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Voorwoord
Water is de onvervangbare basis van alle leven op aarde. Water is de meest voorkomende materie
op onze aarde. Geen wonder dat we onze biotoop de Blauwe Planeet noemen.
Anderzijds bedragen de toegankelijke voorraden van zoet water in meren, rivieren en in de
bovenste grondwaterlagen slechts een fractie van het globale watervolume (0,26%) op aarde.
Haar geografische verdeling is sterk ongelijk (35% van de wereldbevolking leeft vandaag in zones
waarvan de waterbevoorrading catastrofaal of risicovol is).
Ons water wordt schaarser en schaarser. Water wordt zo schaars dat het zijn gewicht in goud
waard is, en bijgevolg verhandeld dreigt te worden als de duurste koopwaar, enkel toegankelijk
voor zij die het zich kunnen permitteren.
De toenemende waterschaarste zit hem vooral in de achteruitgang van kwantiteit en kwaliteit van
de bestaande watervoorraden, en de toegenomen vraag naar water, onder meer door de
bevolkingstoename, toenemend verbruik en door irrigatielandbouw. Vandaag de dag hebben 1,2
miljard geen toegang tot drinkbaar water.
Talloze samenlevingen worden momenteel bedreigd door een tekort aan water, wat een probleem
vormt voor het in stand houden en verder ontwikkelen van hun welvaart en welzijn en van de
internationale stabiliteit.
De groeiende ongelijkheid in de verdeling van water leidt tot interne spanningen en internationale
conflicten. De groeiende vraag naar water leidt steeds vaker tot een internationaal verdelingsprobleem. Wereldwijd zijn er 263 stroomgebieden die door meerdere landen worden gedeeld.
Wanneer dit gegeven wordt gekoppeld aan de problemen die ontstaan door waterschaarste en
groeiende armoede, is de link met interne en internationale conflicten over water al snel gelegd.
Rivieren die over verschillende landen stromen, zoals de Mekong, de Ganges, de Jordaan, Tigris
en Eufraat, de Nijl... maar ook de Rijn, Maas en Schelde dreigen een bron van economische, en in
minder stabiele regio’s eventueel gewapende conflicten te worden.
Het schaarse water van de gemeenschappelijke Jordaan is bron van conflict, dan weer
chantagemiddel of pasmunt tussen Israël en zijn buurlanden. Geen wonder als men weet dat
Jordanië zo goed als door zijn grondwatervoorraden heen is, 90% van het in de Westelijke
Jordaanoever opgepompt water gebruikt wordt door Israël,…
Voorbeelden zijn legio van plaatsen waar water de jongste decennia bron van conflicten werd: de
Cucap-indianen die in het noorden van Mexico met uitsterven zijn bedreigd doordat hun rivieren
worden drooggetrokken door de katoenvelden van Arizona en zwembaden van Los Angeles;
veehouders, nomaden en landbouwers die in de Sahel hun strijd uitvechten om het beheer van de
waterputten; de boute dammenprojecten die ganse bevolkingsgroepen verdrijven in Turkije, de
Filippijnen, China...
Conflictbeheersing, ontwikkeling en milieubescherming gaan hand in hand. Een grondige
mentaliteitswijziging, gesteund op ethische gronden, dringt zich op om een duurzaam en
solidair beleid mogelijk te maken.
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Als Niet-Gouvernementele Ontwikkelingsorganisatie (NGO) is PROTOS al jarenlang actief in een
handvol Derde Wereldlanden waar projecten rond drinkwater en sanitatie1 worden ondersteund en
begeleid.
Daarbij komt de organisatie op voor :
het basisrecht op water waarbij iedereen een minimale toegang moet hebben tot dit
levensnoodzakelijke en gemeenschappelijke goed, man en vrouw, blank en zwart, rijk en arm,
huidige en latere generaties…
een democratische participatie en controle door de gebruikers op het gebruik en het beheer van
dit gemeenschappelijk goed;
een efficiënt en duurzaam beheer zodat water maximaal en in de beste omstandigheden kan
gebruikt worden, vandaag en morgen.
Ook in Vlaanderen en op internationaal niveau neemt PROTOS actief deel aan de beweging voor
een verantwoord waterbeheer.
Met deze brochure wil PROTOS een bijdrage leveren tot de discussie omtrent de wereldomvattende waterproblematiek en de dreigende conflicten in verband met water naar aanleiding
van de internationale dag van de Vrede op 21 september 2005. Het is daarbij niet de bedoeling om
overal volledig te zijn of een volledig studiewerk af te leveren; wel om een leesbare inleiding te
geven over deze problematiek, en voornamelijk om de positieve boodschap te geven dat door
solidariteit, samenwerking en het meewerken aan de opbouw van een sterkere maatschappij,
voornamelijk in het Zuiden, een dreiging van conflicten rond water vermeden kan worden.

Deze brochure kwam tot stand met de medewerking van Stefan Deconinck, historicus, Geert Vanderstichele,
verantwoordelijke kennisbeheer van PROTOS, en een aantal vrijwillige medewerkers van PROTOS die zich
verdiepten in deze problematiek: Griet Baert, Veerle Boriau, Michel Gilio, Carlo Vanwolputte

PROTOS vzw – Limburgstraat 62 – B-9000 Gent
tel. 09/235 25 10 – fax 09/225 66 07
e-mail : info@protosh2o.org
www.protosh2o.org

Met “Sanitatie” bedoelt men een geheel van investeringen, kennis en attitudes die een gezonde leefomgeving bevorderen.
Verbetering van hygiëne, beheer van afval- en regenwater, beheer van industriële en huishoudelijke afvalstoffen, menselijke en
dierlijke excreta vormen de belangrijkste domeinen van de sanitatie.

