden.
OpdelaatstedagbrachtMalin Falkenmark,de'grand oldlady'vanSIWI,deresultatenvandesessies,seminarsen workshops
-hetverschiltussendedriewasnier altijd
evenduidelijk -samen.Het islastigom
samen tevatten watintientallen parallelle
sessiesaandeordeisgeweestenwatinzo'n
800pagina's vetslagenensamenvattingen is
vastgelegd.DeWorldWaterWeekheeft dit
jaar iniedergevalmeer aandachr opgeleverd
voorhet thema,demogelijkheid om internationaaldeproblemen heldertekrijgen, de
aandacht terichten opdehoofdzaak, hieroverinternationaal aftestemmen endirect
repliektekrijgen alsvandeessenrie wordt
afgedwaald. Eenaantal deelnemerszaglievergeenwoorden maardaden,maarcomplexireirbelemmert nueenmaaleeneenvoudigevertalingvankennisnaar handelen.
Ookbij dekeuzetussenhardeenzachre
oplossingen ligtdeguldenwegwaarschijnlijkergensin hermidden, f

UNETO-VNI,deondernemersorganisatievoor
deinstallatiebranche,steunteenprojectvan
SimaviomschoollatrmesinGhanaaan teleggen.Doordefinanciëlesteunkunnenvoor600
leerlingenlatrinescjebouwdwordenenkanSimavivoorlichtingoverhygiënegaangeven.
Deinstallatiebedrijven dieonder
UNETO-VNI vallen,leverenditjaar,verenigd indeGroepKlein,een substantiële
geldelijke bijdrage aandeplaatsingvande
sanitairevoorzieningen oprweeGhanese
scholen.Hierdoorzaldegezondheid vande
schoolkinderen aanzienlijk verbeteren.
Bovendienzullen meermeisjes naarschool
gaan,dienu doorgebrekaanhygiëneen
privacyvaakvroegtijdig stoppen metschool.
Hetblijft nietbij eenbijdtage aan dit
project:UNETO-VNI heeft deintentie uitgesprokenSimavigedurende driejaar reondersteunen,meteenoptievoornogeenstwee
jaar. f,
KinderenvandeAzuaprimaryschoolindeVolta-re,gio
inGhana.

Tekst:Michael vanderValk
Foto's:SIWI

OnderanderenuitvoerenddirecteurAndersBernteilvanSIWI,SunitaNarain(CSE,India)endeZuid-Afrikaanse
waterministerBuyelwaPatienceSonjica(indeel)tijdensdepersconferentie.
Alsueenbijdragewiltleverenvooreen
bepaaldnummervanditblad,laatditde
redactiedanuiterlijktweewekenvantevorenweten.Dankanzijdaarmeerekening
houdenbijdeplanningvanhetnieuwe
nummer.Opderedactie(010)4274165
iseenlijsttekrijgenmetalleverschijningsdataendedatavankopijsluitingvanditjaat.
Alsugrafisch materiaaldigitaalwiltdoorsturen,neemdanookeerstcontactopmet
deredactie.Eenbeperktaantalprogramma'sisnamelijk geschiktvoorgebruikin
eentijdschrift alsH20.GebruikvanPowerpointwordtiniedergevalafgeraden!
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