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M E E S T VERVUILDE RIVIER TER WERELD?

DeBuriGangain
f^l
Bangladeshzintopwraak
Hetiseencontradictio:Bangladeshheeft tegelijkertijd eenteveeleneentekortaanwater. Hetlandis
zoongeveersynoniemvoorcyclonenenoverstromingen,dieiederjaar eendodelijketoleisen.Het
teveelaanwaterheeft'swereldsdichtstbevolktestaatal dekwalificatie 'rampenlaitd'opgeleverd.
Maarerisevenzeereen tekortaanwater, aan veiligdrinkwater.MetnameindemetropoolDhaka
leidtdatjaarlijks indirecttotduizendendoden.Voordr.AzharulHaq,dieverantwoordelijk isvoorde
watervoorzieningenhetsanitairesysteemindehoo/dstadisdateenvoortdurendenachtmerrie.De
majjia heefteendeelvandewatervoorzieninginhanden.UnicejenlokaleNGO'svechtenmetHaq
voorverbeteringvandeonhoudbaresituatie.
OoitwasdeBuriGangaeenechterivier,
diedoor'moeder'Gangesgevoedwerd met
helderwater.Dr.KhondakarAzharulHaq
herinnert zichnogdetijd dat hij alsjongen
vrolijk rondzwom inderivier,waaraande
hoofdstad Dhaka isgebouwd.Maarsinds hij
zesjaargeleden naeenverblijf inonder meer
deVerenigdeStatenenSoedanalshooggekwalificeerd waterbouwkundig ingenieur
terugkeerde inzijn vaderland,heeft hijzich
nooitmeer indeBuriGangagewaagd."Als
iknu ineenbootderivieropga,durfikniet
eensmeermetmijn handdoorhetwater te
gaan.Wantikweetikzekerdat ikdaneen
huidziekte oploop".Daterdesondanks duizendenBengalen inderivierbadenenzelfs
hetwatergebruiken omhun tanden tepoetsen,noemt Haqtyperend voordesituatie in
Dhaka."Hoevaakweookwaarschuwen,de
mensen hebbengewoongeen uitwijkmogelijkheden.Herresultaat weten weinmiddels.DoordeBuriGangaalsbadgelegenheid
tegebruiken sterven erjaarlijks duizenden
mensen".
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Op3 september melddehetdagbladThe
DailyStaropgezagvanmilieuminister JafrulIslamChowdhury dardoorhet vervuilde
waterenhetschrijnend gebrekaan sanitaire
voorzieningen iederjaar 10.000kinderen in
Dhaka sterven."Datkomtomdat meerdan
2,5miljoen mensen inDhaka nietde
beschikking hebbenoverschoon drinkwater
enzevenmiljoen inwonershetzondereen
acceptabel toilet moeten stellen".
Dhaka isinde40jaardieliggen tussen
Haq'szwempartij endeboottocht ineen
razend tempo uirgegroeid vaneenprovinciesradmerminder dan 250.000 naareen
metropool met tien miljoen inwoners.Opde
rivierheerstdedrukte diebijhet chaotische
levenvaneenderdewereldstad hoorr:kleurrijk encontinu overvol.Dhaka lijktzeker bij
avond opeenstad uiteensprookje uitDuizend-en-één-Nacht.Maarwievanafde
rivier,diezichalseenstinkend zwart lint
doorhet volmaaktvlakkelandschap slingert,
naardeoeversstaart krijgt deindrukdatde
stad rusropeengrotevuilnisbelt,eenwaar-