1
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Inleiding : de relatie tussen milieu en conflict
Wanneer we meer dan vijfduizend jaar menselijke geschiedenis overlopen, zien we dat mensen
vaak gevochten hebben om natuurlijke rijkdommen (of milieuvoorraden in de meest brede
betekenis van het woord) zoals toegang tot visgronden, mineralen en ertsen, vruchtbare landbouwgrond of energievoorraden. Zal dit in de toekomst ook zo zijn met ons steeds schaarser wordend
water? Zullen er in de toekomst oorlogen uitgevochten worden om te beschikken over deze zo
noodzakelijke grondstof “water”?
Voor ons lijkt het op het eerste gezicht vanzelfsprekend dat de ongelijke toegang tot schaarse
grondstoffen aanleiding kan geven tot conflicten tussen de verschillende concurrerende
betrokkenen. Uit de praktijk blijkt echter dat het niet steeds zo hoeft te zijn dat gebruik van
grondstoffen aanleiding geeft tot conflicten. Zelfs in geval van schaarste kunnen verschillende
gebruikers naast elkaar leven en afspraken maken zonder dat er noodzakelijkerwijs gewapend
geweld aan te pas moet komen.
In deze inleiding gaan we in op de problematische relatie tussen milieu en conflict, om te
verduidelijken hoe en waarom milieuproblemen in bepaalde gevallen tot conflicten leiden, en op
welke manier we dat conflictpotentieel kunnen beperken.
Milieu als een veiligheidsprobleem
Politieke en militaire middens hebben altijd oog gehad voor de strategische waarde van milieu en
grondstoffen. Fysische kenmerken van het milieu werden uitgebuit als wapen tegen een
tegenstander of als verdediging tegen bedreigingen van buitenaf. Denken we maar aan het
strategisch doorsteken van dijken om vijandelijke legers de weg te versperren, of het kiezen van
een geschikt slagveld waar de terreinomstandigheden strategische voordelen van een
tegenstander teniet kunnen doen. Toegang tot grondstoffen als ijzererts, steenkool, olie of
voldoende voedsel is een bepalende factor in de overwinning tijdens een oorlog.
Sinds het einde van de Koude Oorlog is de aandacht van strategische denkers uitgegaan naar een
nieuw soort conflict. Samen met groeiende maatschappelijke bezorgdheid over de manier waarop
we met ons milieu omgaan, ontstond er steeds meer interesse voor de risico’s die milieuproblemen
zouden kunnen vormen in termen van veiligheid. In het rapport van de Wereldcommissie voor
Milieu en Ontwikkeling (het zogenaamde Brundtlandrapport) van 1987 en in de Verklaring van Rio
van 1992 worden veiligheid, milieubehoud en ontwikkeling duidelijk aan elkaar gekoppeld. In
dezelfde periode bestelde de Amerikaanse think tank Center for Strategic and International Studies
(CSIS) ook de eerste studie die de mogelijkheid van wateroorlogen in het Midden-Oosten op de
politieke agenda plaatste. Sindsdien zijn er over de hele wereld diverse onderzoeksinstituten aan
het werk rond het thema ‘milieu en conflict’.
Milieuproblemen en veiligheid – enkele begrippen
Juist omdat verschillende instanties vanuit verschillende uitgangspunten en achtergronden zich
over het thema ‘milieu en conflict’ buigen, is er een even verscheiden scala van benaderingen
ontstaan met een eigen invulling van begrippen en concepten als ‘milieu’ en ‘veiligheid’. Daarom is
het goed om eerst stil te staan bij een aantal van de concepten dat verder in deze inleiding aan
bod komt, zoals environmental security2, degradatie van het milieu (environmental degradation),
veranderingen binnen het milieu (environmental change) en milieuschaarste (environmental
scarcity).

2

Sommige van deze concepten zijn moeilijk te vertalen naar het Nederlands, omdat er niet steeds een goede eenduidige vertaling
bestaat.
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Environmental security
Het concept ‘environmental security’ kan ingevuld worden vanuit verschillende visies, die
bovendien soms door elkaar worden gebruikt. Vanuit een ecologische visie wordt environmental
security gebruikt in de betekenis van het beschermen van het natuurlijke leefmilieu
(milieuveiligheid). Het Pentagon bijvoorbeeld heeft een Defense Environmental Security Award
ingesteld voor leden van militaire diensten die een bijdrage leveren tot het zuinig gebruik van
grondstoffen, het vermijden van vervuiling en het promoten van recyclage. Environmental security
vanuit een staatsgecentreerde visie richt zich op kwesties die de klassieke veiligheidsconcepten
van een staat aanbelangen. Environmental security vanuit een mensgecentreerde visie benadrukt
het welzijn van het individu en de samenleving waarin dit individu functioneert.
In deze bijdrage gaan we niet in op de ecologische invalshoek – de fysische veiligheid van
ecosystemen maar richten we ons op deze mensgecentreerde visie, het sociaal-politieke
perspectief, met name de veiligheid van mensen/samenlevingen en staten.
Environmental degradation en environmental change
De volgende kernbegrippen zijn environmental degradation en environmental change, of de
afname van de kwaliteit van het milieu en de veranderingen binnen dat het milieu. Met milieu
bedoelen we ook natuurlijke hulpbronnen of grondstoffen (zowel hernieuwbaar (regen)water,
grond, vis, hout/bos, etc.) als niet-hernieuwbare hulpbronnen (zoals ertsen en mineralen).
Klimaatverandering, erosie of verwoestijning zijn vormen van environmental change, vervuiling van
een rivier of de uitputting van landbouwgrond is een vorm van environmental degradation.
Environmental scarcity in een neo-maltusiaanse visie
Environmental scarcity (milieuschaarste) is een situatie waarin de beschikbaarheid van
hernieuwbare milieuvoorraden terugvalt, onder invloed van degradatie van het milieu of de impact
van veranderingen in het milieu (environmental change), in combinatie met een groeiende vraag
naar deze voorraden of een groeiende ongelijkheid in de verdeling ervan. Milieuschaarste is een
directe bedreiging voor het menselijk welzijn omdat de bevrediging van basisbehoeften in gevaar
komt. Deze zogenaamde neo-maltusiaanse visie3 benadering van de effecten van veranderingen
in de leefomgeving op de mens kreeg aan het begin van de jaren ’90 veel aandacht door het
onderzoek van de zogenaamde Toronto-groep van het Trudeau Centre for Peace and Conflict
Studies, onder leiding van Thomas Homer-Dixon. Aan de hand van een aantal gevalstudies
(Rwanda, Zuid-Afrika, Gaza, Chiapas) legde Homer-Dixon een verband tussen bestaande
milieuproblemen, groeiende bevolkingsdruk en ongelijke toegang tot natuurlijke voorraden (wat hij
environmental marginalisation noemde) en het ontstaan van gewelddadige conflicten onder invloed
van een aantal negatieve maatschappelijke effecten.
De casus van Chiapas in Mexico bijvoorbeeld leerde dat er een groeiende schaarste ontstond aan
landbouwgrond. Dat was enerzijds het gevolg van de toenemende vraag onder invloed van
bevolkingsgroei, maar ook door de maatschappelijke constellatie die toeliet dat grote
landeigenaren onvolkomenheden in de wetgeving konden aangrijpen om grond van kleinere
boeren en inheemse volkeren in beslag te nemen en te monopoliseren. Om aan land te komen
waren deze kleine boeren verplicht om dieper het regenwoud in te trekken en onder economisch
zeer ongunstige omstandigheden te gaan werken. De toenemende armoede was in deze analyse
de reden voor het uitbreken van de zapatistische opstand in 1994.

