zoformeel enuitgebreid alshetechte forum.
Verslagleggingvanhet alternatieve forum
bleefechter beperkt toteenenkel communique'.Zezorgdenerwelvoor,samen metde
minister vanWater inBolivia,dat aandacht
geschonken werdaan hetpunt ofhet recht
opwater nu welofnieteen mensenrecht is.
OokSpanje voeldedaar welietsvoorenprobeerdeophetallerlaatste moment dit punt
nogindeministeriëleslotverklaring te krijgen(ziehetartikelhierna).
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Meer eensgezindheid tijdens
WereldWater
Forumin Mexico
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Actions
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MeerdanbijdevoorgaandeeditiesvanhetWereldWaterForuminDen
Haag,MarrakechenKyotowasafgelopen wekeninMexico-Stadsprake
vaneensgezindheidindeaanpakvandeglobalewaterproblemen.Derol
vanwinstbeogende bedrijvenencorrupteregeringenbijdeoplossingvan
watertekorten,vuildrinkwaterenhetontbrekenvanrioleringspeeltnogwel
degelijkeenrolinverschillendediscussies,maargeenhoofdrolmeer.Watdit
jaarbelangrijkerwas, warendevele(praktische]initiatievenvanlokaleoj
regionaleinstellingendiemeermensenaaneenveilig bestaanmoetenhelpenmétschoondrinkwatereneengoedjunctionerenderiolering.
Mexico-Stad isqua liggingnietdirectde
meestgeschikteplaatsomeenWereldWater
Forumtehouden.Deimmensestad[je kunt
rustigeenheledagrondrijden zonderde
stadsgrenzen tebereiken,alsjekunt rijden
trouwens,want ineengrootdeelvanMexico-Stadstaathetverkeerelkedag urenlang
muurvast) zaktenrelatiefsnelook.Hetiste
zienindeoudebinnenstad, waardeweinige
echt fraaie (overheids)gebouwenen kerken
flinkscheefstaan.Zeverzakken,omdatde
stadzakt.Het iseengevolgvanhet alsmaar
oppompen vangigantische hoeveelheden
grondwater,dienodigzijn voorhet maken
van
va drinkwater voordeongeveer 23,5miloeninwoners vandehoofdstad. Het grondater wordt nauwelijks bewerktenergzuierishetwater uitdekraanderhalve niet.
'piederehotelkamer staatnaasteen briefje
metdetekstdathetkraanwater weldegelijk
m
tedrinken is,eenflesgezuiverd drinkwater
van 1,5liter.Dekrottenwijken aanderanden
vanMexico-Stadontberen eengoede drinkwatervoorziening.Zijzijn aangewezen op
tankauto's.Endan ishetnogeenvoordeel
dathetindezestaddoordeliggingop2200
meter hoogtenooit veelwarmerwordtdan
25graden.
Geruzietussen voor-en tegenstanders
vanprivatisering,grootschalige dammen,
eenbelangrijke rolvoorgrote commerciële
waterbedrijven endergelijke bleefvrijwel
HzO
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geheeluit tijdens dit vierdeWereldWater
Forum.Hetprotest vanuitdebevolkingvan
dehoofdstad (hoetepresentatiefdebetogers
voorhen waren,valtmoeilijk te achterhalen)
endenon-gouvernementeleorganisaties die
geentoegangkregen tothetforum, stelde
eerlijkgezegd nietzoveelvoor.Tweespandoekeneneenpaarblikkengevuld met
munten maakten nietbepaald veel indruk
opdein totaalmeerdan ro.000congresgangersuitallewerelddelen.Overigensishet
alternatieveWereldWater Forum,dat tegelijkertijd plaatsvond inallerleicenrra inde
stad,quaprogramma zolangzamerhand net