nemingdiededirecteur vandewatervoorzieningonmiddellijk bevesrigt."Het afval
enhermenselijk vuilwerden wordt
gebruikt omdegrondoptehogen,opdatde
mensen drogevoetenhouden tijdens de
jaarlijkse overstromingen. Maarinfeiteis
Dhaka eengrotebeerput,waarjeopsommigeplekkenacht meterdiepmoergraven
voordatje doorhetafval heen benr".
DeBuriGanga,ooithetschier onuirpurtelijke waterreservoir voordehoofdstad, is
deafgelopen 40jaarverworden toteengroot
toxischriool,dateenvoortdurende bedreigingvormtvoordevolksgezondheid. Haqis
erheelduidelijk in."DeBuriGangaisveruit
demeestvervuilderivierterwereld.Het
duurdedertigjaar voordatdeAmerikanen
deBostonBayschoonkregen;deBritten
dedenerveertigjaaroveromdeTheems
weergezondtemaken,maar vraagmij niet
hoeveeljaar ernodigisvoordatje deBuri
Gangainecologischopzichtweereenrivier
kunt noemen.Ikvermoeddatdezestroom
reddeloos isverloren.Devervuilingwordt
iederedag,iederuurerger.Erisgeen plant,
geenvismeerdiehierin kanoverleven".
Haqhaaltzijndrinkwarer uirandere
wareren.Hij heeft intotaal 2500werknemers
totzijn beschikkingenamper budget om
zijngigantische opdracht uit tevoeren.Toen
hijzesjaargeledenaanzijn karweibegon,
werdzijn kanroor regelmatigbelaagddoor
groregroepen mensen dieschoon drinkwater eisten."Erwasindieperiodeeenbehoeftevan 1,3miljard literwaterperdag.We
kondenmaar 800miljoen literleveren.Nu
hebben wedieachterstand vooreenbelangrijkdeelweggewerkt.Wezijn ernoglang
niet,maardebevolkingzietdatweafentoe
hetonmogelijke waarmaken.Vandaardar

deprotesten zijn verstomd.Demensen zien
resultaten.Wehebbenofficieel 1,6 miljard
liter waterperdagnodig;wehalen 1,5miljard".
Dedirecteur weetdaterinfeiteveel
meer nodigis."Jehebtvolgensdewetalleen
maarrechtopeenaansluiting alsje legaal
woontopeenstuk landdateeneigenaar
heeft. Maardebevolkingindeslums woont
grotendeels illegaal.Endiedrie miljoen
mensen hebbenofficieel geenrechtop
schoonwater.Danontstaan schrijnende
situaties".
Haqmoet alsambtenaar dewet volgen.
Maar hij kanhet niet overzijn hartverkrijgendearmen buiten tesluiten."Schoon
waterisinmijn ogeneenmensenrecht". Hij
heeft daaromeenandereoplossinggevonden."Ikwerknu viahulporganisaties.Ik
leverlegaalwater aandie hulpotganisaties
endieverkopen het weerdooraandebewonersvandekrottenwijken. Datlukt lang
nognietoveral,maarerisiniedergevaleen
begin".
Inveelslums heeft demaffia zichmeestergemaakt vandepompen,dielinksen
rechtszijngeslagen.Viazetbaasjes laten zij
debewoners driekeerdeprijs betalen,die
Haqmoet vragen.Unicefsteunt metgelden
adviezen dehulporganisaties dieproberen
demachtvandemaffia tebreken.Niet altijd
gaatdatevengemakkelijkzoalseenexcursie
dooreenkrottenwijk duidelijk maakt.De
zwengelvaneenpomp,dieooitdoorUnicef
isgeslagen,ismet eenketting vastgezet.De
pompraaktedefect eneenmaffiabaasje dat
demalheur verhielp,vond toendat hij recht
hadopdiepomp.Alleenalsfors wordt
betaald, wordt deketting verwijderd...
"Maar",zegtAfroza,een Unicef-medewerker,"wewerken aanoplossingen.We
betrekkendevrouwenvande sloppenwijken
erbij enwewerken met lokale hulporganisatiesomzoweldewatervoorzieningoppeilte
brengen alsomdeerbarmelijke sanitaire
situatie teverbeteren".Hoenodigdatis