3

genoemd naar de econoom Thomas Malthus (1766-1834) die waarschuwde voor een catastrofe die zou volgen als de toename in
de voedselproductie de bevolkingsgroei niet zou kunnen volgen.
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Het verklaringsschema van de Toronto-groep, aan het begin van de jaren ‘90
Milieuschaarste in een cornucopiaanse visie
Ander onderzoek in deze periode contesteert de neo-malthusiaanse visie. De zogenaamde
cornucopianen (‘cornucopia’ = Hoorn des Overvloeds) zien schaarste niet als een bedreiging maar
als een stimulans voor de menselijke vindingrijkheid, waarbij technologische ontwikkelingen en
marktwerking het probleem van degradatie van hernieuwbare voorraden zal voorkomen of
beperken. Zij wijzen erop dat, ondanks pessimistische voorspellingen zoals het rapport van de
Club van Rome in de jaren ’70, er wereldwijd geen sprake is van een toegenomen schaarste. Voor
de cornucopians heeft het dus geen zin om te spreken over milieuproblemen of grondstoffentekort
als een mogelijk conflictpotentieel. Critici vinden dat deze visie geen rekening houdt met het feit
dat er lokaal wel degelijk problemen ontstaan door tekort aan natuurlijke voorraden of ongelijke
verdeling. Sommigen wijzen erop dat juist een lokale overvloed aan natuurlijke rijkdommen
aanleiding kan geven tot conflict, zoals de aanwezigheid van rivierdiamant in Sierra Leone, of de
aardolie van Irak en Koeweit.
In de discussie tussen neo-malthusianen en cornucopians nemen de internationale organisaties
een pragmatische middenpositie in. Sinds het begin van de jaren ’90 zien we een toenemende
aandacht voor onderzoek en beleidsondersteuning op het vlak van milieuconflicten (bvb. diverse
VN-instellingen als het VN Milieuprogramma (UNEP), Organisatie voor Veiligheid en
Samenwerking in Europa (OVSE), Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
(OESO) en de NAVO) waarbij pragmatisch wordt gekeken naar probleemgebieden en gezocht
wordt naar specifieke oplossingen. Vanaf het midden van de jaren ’90 ondersteunt het Science
Committee van de NAVO diverse onderzoeksinitiatieven over environmental security en conflicten.
De OVSE richt zich onder andere op de problematiek van drinkwatertekorten.
De OESO had in de “Guidelines on Conflict, Peace and Development Co-operation” aandacht voor
de economische implicaties van environmental securityproblemen,…
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Kritiek op de analyse van de Toronto-groep kwam er ook vanuit een andere hoek. Onder stimulans
van een aantal onderzoeksinstituten (zoals het Woodrow Wilson International Center for Scholars
met hun Environmental change and Security Project (ECSP)) werd er aanvullend onderzoek
verricht naar het problematisch verband tussen milieuproblemen en conflict. De resultaten hiervan
leidden tot een discussie over de rol die milieu speelt bij het uitbreken/voortduren van conflicten,
en het oorzakelijke verband met milieuschaarste. Boven bevolkingsgroei en verdelingsproblemen
zouden er overkoepelende factoren bestaan die een belangrijkere invloed uitoefenen op conflict en
instabiliteit: op politiek vlak (bijv. belang van het zelfregulerend vermogen van democratieën door
de mogelijkheid om kritiek uit te oefenen, in tegenstelling tot autoritaire regimes), economische
ontwikkeling (mogelijkheden om productie/consumptie aan te passen, vervuiling te
verminderen,…), of culturele factoren (problemen tussen etnische groepen of samenwerking
tussen minderheden).
Na 10 jaar van onderzoek en debatten over milieu en conflict, zijn de verklaringsschema’s al een
stuk complexer geworden

Een 21ste eeuws verklaringsschema voor milieugerelateerde conflicten,
het resultaat van meer dan een decennium discussie, onderzoek en debat
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Reductie van de kwetsbaarheid voor milieuschaarste en sociale voorraden