DeNederlandsedelegatievielqua aantal
weliswaar nauwelijks op,haar aanwezigheid
indeverschillende sessiesénopdebegeleidendebeursmagmenigeen tochniet ontgaanzijn.ZelfsdeOverdiepsePolder kwam
aanbod.Metdankaandedrankendeborrelnootjes trok hetNederlandse paviljoen
met bijdragen vanonderandereDutch Dam,
hetIGRAC,NWP(alsorganisatot),velschillendeprovincies,Practica Foundation,
Wageningen Universiteit enWL|Delft
Hydraulics veelvolk,ookvanmensen die
geen woordNederlands spraken ofverstaan.
IndatNederlandse paviljoen werd onder
meeraandachtgevraagdvoordezogeheten
KituiSandDams.Dezekosten slechts35
Amerikaansedollar perpersoon.Zo'n450
versieservanzorgenerinmiddels voordat in
Keniameerdan roo.000mensen vanwater
voorzien kunnen worden.Hetprincipeis
simpel:met nameindrogegebieden opde
wereld wordenzanddammetjes aangelegd in
regenrivieren.Zezorgenvoor aanslibbing,
vanher totalevolumekanongeveer eenderdeuit waterbestaan.Deomwonenden kunnen metditopgevangen waterookindedrogetijd nogprofiteren vanredelijk schoon
water.Hetiséénvandevelevoorbeelden die
aanbod kwamen.
Tijdens develesessieskwam Nederland
vooralaanbod toen hetover overstromingen

StaatssecretarisSchulz-VanHae^entijdensdesessieoverrisicomanagement.RechtsvanhaarSevenStocktondie
ingingopdeschaàedieorkaanKatrinainNewOrleansaanrichtte(foto:LeilaMead/IISD).

endeweerbaarheid daartegenging,veelalin
combinatie metdeopwarming vandeaarde
endedaardoor stijgende zeespiegel.Onder
anderedeaanpak inDordrecht werdals
voorbeeldgenoemd.De kustverdediging
kwam aandeordetijdens eensessiemet
vanuit Nederland deelnemers vandeprovinciesNoord-enZuid-Holland enZeelandén
partijen uit India,Frankrijk en gastland
Mexico.
AanheteindevanhetWereldWater
Forum inMexico-Stad werd bekendgemaakt
datdevijfde editiein2009zal plaatsvinden
inIstanbul. <f
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VN-organisaties
actieftijdens
WereldWater Forum
Zoalsaltijd wasdeberichtgevingvanhetNWP
overhetWereldWaterForumposirief "Deuitdagingbleekdemoeitewaardl"-voorhet
bedrijfsleven. DeuitdagingvanhetWereld
WaterForumwasevenweleenandere.Niethet
Nederlandsebedrijfslevenstondcentraal, maar
dewaterproblematiek- mondiaal,maarvooral
inontwikkelingslanden. Hetzijndezelanden
waaropdeinspanningen vandeVNzichrichten.
Het lijkt somsofdeVN-lidstatenvergetenzijn datzijzelfindeVNverenigdzijn en
datzijverwachten datdesecretariaten van
respectievelijke organisatiesdeproblemen
weloplossen.DesessiesvandeVN-onder
andereFAO,UNESCO,WMO,IAEAen
UNDESA-werdengoedbezocht.Deelsvondendesessiesplaatsinsamenwerking met
anderelanden.ZopresenteerdedeFAO
samen metNederland deresultatenvande
internationale conferentie over'Water for
FoodandEcosystems'vanafgelopen februari
inDenHaag.Desecretaris-generaal van
WMO,Micheljarraud,gafeenaantalpersconferenties endeeldemetdeNederlandse
staatssecretaris hetpodium tijdens eendebat
overrisicomanagement. Bijeenlunchsessie
overhetGlobalEarthObservation Systemof
Systems(GEOSS)werdeenstemeeropgemerktdathetaantal hydrologische meetpunten mondiaalnogsteedsafneemt endat
demeetnetwerken steedsgroteregatenvertonen.Vervolgenswerdgewezen naarde
Wereldbank,dieerdanmaarvoormoestzorgendatdeinwinningvangegevensvoor
waterbeheer viasatellieten nu iniedergeval
financieel goedvandegrondzoukomen.De
Wereldbankmerkteechter terechtopdat zij

