V I E R D E WERELD WATER F O R U M

VIERDE WERELD WATER FORUM IN MEXICO GESLAAGD

Voorzichtig optimisme
overaanpakvan
wereldwaterproblemen
Watdelaatstedagenookgebeufdmagzijn,hetvierdeWereldWaterForuminMexicowasinveel
opzichtenniettevergelijkenmetdevorigeeditiedriejaargeleden inJapan.Hetmotto'Localactions
Joraglobalchallenge'kreegtotaanhetterpersegaanvandezeuitgavemeerinhouddanvoorajdoor
scepticiverwachtwas.Nietzoveelhoogdravendebetogen,maareenheleboelpraktische bijeenkomstenoverwaterproblemenwaarbijvoorbeeldenwerdenaangedragenvooroplossingen.InMexicoStadmoestookwelvooruitganggeboektworden.ZelfsministerVanArdenneweigerdenaarhetvierdeWereldWaterForumaftereizen,omdatzeweinigvoeldevoorweereengrootschalig congres(meer
danïï.ooodeelnemersaanruimzoosessies)metrelatie/weinig resultaat.PrinsWillem-Alexander
wasdaarentegenredelijk tevredenoverdevooruitgang.DatinhetzelfdeMexico-Stadeenheleboel
inwonerseenaansluiting ophetdrinkwaternetontberen,deeddaaraannietsaf.
Dewereldwaterproblemen (tekort aan
water,geenschoondrinkwater,geenriolering]zijnvooralbestuursproblemen,zo
betoogdeprinsWillem-Alexander inMexico-Stad.Hoebelangrijk vindt deoverheid
vaneenlandhetdateendeelvandebevolkinggeenschoondrinkwater en riolering
heeft? OokSybeSchaap,dieophetWereld
WaterForum namensdeNederlandse
waterschappen sprak,benadrukte datwaterproblemen ineenlandalleenopgelost kunnenwordenwanneer debevolkingeenrol
krijgt toebedeeld,ervoldoendegeldvoor
wordt vrijgemaakt enereengoedeorganisatieenregel-enwetgevingaanvastzit.Nieuwebeleidsmaatregelen zijn volgens prins
Willem-Alexander overbodig.Veelbelangrijkerisdatkennisenervaringgedeeld wordt.

Hij herinnerdedeaanwezigen eraan dat
Nederland al800jaarervaringheeft met
waterbeheer.
BijdeoverhandigingvanhetEuropadocument (iedercontinent presenteerde in
Mexico-Stadeenregiodocument) steldede
kroonprins vooromsanitatiealseen
gezondheidsonderwerp tezien,omdat daarvoorindemeestelandensnellerenmeer
geldbeschikbaar komt.HoewelEuropa
wereldwijd eenvandeminst problematische
continenten is,blijkt uit hetonderzoek dat
tengrondslagligtaanhetgenoemde document,datookEuropanog41 miljoen mensenteltdiegebrekhebbenaangezond
drinkwater en85miljoen mensen zonder
riolering.

KroonprinsWillem-Alexanderbijdeopeningvannet
WereldWaterForum(foto:LeilaMead/ISD).
Datwatereenpolitiekonderwerpis,werd
onderstreeptdoordeaanwezigheidvan bijvoorbeelddeministervanWateruitBolivia,
AbelMamani.Hijvindtdatwateralseen
mensenrechtgezienmoetworden.Boliviais
eenlandwaardewatervoorzieninginprivate
handenkwam.Datleiddeallesbehalvetotverbetering.Debevolkingkwaminopstanden
deprivatiseringwordtnudoordenieuwepresident,EvoMorales,teruggedraaid.PrivatiseringstondtijdensditWereldWaterForum
veelminderprominentopdeagendadandrie
jaargeleden.Toenleiddedatookbinnende
congresmurentotopstandige forumdeelnemers.Nubleefhetbinnenrustig.
Ookeenanderheikelonderwerp,dammen,kreegditjaar nauwelijks aandacht.
Degenendiebetrokkenzijn bijdebouwvan
enormedammen inmet nameAziëriepen
zelfopkleinschaliger projecten tewillen

