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INTERVIEW M E T PETER GLEICK, SAMENSTELLER VAN
' T H E WORLD'S WATER'

"Minderpraten,
meeractie"
Ecupaarkeerperjaar trektPeterGleick,directeurvanhetPaci/ïcInstitute inOakland (Californie],
deaandachtmetrake uitsprakenoverwaterbeheer,zowelindeVerenigdeStatenalsdaarbuiten.
Eerderditjaar kwamweereennieuwdeeluitvanTheWorld'sWater:eenthematischoverzichtvan
actuelezakenophetaebiedvanmondiaal waterbeheerdatomhetjaar verschijnt. Iedereeditie
beslaateenanderesetvanwatergerelatecrdeonderwerpen. Demeestrecenteuigave bevatonderwerpendiealeerderaan bodzijn^eweest-hetrechtopwater,privatisering,wateiefficiëntie -maar
kijktooknaarnieuweonderwerpen,zoalshergebruikvan^ebotteldwater,deeconomischewaarde
vanwater, klimaatveranderingen ennaarwatervanuitdeoptiekvanwetenschapenbeleid.
Watdrijft PeterGleickom iederetwee
jaar metveelenthousiasme dewatermarkt
tevoorzien vaneenthematisch overzicht
vandestandvanzakenvandemondiale
waterproblematiek?
"Hetschrijven van'TheWorld'sWater'
isaltijd eenenormeonderneming.Ikhouer
echtervanhetteproduceren vanwegede
grotescopevanhetonderwerpenindehoop
dat betere informatie eneducatieertoe bijdragendatweindegoederichtinggaan,de
richtingvaneffectieve oplossingen.Vanwege
desnelleveranderingen indewaterwereld
endeontmoedigende uitdagingen dieoverblijven,kaneenenkelboeknooit voldoende
zijn, nochkanhetooitvolledigaktueel zijn."
Eensindetweejaar isnetmooi,meent
Gleick:'jaarlijks zoutesnelzijn omgoed
onderzoek tekunnen doenenerooknog
overteschrijven.Eensindedriejaar zou
weertetraag zijn."
Heteerstehoofdstuk vanhetnieuwe
boeklaatziendatdeinternationale belangstellingvoorwaterensanitatiemetdenieuwemillenniumdoelstellingen hogerdan
ooit is.TochisGleickniettevreden;verre
vandat."Helaaszienweookdatdeinternationale afspraken voorwateren sanitatie
afnemen. Datmaakt het onwaarschijnlijk
datweerinzullen slagende millenniumdoelentehalen.Alleen nieuwe inspanningen,wilskrachtentoezeggingen kunnen
ervoorzorgendatindekomendejaren inde
waterbehoeften vaniedereen wordt voorzien."
Dedirecteur vanhetPacific Institute
meent verderdatvoldoendekennis aanwezigisomdemeesteproblemen optelossen.
"Hetisduidelijk datmeer actieurgentis.
Zelfs wanneer wede millenniumdoelen
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halen,kunnen 34toty6miljoen mensen
omkomen dooraanwatergerelateerdeziekten.Meeractieisdusnoodzakelijk. Erwordt
vaakteveelgepraat.Pratenissomsnodig,
evenalsmeer onderzoekopbepaaldegebiedenwaardevolzouzijn,maarweweten
genoegomnutotactietekomen.Hetisechterwelvanbelangomde ontwikkelingslandentebetrekken bijdiscussiesover effectieve
oplossingen enzegeenoplossingen opte
dringen."
"Samenwerking iseenvandesleutelstot
ontwikkeling.Tochzijn bijvoorbeeld inhet
stroomgebied vandeMekongenkeletientallenbuitenlandse organisaties actief Ookin
Afrika zieje verschillende buitenlandse partijen vaaklosvanelkaarinhetzelfde stroomgebied werken.Gleickhierover:"Landendie
inhetzelfde gebied werken,zouden opzijn
minst moetenproberen hunwerkopelkaar
aftestemmen.Maareengroterprobleemis
daterveelrijke landenzijn -omtebeginnen
deVerenigdeStaten-dieveelteweinigdoen
omdemondiale waterproblemen aantepakken.Beteresamenwerking isvanbelang,
maar wehebbenzekerookmeer betrokkenheid,engagement enmiddelen nodig."Dit
betekent nietpersedatermeerwatercom-

PeterGleick.
missieseninstituten aanhetreedsgrote
aantalmoeten worden toegevoegd.Gleick
zoektlieverdenuance."Eendeelvandevele
commissieseninstellingen functioneert
goedenefficiënt; eenanderdeeljuist niet.
Hetisdekunstombestaande instituten
betertelaten werkenentegelijk tekijken
waarnieuweorganisaties nuttig zouden
kunnen zijn. HierindeVerenigdeStaten
hebben webijvoorbeeld grotebehoefteaan
eennationale watercommissiediealleheren
derverspreidewaterinspanningen coördineert,zowelnationaalalsinternationaal."In
demeestegevallen verdient hetoverigensde
voorkeurombestaandeorganisaties teversterkeninplaatsvanweernieuweintestellen,meentGleicktoch.
Hijconstateertdaarnaastdatopinternationaal niveau deVerenigdeNatieswerkenaandecoördinatie vanenkelevande
waterinspanningen, dienunogovereen
aantalorganisaties zijn verspreid."DeVN
hebben eenkritischerolgespeeldbij de
ondersteuningvanwaterprojecten overde
helewereld.Zijhebbendaarbij veelbijge-