blijkt uit de'hanglatrines'dieherender
achter hutten staan opgestelden waaronder
hetresultaat vanhet latrinebezoek vrijuit
doordeopenriolen stroomt, richtingBuri
Ganga.
Haqbeschikt nietalleenoverteweinig
personeel, hij heeft ookteweinig gekwalificeerdemensen."Deconcurrentievanhet
bedrijfsleven ismoordend.Tienjaar geleden
wasjebijdeoverheidzekervanje baan.
Maar tegenwoordigbenjesociaalbeter afin
het bedrijfsleven enwordje drietotvierkeer
zogoedbetaaldalsinmijn organisatie.Wie
hier komtwerken,isófeenidealistóf- wat
veelmeergebeurt -zietkansviasteekpenningenzijn salarisaanzienlijk opteschroeven".
DedirecteurvanDhakaWaterSupply&
SewerageAuthority isfinancieel onafhankelijk, nadat hij overdegrenzen inallerleitopfuncties kapitaalhad vergaard.Hijging
terugnaarBangladesh."Eriseenspreekwoorddatzegt:Oost-West,thuis best.Hier
liggenmijn wortels.Ikbendebest betaalde
overheidsdienaar vandit land.Met mijn
1200dollarpermaand verdien ikdriekeer
zoveelalsdeminister-president. Maarde
toppolitici,"zegt Haq meteenvetteknipoog,"schnabbelen watbij.Aanvankelijkwas
ikermordicus optegendatmijn mensende
watertoevoer manipuleerden om steekpenningen tekunnen vangen.Maardesalarissenzijn zoschrikbarend laag,datzewel
moeten.Iklaathetoogluikend toe,omdat ik
besefdatdehelewatervoorziening opde
tocht komt testaan,alsikerstreng tegen
optreed.Het isheeldubbel,maar ikheb
geenanderekeus".
Haqvervangt ineenhoogtempode
waterleidingbuizen, diehierendaarnog
dateren vanherbegin vandevorigeeeuw.
Datishardnodig,weerhij. "Sommigebuizenzijn gemaakt uit asbestcement enwe
weten nudat daardoor allerleiernstigeziektesworden veroorzaakrzoalskanker".De
directeur concentreert zichechtervooralop
deaanlegvanderiolering."Dat iseennog

veelmoeilijker klusdandewatervoorziening.Eeneenheid water kosteenx-bedrag.
Maaralsdatwateralsafval terugkomt, moet
ikvijfkeerxuitgeven omhet tezuiveren.
Slechts30procentvandestad heeft riolering.Enslechrstien procentdaarvan wordt
daadwerkelijk gezuiverd.DeBuriGangais
duseengroot openbaar toilet".
Hetafvalwater dat wotdt vermengd met
deenormegifstroom diedeindustrie aleven
illegaalalsongezuiverd ophetriool loost,
bereiktviadeBuriGangaookdelagunes in
het achterland, waarindebevolkingvis
kweekt.Haq:"Dievisisvergiftigd met zware
metalen.Vorigjaar hebikvooreen miljoen
taka(19.200euro)aangifindielagunes
gegooid omdevistedodenende bevolking
voorziektestebehoeden".Devissersechter
hebbendedodevis massaal binnengehaald
enverkocht.Haqweetdathetvechten tegen
eenbierkaaiis."Ikhebbegrepen dat
opnieuwviswordtgekweektindievervuilde
lagunes".
Deriolering,diegrotendeels dateert uit
1923,ishardaanvervanging toe."Daar zijn
wenu meebezig.Ikmoet bovendien uitbreiden.Ermoeten zuiveringsinstallaties
komen,maardat vergtgigantische investeringen:500miljoen dollar voordekomende
15jaar.Het iseenonbegonnen karwei.Maar
somsverrichten wewonderen.Wehebben
hermetdewatervoorzieningdeelsgedaan.
Wegaanhetzelfde proberen metderiolering.Wekunnen demensen tochniet in
hun eigenvuillatenomkomen?"
KhondakarAzharul Haqtuurt overde
BuriGanga."Demens heeft hetleveninde
rivierverwoest.DeBuriGangaiswoedend.
Erkomteendagdatderivierdestad terverantwoording zalroepen.Enweedande
inwonersvanDhaka.Dewraakzalmeedogenlooszijn.DeBuriGangazaldesradwillendoden". *"
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