Mexico-Stad
Mexico-Stadiseenheelanderelocatievooreen
WereldWaterForumdanKyotodriejaargeleden.Weliswaarisnuallesondergebracht inde
hoofdstad, maarwateenstadvooreendergelijkeconferentie.Wijkenvolvuilnis,waarjeecht
nietvoorjeplezierrondwiltlopen,eencompleetverstoptwegennetendaninhet centrum
demeestluxueuzehotels.Erzijnmeergrote
stedenwaartegenstellingen tussenrijkenarm
grootzijn,maarinMexico-Stadkomtde
armoedewelergsnelomdehoekkijken.Zeker
alsjedooreenzeerrommeligeorganisatie
(hierbijvergelekenwashetinJapaneenverademing)vanhotnaarhergestuurdwordtom

tochmaarbinnentemogenkomen.Opdeopeningsavondzagjewelergveelpolitieen
zwaailichten.Laterbleek,datterwijliedereen
binnendeopeningvierdevanhet4eWereld
WaterForum,buitengevochtenwerdtussen
depolitieenbewonersvanMexico-Stad,die
afhankelijk zijnvanwatervrachtwagens omdat
zezelfgeendrinkwateraansluiting hebben.
Hetcongrescentrumzelf,eenenormcomplex
naasteendrafcentrum, wordtvakkundig »
beschermddooreenhaagpolitieagenten.Zelfs
alsjemetdespecialebussenaankomt,wat
sterkaanbevolenwordt,wordtjeindebus
gecontroleerd.

Binnenishetalsvanoudsbijeendergelijk
wereldwijdgebeuren.Duizendenenduizendenmensen,ongetwijfeld allemaalvangoede
wil,maarhetlijktalsofzealleenvoorzichzelf
gekomenzijn.Eerstkrijgjeeenvelpapierin
handenoverdepositievanhetWorldSindhi
Institute inPakistan,vervolgenswordtjeaandachtgevraagdvoorhetLerma-Chapala-bassin
inMexico.Alsjeinaldieonderwerpenzou
willenduiken,moetje eenheelpelotonaan
mensenbijhetWereldWaterForumhebben
zitten.
Dielokalezakenzijnbelangrijk.TerechtvragendebetrokkenmenseninMexico-Stadom

—

Zondagmiddagisbinnentochnogeven
geprotesteerdmettweespandoekenen flessengevuldmetmunten.HetwarenvertegenwoordigersvanhetalternatieveWereld
WaterForumdatherenderindestad
plaatsvindt,overigensookmetlezingenen
eenevenveelzijdigprogrammaalshet
eigenlijkeWWF4.Overigenswarenbijde
demonstratieopdeopeningsavondtoch
nog40.000mensen,althansvolgenshenzelf
Volgensdebetogersishetofficiëleforumer
vooraléénvoorbedrijveneninstantiesdie
geldwillenverdienenaanwater.

gaanstimuleren.Ofdituit overwegingen
vanduurzaamheid gebeurt,werdnietduidelijk.Duurzaamheid looptalseenrode
draaddoorondermeerhet thema integraal
waterbeheer, eenvandevijfthema's ophet
WereldWaterForum.Maatregelen opwatergebied mogengeennegatieveeffecten sorterenophetmilieu.Derolvanhetmilieuop
hetWereldWaterForum iseen belangrijke
(ziedaarvoorookhetverhaaloverdeministersverklaring).
Degroteverschillen tussen waterproblemenpercontinent, hetfeitdatiedere30
minutenvanhetWereldWaterForumopde
Wereldongeveer 180kinderen sterven aan
ziektendietemaken hebben met besmet
water,depolitiekeonwilinsommige landen
°mdaadwerkelijk ietstedoenaanwaterproblemenendegeringesamenwerking tussen
landen,zorgenbijsommige bijeenkomsten
mMexico-Stadvoorweinigvrolijke gezichten.Daartegenover staaneenheleboel menseneninstantiesdieweldegelijk hoopheboenofhouden in verbetering.
Datgold misschien nogwelhet meest
v
°oreengroepAfrikanen diein hetcongrescentrum erghardhun bestdedenomallerlei
problemen tevergetendoorbijna continu
muziektemakenentedansen, f