Stedelijk watergebruik met30procent reduceren
Hetrapport'WasteNot,WantNot'vanhetPacificInstitutebeschrijft hoemet'off-the-shelftechniekenhetwatergebruikvanstedeninCaliforniemetéénderdekanworden teruggebracht.
"Wekunnenefficiëntere technologieën inzettenenhetwaterbeterbeheren",meentdirecteur
PeterGleick.Eendeelvandeoplossingzitineenomdenken:nietalleenproberenoplossingente
zoekenvoordewatervoorziening-reservoirs,pijpleidingen engrondwateronttrekkingenhebbenallemaalgrotenadelenvooreconomieenmilieu-,maarvooralookdevraagbeteronder
controlehouden.Ditkandedrukoponzewatervoorradenaanzienlijk reduceren."
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• UrbanWate,UseEfficiency
• Groundwater
• UNMillennium Coals for Water
• BottledWater
• Water and Privatization
• Waterand Conflict
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dragenaandevergrotingvanhet bewustzijn.Datmoetenzevooralblijvendoen.De
krachtvandeVNzoumoeten wordenaangevulddoormeer samenwerking met
NGO's,nieuweinspanningen oplokaal
niveauenwellichtzelfs,alsdat zo uitkomt,
deelnamevandeprivatesector."
Ookmicro-investeringen kunnen daarbij eenrolspelen.Dewaterwereld maakt
daarnogteweiniggebruik van,meent
Gleick."De'globalaidcommunity' kent
dezebenaderingen weldegelijk, maar opde
éénofanderemanier wordt hiervan bij
water-ensanitatieprojecten nogamper
gebruikgemaakt.Ditzougecorrigeerd moetenwordendooreensterketoenamevande
financiering, voorkleinschalige investeringenophetniveauvan'communities'.Voor
degrootste internationale financiële organisatiesisdit soortprojecren evenweleen
breukmethet verledenenminder eenvoudigtebeheren."Opdit terreinzouden nieuweorganisaties waardevolkunnen zijn."
PeterGleickheeft ookeenduidelijke mening
overhetWorldWaterForum. Hijvindt dat

deforazekerophun plaatszijn, maardatde
vormenstructuur moeten veranderen."De
minisreriële conferenties tijdens defora zijn
nooiteensuccesgeweest.Zeleiden afenverlopenonontkoombaar moeizaam vanwege
destrijdige belangen vandeverschillende
overheden."Hetiseenbeetje deomgekeerde
wereld,vervolgtGleick."Inplaats vandat
ministers dedeskundigen en beleidsmakers
vertellenwatzemoetendoen,zou het
andersom moetenzijn.Deskundigen, bevolkingsgroepen envertegenwoordigers uitde
samenlevingzouden moeten samenwerken
omdebesteoplossingen voorelkgebied te
vinden.Daarnakunnen wenaardeministersgaanenzeinformeren overwelke
inspanningen enreactiesvandeoverheden
hetmeestwaardevolzijn."
Maarisdatwelmogelijk? Indeconclusiesvaninternationale waterbijeenkomsten
valtvaakterugtevindendatoveralaandacht
aanmoetwordenbesteed.Waardeéénroept
datgrondwaterdebronvandetoekomstis,
roepenanderendathetbelangvanoppervlaktewater nietmoetworden onderschat.

Hetgaatnietoméénzijdevandemedaille,
maaromdegehelemedaille.Tochkunje niet
beidezijden tegelijk bekijken.Gleickinstemmendhierover:"Metzo'nbelangrijkonderwerpalswater ishetaltijd eenevenwichtsoefening ombeleidsmakerszichtelaten
concentreren opdebelangrijkste onderwerpen,zonderdaarbij andere belangrijke
onderwerpen tenegeren.Het isonbezonnen
omlouteraandacht aanwaterkwantiteit te
gevenzonderaandacht teschenken aande
kwaliteit.Zowelgrondwater alsoppervlaktewaterzijncruciaal.Dewatervoorziening
voormensenmoetgeregeldzijn,maarmer
veelrespectvoordenatuurlijke ecosystemen.
Opdelangetermijn zijn ergenoeg uitdagingeninhetwater,zowelommetdetailsbezig
tezijn alsvoorhendiezichopgeïntegreerde
oplossingenrichten." f
Michael vanderValk
'TheWorld'sWater2004-2005:TheBiennial
Report onFreshwaterResources'iseenuigave van
IslandPress(ISBN 1-55963-536-3).
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