Een belangrijke factor in dit schema, waarop steeds meer nadruk wordt gelegd in het uittekenen
van beleid, is de reductie van de kwetsbaarheid van samenlevingen voor milieuschaarste.
Problemen die samenlevingen ondervinden om milieuschaarste te beheersen, komen niet zozeer
naar boven als een probleem van tekort aan grondstoffen, maar als een schaarste aan ‘sociale
voorraden’, die bepalend zijn voor de manier waarop samenlevingen met problemen als
grondstoffenschaarste om kunnen gaan. Deze ‘sociale voorraden’ bestaan bijvoorbeeld uit door de
bevolking gedragen (aandacht voor participatie!) regelgeving (bvb. met betrekking tot boskap),
goed werkende instellingen die problemen kunnen beheren, mogelijkheden om aangepaste
technieken te bedenken en over te brengen (belang van onderwijs en educatie; bedenken van
technieken als druppelirrigatie, systemen om lekkages in waterleidingen te vermijden of op te
sporen), gezondheidszorg en een stelsel van sociale voorzieningen,… Sociale voorraden vormen
dus eigenlijk een stootkussen, dat de impact van milieuproblemen kan opvangen. Sociale
voorraden kunnen zelf ook onder druk komen te staan door factoren als oorlog, geldgebrek, slecht
beheer,… De adaptieve capaciteit van samenlevingen neemt af en de kwetsbaarheid voor
veranderingen in het milieu neemt toe. Als er dan een plotse ecologische crisissituatie optreedt en
de beschikbare middelen onvoldoende blijken om de sociale voorraden in stand te houden, worden
kwetsbare samenlevingen hard getroffen. Het tekort aan adaptieve capaciteit leidt dan tot een
vicieuze cirkel, die de capaciteit van een samenleving om zich aan te passen verder zal verkleinen
en zo kan leiden tot conflicten van de tweede graad: het probleem is niet meer de rechtstreekse
impact van een uit de hand gelopen natuurfenomeen (we spreken dan van een ‘natuurramp’) maar
de groeiende competitie over de sociale voorraad zelf (toegang tot gezondheidszorg;…).
De impact van orkaan Katrina in september 2005 is een goed recent voorbeeld van de gevolgen
van milieuschaarste en schaarse sociale voorraden. Fysische omstandigheden en veranderingen
in het milieu, zoals het wegzinken van kustzones en bijbehorend landverlies, maakten de kusten
van Louisiana en Mississippi kwetsbaar voor de gevolgen van extreme meteorologische
fenomenen zoals orkanen. Dat de orkaan en de bijbehorende vloedgolven grote schade zouden
aanrichten, was onvermijdelijk en hierop werd geanticipeerd door voorafgaande waarschuwingen
(dankzij de voorraad technologische en wetenschappelijke kennis) en evacuaties (met behulp van
de voorraden ‘efficiënte overheid’ en ‘organisatorisch vermogen’). Het probleem bij Katrina is dat
niet iedereen in dezelfde mate werd getroffen. Een belangrijk deel van de bevolking beschikte niet
over voldoende sociale voorraden om zich in veiligheid te kunnen brengen: wie geen werk heeft,
had geen geld om de stad uit te komen om elders de storm af te wachten; wie geen dure
verzekering had, kon niet naar een ziekenhuis buiten het noodgebied geëvacueerd worden; wie
arm was, woonde in een huis in een risicogebied. De maatschappelijke impact van de oorlogen die
de VS in Azië voeren, laat zich duidelijk voelen door Katrina omdat ondanks de grote welvaart er
toch niet voldoende hulpmiddelen gemobiliseerd konden worden. Bezuinigingen in het budget dat
bestemd was voor stormvloedkeringen ten voordele van het aankopen van wapentuig, verzwakten
de preventieve/pro-actieve aanpak van een aangekondigde ramp. Het feit dat interventieeenheden die snel hulp hadden kunnen bieden zich 8.000 kilometer oostelijker bevonden,
hinderde de reactieve capaciteit; verkeerde benoemingen aan de top van de dienst die in
noodsituaties de hulp moest coördineren zorgden voor een verlies aan sociaal kapitaal in deze
instelling. Bovendien werden knipperlichten genegeerd: het scenario van Katrina werd
gepubliceerd in het tijdschrift Scientific American in oktober 20014, maar de overheid besliste om
andere veiligheidsaccenten te leggen en haar politieke kapitaal op een ander domein te
verzilveren.

4

M. Fischetti, ‘Drowning New Orleans’, in: Scientific American, 285, 4 (2001)
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Praktijk van environmental conflicts
De meeste onderzoekers zijn het er wel over eens dat conflicten die gerelateerd kunnen worden
aan environmental insecurity, over het algemeen interne conflicten zijn, soms met grensoverschrijdende effecten. Zelden leiden milieugerelateerde conflicten tot gewapende confrontaties
tussen staten.
Dat wil niet zeggen dat geschillen over de controle over en beschikbaarheid van hernieuwbare
natuurlijke rijkdommen (vooral die natuurlijke rijkdommen die deel uitmaken van de
basisbehoeftenvoorziening) niet bestaan. Interstatelijke conflicten over hernieuwbare hulpbronnen
bestaan wel degelijk. Daarbij hoeft de oorzaak niet eens te liggen bij toenemende
milieuproblemen, maar eerder bij de klassieke noties van nationale veiligheid, waarbij een staat
zich bedreigd voelt in de soevereiniteit en integriteit (en waarbij controle over ‘nationale’ natuurlijke
hulpbronnen belangrijk is, ongeacht de mate waarin deze al dan niet overvloedig aanwezig zijn).
In Europa zijn dat soort tegenstellingen de voorbije decennia steeds op een vreedzame manier
opgelost : de zogenaamde visserijoorlog tussen Groot-Brittannië en IJsland – beiden lidstaten van
de NAVO - in de jaren ’70 over territoriale grenzen van visgronden, is uiteindelijk in 1974 door het
Internationaal Hof van Justitie beslecht. Een conflict dat in 1988 ontstond tussen Hongarije en
Slowakije over het Gabcikovo-Nagymaros project vormde een ernstige bedreiging voor de relaties
tussen de beide landen. Het project was gepland in de jaren 1950, toen beide staten nog als
goede kameraden lid waren van de Comecon, met als doel om hydro-elektriciteit op te wekken, de
scheepvaart op de Donau te verbeteren en aan overstromingscontrole te doen. In de jaren ’80 rees
de ongerustheid in het benedenstrooms gelegen Hongarije over de negatieve milieueffecten zoals
gevaar voor de drinkwaterkwaliteit, verlies aan biodiversiteit, etc. Nadat Hongarije zich eind jaren
’80 uit het project had teruggetrokken, bleef de Tjechoslowaakse, later Slowaakse overheid verder
gaan met een aangepaste versie van het project. Hiervoor moest water worden afgeleid, ten
nadele van Hongarije. In beide landen groeide het project uit tot een symbooldossier war
nationalistische elementen en nationale trots een rol in gingen spelen In Slowakije leidde dit onder
de toenmalige regering tot politieke problemen voor de Hongaarse minderheid. De toetreding van
Hongarije tot de NAVO verstekte het regionale belang van de tegenstellingen. Bemiddeling van de
EU leidde uiteindelijk tot een vreedzame regeling van het conflict door een uitspraak van het
Internationaal Hof van Justitie in 1997.
De kans op gewapende conflicten
De vraag is nu of concepten als environmental security en milieuconflicten bruikbaar zijn voor een
veiligheids- of ontwikkelingsbeleid.
Het rapport van UNEP “Understanding Environment, Conflict, and Cooperation” van 2004 is op het
eerste zicht ontnuchterend: er wordt gesteld dat er nog steeds maar weinig duidelijke inzichten
bestaan in de relatie tussen environmental degradation en politieke instabiliteit (en gewapende
conflicten). Dit geeft aan hoe recent de wetenschappelijke aandacht voor de relatie tussen milieu
en conflict eigenlijk nog maar is.
Er wordt in het rapport een hele reeks aandachtspunten opgesomd die de inzichten moeten
verbeteren, zowel op het vlak van analyse (gegevensverzameling, correlaties tussen factoren) en
kennisopbouw, ontwikkeling van politieke theorie, verband tussen milieuproblemen en bevolkingsgroei, en de problematiek van kwetsbaarheidreductie. Het gevolg daarvan is dat er nog nauwelijks
mechanismen zijn uitgewerkt waarmee op een gefundeerde manier preventief kan worden
opgetreden tegen milieuconflicten.
Hoe kan het beleid inspelen op de environmental security?
De vraag is nu of concepten als environmental security en milieuconflicten bruikbaar zijn voor een
veiligheids- of ontwikkelingsbeleid.
Het rapport van UNEP “Understanding Environment, Conflict, and Cooperation” van 2004 is op het
eerste zicht ontnuchterend: er wordt gesteld dat er nog steeds maar weinig duidelijke inzichten
bestaan in de relatie tussen environmental degradation en politieke instabiliteit (en gewapende