indacht,omdattenslottenietelkjaarzoveel
mensendieindewatersectorietstezeggen
hebben,bijelkaarkomen.Lokaleactieisdan
°°khetmottovanditvierdeforum.Jemoet
Plaatselijkbeginnenomietstebereiken.Zelfs
PnnsWillem-Alexander rieptijdensdeopemngsavondopmeeraandachttebestedenaan
'°kaleacties.OpmeernieuwebeleidsmaatreSelenzitniemandtewachten,zohieldhijzijn
betoogvoor.Wezijndelaatste50jaarerg
onzorgvuldigmetdeaardeomgegaan.Daardoorishetaantaloverstromingen opdeaarde
dramatischgestegentussen 1950en2000.Ook
de
recentetoenamevanhetaantalorkanenen
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WorldWater
DevelopmentReport
moet overheden
helpenmetplannen
HetWorldWaterDevelopmentReport,het
belangrijksteproductvanuetWorldWater
AssessmentProgrammevandeVerenigde
Naties,opentmetdenotiedatveelvanderampenvandeafgelopendriejaardiemetwaterte
makenhebben,hetgevolgzijnvanklimaatverandering.Vreemd.genoegwordtditookinverband.gebrachtmetdetsunamivandecember
2004.Tegelijkblijkenbevolkingsgroeienoverbevolkingdegrootsteboosdoenersahhetnaat
omoorzakenvanproblemen.Daarnaaststaan
zeveelaleffectieve hulpenoplossingeninde
weg,omdatbijwijzevansprekenvooriedere
persoonaieaanschoondrinkwateris.geholpen
ertweebijkomenik geenschoondrinkwater
hebben,maarwelbijdragenaandevervuiling.
Eénvandedoelenvanhetrapport isom
overheden tehelpenbij hetopstellenen
implementeren vanplannenvoorwaterbeheer.Hiertoezijn zevencasussenin twaalf
landenaanhet rapport toegevoegd.Hetrapportbevat 15hoofdstukken binnen vijfsecties:ChangingContexts,Changing Natural
Systems,ChallengesforWell-Beingand
Development,Management Responsesand
Stewardsship,SharingResponsibilities.Volgendeeditiesvanhet rapportzijn gepland
voor2009,2012en2015.
Hetrapportisaantrekkelijkvormgegeven.
Hetisoverzichtelijkingedeeldenbevatveel
figuren, foto'senkaarten.Tochblijfteenaantal
vragenopenZoisbijvoorbeelddeinformatie

cyclonengeeftweinigredentothoop,zei
Willem-Alexander.
Bovendiengroeitdevraagnaarwaternog
steeds Tussen2000en2050metwellicht85
procent.Terwijldehoeveelheidwatermet
ongeveerzevenprocentzaldalen.Detoenemendevraagiseengevolgvandenog
im mergroeiendewereldbevolking.Dewatercrisisisdanookvooraleencrisisdieveroorzaaktwordtdoordelandbouw,zobetoogdede
prins.Vanalhetwatergaat70procentopaan
delandbouw,insommigelandenzelfsbijnaal
hetwater.Eenbijkomend probleemkande
vraagnaarwaterkrachtalsenergiebronwor-

nietofnauwelijksvergelijkbaarmetdieuit2003.
Kaartjesvergenveelaldenodigedeskundigheid
omzejuist tekunneninterpreteren.Grafieken
vanbijvoorbeeldi80-gehaltenineenvijftalgroterivierenzijnalleennuttigvoordegenendie
overdenodigeachteigrondkennisbeschikkenindeExecutiveSummaryzijnzezelfszonder
enigetoelichtinggeplaatst.Kaartjeswaarbijde
hoogstewaardenonderaanstaankunnentot
verwarringleiden,losvanhetfeitdatniet
geheelduidelijkiswatwordtverstaanonderbijvoorbeeld'FtagmentationbyLargeRiverSystem
(LRS)'.Eenextraredactieslagdoorwetenschappelijkredacteurshadgeenkwaadgekund.
Hetisbegrijpelijk datdeauteurs hebben
geworsteld metenerzijds hetaanbod aan
informatie (ensomshetgebrekaan informatie)enanderzijds denoodzaakcomplexe
gegevensvooreengrootpubliek toegankelijk temaken.Hettesultaat iseen tijk
geschakeerd mozaïekvan wetenschappelijke
onderzoeksresultaten (dieveelalnietuitde
laatstedriejaarstammen),politieke,cultureleenmanagementaspecten, totenmetde
behoorlijk algemeneaanbevelingen waar het
rapport meeafsluit (bijvoorbeeld 'toanticipateand adapttochangingcircumstance)'.
Detoegevoegdewaatdezitvooralinde
politiekeenpersaandachtdieveelalwetenschappelijke resultaten numondiaal krijgen.
Daarnaastisdesamenwerkingvan24VNorganisatiesaanéénproduct uniek.Devraag
blijft natuurlijk inhoeverredeze informatie
werkelijk bijoverhedenaankomt envervolgenswordtgebruikt.Hetrapportdraagteen
steentje bij.Misschiendatditsteentje wél
wordtopgepikt, f
Michael vanderValk
Deuitgebreideenup-to-dateinformatieoverde
casussenindeverschillendelandenisbeschikbaar
viawww.unesco.org/water/wwap.

den.Metdeenotmuitdijendebevolkingin
ChinaenIndiaenhetzolangzamerhandoprakenvandefossielebrandstoffen, groeitde
vraagnaarenergieuitwater.Hiervooriseen
constantestroomwatctnodig,wattenkoste
zoukunnengaanvananderezaken.
Stapjevoorstapjegaanwedegoedekantop
meentprinsWillem-Alexander.Hijzietinde
velelokaleinitiatieveneengoedebasisvoor
eenbetereverdelingvanhetbeschikbarewater
opdewereld.
PeterBielars
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