nietverantwoordelijk wasvoorhet ineenstortenvanmeetnetwerken:het probleem
wordtnietneergelegdwaar het veroorzaakt
wordt,namelijk bijderespectievelijke overheden.Daarnaast valtoptemerkendatook
maareensduidelijk moetworden gemaakt
welkeproblemen ontstaan doorhet ontbrekenofdisfunctioneren van meetnetwerken
voorwaterbeheer; ietswaarookbijdesessie
overvoorspellingen inniet-bemeten stroomgebieden,vandeInternationalAssociationof
HydrologicalSciences(IAHS),tegemakkelijk
aanvoorbij werdgegaan.
Watbijeengrootaantalsessiesopviel,
nietalleen bijdievandeVN,wasdat men
vaakvooreigen parochiepreekte.Sessiesover
grondwater werdengevolgddoorgrondwatermensen;dieoverreductievan rampen
doorexpertsopdatgebied;dieoverderela-

tiestussen weer,waterenklimaat door
eveneens terzakedeskundigen. Devraagisof
debeoogdedoelstellingen opdezemanier
zijn bereikt.Dedirect betrokkenen zijn veelalreedsovertuigd vanhet belangvan 'hun'
onderwerp,met alsgevolgdatdediscussies
meergingen overwienu totactieoverzou
moetengaan,ofwievoordefinanciering zou
moetenzorgdragen,ditwarensteevastdegenen buiten dezaal.Interdisciplinaire discussieslekenzichvooralaftespelen buiten de
officiële sessies,bijvoorbeeld ineengrote
tent opdeniet-commerciëlemarkt inde
belendende hal.Evenwelvielalom tebeluisterendatdeVNeengrotererolzou moeten
(gaan)spelen bij hetvindenvan oplossingen
voordemondiale waterproblematiek ^
Michael vander Valk

Ministeriële verklaring toont weinig engagement
Deministeriëleverklaringontvingditmaalminder persbelangstellingdanvorigekeren.
Opmerkelijk genoegwaseenbelangrijk onderwerpalshetrechtopwatereenjaar langnietin
devoorbereidendediscussiesaandeordegeweest.Boliviakwamhiermeehalverwegehet forum
opdeproppen,voorveeldelegatiestelaatomnogacceptabeltezijnvooropnameindereeds
dichtgetimmerdeministeriëleverklaring.Eénvandeargumentenomtegenopnamevaneen
tekstoverhetrechtopwatertezijn,wasdatditrechtisopgenomen indeUniverseleRechten
vandeMens,ergoalisgeregeld.MaarAlejandraSerranoPavón,bekwaamjuristevanhetMexicaanseCentrum voorMilieurecht,benadruktedatdeinwettenvastgelegderechtenookdienen
tewordenomgezetinacties.IetsdergelijkshebbenwedePrinsvanOranjeeerderhorenzeggen.Hetdoetherinnerenaanhettijdens hettweedeWereldWaterForumgepresenteerderapportvandeWorldWaterCouncil,'FromVisiontoAction'.
IneenpogingdevanTurkijeafkomstige endoorMexicogeaccepteerdetekstoverwaterkracht
aftezwakkenbrachtdeEUsamenmetZwitserlandeeneigenaanvullendeverklaringuitwaarinwerdbeoogdtestellendateventuelewaterkracht duurzaamzoumoetenzijn.Ditwerd
evenwelnietzodoordeaanwezigepersopgepikt,hetgeendeEU-delegatiesdevraagvanJapan
opleverdewaaromnujuistdeEUoverwarerkrachtmoestbeginnen,terwijl tocheerderjuist
wasafgesproken ditbuitendeteksttelaten.Decohetentievandeoverheidsinspanningen liet
blijkbaar hierendaartewensenover.VerderbenadruktedeEuropeseteksthetbelangvanecosystemen,ietswatindeministeriëleverklaringuiteindelijk onderbelicht isgebleven.

DeMexicaansejuristeAlejandraSerranoPavdnijverdetevergeefsvoordeomzettingvanhetinwettenvastgelegderechtopwaterindepraktijk(foto:LeilaMead/IISD).
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