Water en conflicten

10

conflicten). Dit geeft aan hoe recent de wetenschappelijke aandacht voor de relatie tussen milieu
en conflict eigenlijk nog maar is.
Er wordt in het rapport een hele reeks aandachtspunten opgesomd die de inzichten moeten
verbeteren, zowel op het vlak van analyse (gegevensverzameling, correlaties tussen factoren) en
kennisopbouw, ontwikkeling van politieke theorie, verband tussen milieuproblemen en bevolkingsgroei, en de problematiek van kwetsbaarheidreductie. Het gevolg daarvan is dat er nog nauwelijks
mechanismen zijn uitgewerkt waarmee op een gefundeerde manier preventief kan worden
opgetreden tegen milieuconflicten.
Betekent dit dat er momenteel niets bruikbaars kan geconcludeerd worden voor een beleid
gericht op environmental security ?
Nee, er zijn toch een aantal zaken die belangrijk zijn om te onthouden :

Ondanks de reserves die er bestaan om uitspraken te doen over de inwerking van
milieuproblemen op conflicten, is iedereen het erover eens dat environmental change en
degradatie van het milieu -hoewel ze niet de bepalende factor zijn in het ontstaan van
conflicten- daar toch een rol in spelen.
Environmental security vormt vooral een probleem van interne stabiliteit, soms met regionale
implicaties.
Environmental security is dus geen klassiek veiligheidsprobleem waarbij staten conflicten met
militaire middelen kunnen/willen oplossen.
Kwetsbaarheid is een belangrijk element dat de mate van problemen van environmental
security bepaalt. In Europa is de confrontatie met environmental scarcity veel minder voelbaar
omdat er een grote voorraad sociale hulpbronnen bestaat. De indruk ontstaat dat
milieuconflicten een verschijnsel zijn waar enkel ontwikkelingslanden last van hebben.
In het beleid moet er daarom voldoende aandacht zijn voor de link tussen milieu en sociale
ontwikkeling. Ze mogen niet los van elkaar worden gezien als aparte ontwikkelingsdoelstellingen. Ze kunnen ook niet los worden gezien van domeinen als landbouw, handel,
wetenschapsbeleid of economie. Kwetsbaarheidreductie en environmental security laten zich
niet beperken tot het hokje ‘ontwikkelingssamenwerking’ maar vallen onder duurzame
ontwikkeling in de ruime betekenis.

Referenties
Brauch H.G., ‘Security and environment linkages on the Mediterranean space: three phases of research on human and
environmental security’, Brauch H.G., Liotta P.H. e.a., Security and environment in the Mediterranean. Conceptualising
security and environmental conflicts. Berlin, Springer (2003)
Homer-Dixon T., The ingenuity gap, London, Vintage (2001)
Petzold-Bradlezy E., Carius A., Vincze A., Responding to environmental conflicts: implications for theory and practice,
Dordrecht, Kluwer (2001) (NATO Science Series nr. 2: Envrionmental security)
Woodrow Wilson International Center for Scholars, (WWISC), Environmental change and security project reports, sinds
1994. Via http://www.wilsoncenter.org/
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Water en conflict: probleempunten
1.1. WATERSCHAARSTE
Meer dan honderd steden in China zijn nu al bedreigd met een extreem watertekort.
Een duizenden kilometers kanalennet wordt in recordtempo aangelegd om de immense waterproblemen op te lossen de komende jaren. West-Europa is echter China nog niet.
Wanneer we lezen dat Spanje kampt met een steeds nijpender tekort aan water en dat ergens de
boeren meer water nodig hebben en zo snel mogelijk water uit het vochtige noorden naar het
droge zuiden willen halen dan komt ons dit al bekender voor. Maar Spanje blijft voor ons een
vakantieland bij uitstek en ze zullen de toeristen toch niet zonder water durven zetten. Deze zomer
wordt in Portugal water met tankwagens aangeleverd en ook in Frankrijk wordt opgeroepen tot
zuinig waterverbruik.
En opeens komt in juni het bericht dat er in Vlaams Brabant een watertekort is. Gezinnen in
verschillende komen enkele dagen zonder water te zitten en er worden waterzakjes uitgedeeld.
En ook tijdens hete zomers was het bij ons verboden om te sproeien en auto's te wassen. Meer is
er niet nodig om onze wereld op zijn kop te zetten. Waterschaarste is dus toch niet zo onbekend
en veraf.
Water is één van de belangrijkste hulpbronnen waar mensen direct afhankelijk van zijn. In 1990
hadden 28 landen met in totaal 335 miljoen inwoners te lijden onder waterschaarste. In 2025 – zo
voorspelden de Verenigde Naties in 1999 – zal tweederde van de wereldbevolking te maken
hebben met waterschaarste. Waterschaarste is een kwestie van vraag en aanbod. Als er veel
water beschikbaar en de vraag verhoudingsgewijs gering is, is er geen schaarste. Als de vraag
naar water groeit en het aanbod blijft of afneemt, zal de waterschaarste toenemen. In alle landen
op de wereld neemt de vraag naar water toe. Naast de toenemende consumptie per persoon
speelt ook de bevolkingsgroei een belangrijke rol in de toenemende druk op de hulpbron water.
Een snel groeiende bevolking leidt immers tot een snelle daling van de beschikbare hoeveelheid
water per persoon.
Talloze samenlevingen worden momenteel bedreigd door een tekort aan water, wat een probleem
vormt voor het in stand houden en verder ontwikkelen van hun welvaart en welzijn.
Wat betekent waterschaarste?
Waterschaarste betekent voor het individu dat het iedere dag uren kost om voldoende water te
halen voor de dagelijkse consumptie: water om te drinken, mee te koken, voor de eigen hygiëne,…
of dat er gewoon geen drinkbaar water beschikbaar is.
Minstens 1 miljard mensen drinkt vandaag water uit vuile putten, rivieren of beekjes. Minstens een
half miljard anderen moeten zulkdanige inspanningen doen om aan zuiver water te geraken dat
elke kans op ontwikkeling hen wordt ontnomen, zoals in de krottenwijken van Port-au-Prince waar
de mensen tot 12% van hun inkomen betalen voor enkele emmers per dag of het Noord-westelijke
binnenland van Tanzania waar meisjes en jonge vrouwen gemiddeld 6 uur per dag water halen.
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft naar schatting ongeveer 1,2 miljard
mensen vandaag nog steeds geen toegang tot zuiver drinkwater en hebben ongeveer 2,5 miljard
mensen geen of onvoldoende toegang tot sanitaire voorzieningen en hygiëne.
Studies hebben aangetoond dat de basisbehoefte aan water, per persoon en per dag, 50 liter is.
Dit is nodig om te drinken, zich te wassen, voor de persoonlijke hygiëne, om te koken en in andere
huishoudelijke behoeften te voorzien.
In 2000 haalden 61 landen, goed voor een totaal van 2,1 miljard inwoners, die minimumnorm niet.
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Op regionaal, nationaal niveau betekent het eerder dat de beschikbare hoeveelheden water niet
volstaan om aan de verschillende behoeften voor wat betreft landbouw, industrie en andere
gebruiken te voldoen. De prognoses van de zich steeds meer ontwikkelde economie, geven aan
dat men in 2025 een globale toename van de vraag naar water voor de landbouw met 80% en
voor de industrie met 50% verwacht. Vandaag wordt ongeveer twee derde van het zoetwater
gebruikt voor de landbouw. Sinds de groene revolutie in de jaren '60, die tot doel had een grotere
landbouwproductiviteit te verkrijgen met verbeterde zaadsoorten, aangepaste bemesting en
irrigatie, is het aandeel van de geïrrigeerde landbouw spectaculair toegenomen terwijl de verliezen
en verspilling onvoldoende worden beheerst.
In vele gevallen is irrigatiewater ofwel gratis ofwel ligt de prijs op een niveau waarbij men geen
rekening houdt met de reële kosten van onderhoud, noch met deze van de investering zelf.
Waterverspilling wordt aldus een chronisch verschijnsel.
Op mondiaal niveau betekent het dat de beschikbare hoeveelheden zoetwater per individu zodanig
verminderen zodat er onvoldoende water beschikbaar is voor drinkwater en hygiëne maar vooral
voor de waterverslindende productie van alle diensten en goederen waarvan het individu gebruikt
maakt.
Water is voor ons zo alledaags, zo overal aanwezig, dat we weinig stilstaan bij de grenzen van dit
“vrije” goed.
Wanneer we onze aarde bekijken vanuit de ruimte, zien we een “blauwe planeet”. 70% van het
aardoppervlak is immers bedekt met water. Een onuitputtelijke bron zo lijkt het. En toch. De totale
watervoorraad bestaat voor 97,2% uit zout water en 2,8% uit zoet water. Van dit zoet water ligt
68,7% vast onder de vorm van ijs en sneeuw in de pool- en berggebieden. De toegankelijke
zoetwatervoorraad is geconcentreerd in meren, rivieren en in de bovenste grondwaterlagen.
Dit komt neer op 0,26% van het globaal watervolume of ongeveer 3,6 miljoen kubieke kilometer.
Zo bekeken is de totale zoetwatervoorraad dus vrij beperkt: voor elke emmer water op aarde is er
slechts 2,6cl bereikbaar zoetwater bij, en hiervan kunnen we maar 1 druppel per emmer gebruiken
als we ook nog voldoende willen laten aan de natuur en onze kinderen.
Water is de meest voorkomende materie op onze “blauwe planeet” en door een ingenieuze
natuurlijke cyclus van verdamping en neerslag vernieuwt het water zich voortdurend.
Dergelijke processen zijn echter niet langer meer absoluut. De luchtverontreiniging heeft het
zelfreinigend vermogen van de watercyclus aangetast.
Gemiddeld heeft een wereldburger vandaag 7.300 liter zoetwater ter zijner beschikking.
Ruim voldoende natuurlijk als we weten dat 5 liter ruim voldoende is om te drinken en dat men met
een minimum van 50 liter voor drinkwater en hygiëne, koken,… kan overleven.
Kijken we even naar het waterverbruik van een paar producten dan kunnen we die 7.300 liter in
een beter perspectief plaatsen: de productie van 1 kg Europees rundsvlees vereist 25.000 liter
water,1 kg rijst verbruikt 2000 tot 5000 liter water, de aanmaak van 1 kilo papier kost 500 liter en
de aanmaak van de 5 banden van onze wagen gebruiken 11.000 tot 15.000 liter waterproductie.
Wie geen 5.000 liter per dag ter beschikking heeft krijgt dus te maken met water stress.
Waar minder dan 2.500 liter beschikbaar is heerst droogte en dreigt hongersnood.
Maar het beschikbare water is ongelijk verdeeld. De Noordpool en de Zuidpool “lopen over” van
water onder de vorm van ijs en dit terwijl over tientallen miljoenen km² geen water te bespeuren
valt. 16% van de hoeveelheid zoet water op de wereld bevindt zich in het Amazone-gebied waar
amper 160 miljoen mensen wonen. In Noord-Afrika en het Midden-Oosten samen wonen dubbel
zoveel mensen, die slechts toegang hebben tot 2% van de de zoetwaterreserves op wereldvlak.
De grootste beschikbare watervolumes bevinden zich in Azië en Zuid-Amerika. Het grote verschil
in bevolkingsaantal (ongeveer 3 miljard) verklaart uiteraard ook het grote verschil in beschikbaar
watervolume per bewoner.
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Het beschikbaar zoetwatervolume per continent
Bron:Unicef

Continent

Bevolking
(mio)

Oppervlakte
(mio km²)

km³/jaar

beschikbaar zoetwater
(in m³/jaar/bewoner)

Europa

712

10,5

2.900

4.070

Noord-Amerika

468

24,3

7.890

16.860

Afrika

748

30,1

4.050

5.410

3.648

43,5

13.510

3.700

328

17,9

12.030

36.680

30

8,9

2.404

80.130

5.934

135

42.785

7.200

Azië
Zuid-Amerika
Oceanië
Wereld

Van de 7.200 m³ beschikbaar per jaar en per bewoner, wordt geschat dat slechts een goede 2.000 m³
(of 7300 liter per dag) ook in werkelijk beschikbaar is.
De groeiende wereldbevolking legt een bijkomende druk op de watervoorraden; niet alleen door
het stijgend waterverbruik maar ook door de bijhorende ecologische verschijnselen.
De wereldbevolking telt momenteel 6 miljard mensen. Men verwacht dat het bevolkingsaantal in
2025 zal oplopen tot 8,3 miljard. Tegelijk verdubbelde het waterverbruik per persoon de laatste 50
jaar. Deze 2 elementen, bevolkingsaangroei en toenemend verbruik, hebben een verviervoudiging
van het globale waterverbruik tot gevolg.
Op dit moment kampen reeds 80 landen, die 40% van de wereldbevolking vertegenwoordigen, met
watertekorten. In de nabije toekomst verwacht men ernstige problemen in grote delen van Afrika
en het Midden-Oosten, Noord-China, delen van India en Mexico, het westen van de Verenigde
Staten, het noordoosten van Brazilië,en de Centraal-Aziatische landen die vroeger deel uitmaakten
van het Oostblok.
Men voorziet dat tegen het jaar 2025 meer dan 3 miljard mensen met waterschaarste zullen
geconfronteerd worden, mede door de stijging van de vraag naar water met 650%.
Een stijgende bevolking betekent ook een verhoogde voedsel- en brandstofproductie. Op zijn beurt
brengt deze verhoogde productie dan weer een stijgende vervuiling met zich mee, door het gebruik
van pesticiden en een hogere graad van bemesting en ontbossing. Dit oefent onvermijdelijk een
negatieve invloed uit op de natuurlijke watercyclus en hiermee wordt tevens het probleem van de
afvalwaterzuivering verscherpt.
De consumptie van vervuild water heeft zowel gevolgen voor de gezondheid van de mens als voor
de economie van het land. Diarree, malaria, rivierblindheid, wormziekte, hepatitis, cholera, tyfus,...
zijn allemaal ziekten die de gezondheidsinstellingen belasten, maar ook een invloed uitoefenen op
de productiviteit van de bevolking. Die ziekten doden elk jaar 5 miljoen mensen, onder wie 4 op 5
kinderen in de ontwikkelingslanden. Tevens leidt deze vervuiling tot een duurdere drinkwaterbehandeling. Het gebruik van het (weinige) bruikbare water wordt dan ook verder beperkt tot de
begoede klasse. De enige oplossing voor deze problematiek ligt in het voeren van een
voorkomingsbeleid, eerder dan in het zoeken naar andere en nieuwe behandelingsvormen.
Men verwacht dat er in 2025 ongeveer 650 steden zullen zijn met meer dan 1 miljoen inwoners.
De grote meerderheid van deze nieuwe steden bevindt zich in de Derde Wereld.
Deze toenemende concentratie in grootsteden legt een zware hypotheek op de waterreserves en
het omringende milieu. De wedijver, om water, tussen de steden en het platteland neemt elke dag
toe zodat men dikwijls verplicht is het drinkwater voor de steden over honderden kilometers aan te
voeren.
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Water is een machtsinstrument, dat de economische kracht en politieke verhoudingen
binnen een continent,een groep landen of een regio bepaalt.
Daarom moeten we, voor een beter inzicht, de waterproblematiek mondiaal benaderen en
aanzetten geven tot oplossingen gebaseerd op een rechtvaardig, participatief en duurzaam
waterbeheer.
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1.2. DE INVLOED VAN WATERSCHAARSTE OP INTERNATIONALE CONFLICTEN
Stand van zaken
In 1995 verkondigt Ismail Serageldin, voormalig voorzitter van de World Commission on Water for
the 21th Century en het Global Water Partnership, dat oorlogen in de 21ste eeuw niet meer om
olie zullen gaan, maar om water. Voor deze voorspelling liet hij zich inspireren door het besef dat
natuurlijke hulpbronnen niet oneindig zijn en door de uitspraken van enkele politici. Zo verklaarde
de Egyptische president Anwar Sadat in 1979 dat water de enige zaak was waarvoor Egypte een
oorlog zou beginnen. Boutros Boutros Ghali (voormalig onderminister van Buitenlandse zaken van
Egypte en voormalig VN-secretaris-generaal) voorspelde in 1988 ook dat de volgende oorlog in
Egypte over het water van de Nijl zou gaan. Koning Hoessein van Jordanië stelde in 1990 dat de
enige reden om een oorlog te beginnen met Israël water was.
Vroeger kwamen waterconflicten weinig voor5. Een bekend voorbeeld echter, dat in de meeste
studies wordt besproken is de oorlog die 4500 jaar geleden werd gevoerd tussen twee stadsstaten
in Mesopotamië, Lagash en Umma. Volgens de Amerikaanse Aaron Wolf, die alle internationale
conflicten sinds de eerste wereldoorlog onderzocht, waren er maar 7 conflicten waar water een
centrale rol in speelde.
Internationale waterconflicten vinden meestal plaats in landen waar waterschaarste heerst en waar
het land afhankelijk is van de aanvoer van water uit het buitenland.
De staten Turkije, Syrië en Irak strijden om het water dat van de Tigris en de Eufraat stroomt. Irak
en Syrië zijn afhankelijk voor hun watertoevoer van de twee stromen, die ontspringen in Turkije.
Door de bouw van enkele elektriciteitscentrales en dammen door Turkije zijn de spanningen over
het water toegenomen.
Door de aanhoudende problemen tussen de Palestijnen en Israël over de eigendom van grond,
kunnen de Palestijnen nog steeds niet zelf hun water beheren. Voor het boren van putten op de
Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook is nog steeds de toestemming nodig van Israël "zelfs
na de terugtrekking van het Israëlische leger blijft de Gazastrook formeel bezet gebied, waar het
Israëlische leger steeds kan ingrijpen".
In Noord-Afrika wordt het Nijlwater gedeeld over 10 landen, die allen met droogte te maken
hebben. Eind jaren ’50 waren er ernstige schermutselingen tussen Soedan en Egypte over de
bouw van de Assoean-dam. In 1959 werd er uiteindelijk een verdrag tussen beiden landen
getekend. Ethiopië en Egypte hebben echter nog steeds geen akkoord, ondanks het feit dat 85 %
van het Nijlwater uit Ethiopisch grondgebied komt. Een aantal Afrikaanse landen wou in de jaren
’80 Ethiopië helpen met de bouw van een dam, zodat het land beter beschermd was tegen
waterschaarste en de hongersnood. Egypte dreigde echter met een militair conflicten als die
plannen zouden doorgaan. Ethiopië blijft hierdoor nog steeds erg gevoelig voor droogteperioden
zodat hongersnood er regelmatig voorkomt.
De aanleg van een dam in de Ganges nabij het stadje Farakka in 1976 door India zorgde voor
grote regionale spanningen met Bangladesh. Door de constructie wou India een deel van het water
naar de haven van Calcutta leiden om een constante bevaarbaarheid te garanderen, maar in
Bangladesh heeft het geleid tot een groot gebrek aan irrigatiewater tijdens de droogteperiode: het
grondwater raakt vervuild met arseen en verzilting treedt op in de landbouwgronden.
Overstromingen ontstaan en in het noordwesten treedt desertificatie op.
5

Dr. Peter H. Gleick (Pacific Institute for Studies in Development, Environment, and Security (www.pacinst.org)) heeft een database
opgesteld met alle waterconflicten in de wereld. Deze database vind je terug op http://www.worldwater.org/conflict.htm
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De laatste jaren kreeg de regio meer internationale aandacht maar dit heeft er nog niet toe geleid
dat er een wetgeving is ontstaan voor deze problemen in waterstroomgebieden.
Noord-Korea heeft een stuwmeer aangelegd in een zijrivier van de Han. Zuid-Korea protesteerde
hiervoor omdat de constructie Seoel kon laten overstromen. Uiteindelijk heeft Zuid-Korea
verschillende kleine dammen gebouwd in de Han om dit te vermijden.
In Centraal-Azië ontstonden de conflicten in de jaren ’30 met de toenmalige USSR. De USSR wou
in het woestijngebied hun nationale graanschuur oprichten. Door de leegloop van het Aralmeer, de
verzilting van de geïrrigeerde gebieden en de onafhankelijkheid van de omringende CentraalAziatische republieken in 1991 wordt er gestreden om het schaarse water.
Namibië wil een waterpijpleiding aanleggen in de Okavango-rivier dat naar Oost-Namibië zal leiden
voor watervoorziening in die regio. Botswana vreest echter dat de rivier leeggezogen zal worden
nog voordat hij hun grondgebied bereikt. Veel dichter bij huis zijn er ook meningsverschillen tussen
België en Nederland, twee landen waar helemaal geen waterschaarste heerst, over de kwaliteit
van het water van de Maas.

De elementen die bijdragen tot spanningen tussen staten wat betreft waterschaarste
Water is schaars en zal in de 21ste eeuw steeds schaarser worden. De wereldbevolking groeit en
de consumptie van water per persoon blijft toenemen Hoe groter de welvaart, hoe groter het
gebruik van water per persoon. Landbouw is de grootste afnemer van het beschikbare water - om
1 kilogram graan te produceren heb je 1000 liter water nodig -. De vraag naar water voor landbouw
en industrie blijft tevens groeien. Ook de vervuiling van grondwater, rivieren, meren en zeeën stijgt
waardoor de hoeveelheid beschikbaar water daalt op aarde.
Volgens de Verenigde Naties veroorzaken waterschaarste en het gebrek aan ‘proper’ water
jaarlijks meer dan 5 miljoen doden. Waterschaarste komst steeds meer voor door de stijgende
waterbehoefte en de ongelijkmatige verdeling van het water. 263 stroomgebieden in de wereld
strekken zich uit over verschillende landen. De stroomgebieden nemen ongeveer 45% van het
landoppervlak van de aarde in waar 40% van de wereldbevolking woont. Dit zijn de potentiële
gebieden die betrokken kunnen geraken bij internationale waterconflicten.
Enkele gebieden hebben van nature uit weinig water door klimatologische omstandigheden (weinig
neerslag en hoge temperaturen) zoals het Midden-Oosten en Centraal-Azië, de mogelijkheid tot
een watergerelateerd conflict is hier uiteraard groter.
Er wordt verwacht dat in Azië, vanwege de sterk toenemende bevolking, de waterschaarste het
sterkst zal toenemen. Reeds 60% van de wereldbevolking woont in Azië, terwijl het maar beschikt
over 1/3e van de jaarlijkse wateraanvoer.
Meestal hebben de landen die in de benedenstroom liggen meer te kampen met waterschaarste
dan de landen in de bovenstroom, omdat de ingrepen invloed hebben op de gebieden in de
benedenstroom. Maar, de problemen in Egypte en Soedan en Ethiopië tonen aan dat er in het
gebied van de bovenstroom ook uitdroging kan ontstaan wanneer het benedenstrooms liggende
land militair sterker is en politieke druk uitoefent op het bovenstrooms gelegen land om irrigatie en
het vasthouden van water voor eigen gebruik te verbieden.
De World Commission on Dams stelt vast dat ingrepen (zoals het bouwen van een dam of een
elektriciteitscentrale) in een stroomgebied dat zich uitstrekt over verschillende landen kunnen
leiden tot internationale spanningen. Logischerwijs zal ook het land dat politiek en militair het
sterkst staat dit conflict winnen.
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De VN bracht meer dan 200 rivieren en meren in kaart die aan 2 of meer landen grenzen. Meer
dan 10 rivieren stromen door 6 of meer landen. Met behulp van indicatoren6 wordt voorspeld in
welke regio’s conflicten kunnen ontstaan met betrekking tot de beschikbaarheid van water.
Een voorbeeld hiervan is de Salween-rivier: deze stroom loopt van China, doorheen Birma naar
Thailand. Elk land heeft echter uitgebreide nationale projecten opgesteld voor de komende 10 jaar
om dammen te bouwen. Geen van deze plannen is echter verenigbaar met de plannen door een
ander land opgemaakt. Er bestaan ook geen verdragen of samenwerkingsakkoorden. De
bevolkingsaangroei ligt er erg hoog. Ook de politieke situatie is niet stabiel vanwege de problemen
tussen China, Tibet en Birma. Door middel van deze aanwijzingen kan men ervan uitgaan dat er
mogelijk een watergerelateerd conflict zal ontstaan.
Een databank met alle watergerelateerde conflicten van 1948 tot 2000 werd opgesteld per datum,
per stroomgebied en per deelnemende landen. Deze conflicten werden ingedeeld in conflicten die
draaien om waterkwaliteit, waterkwantiteit, economische ontwikkeling, heersende watermanagement, irrigatie, grensconflicten, de infrastructuur, hydro-elektriciteit en/of het manipuleren
van de natuurlijke stroomdoorgang. Dit zijn de historische indicatoren voor internationale
watergerelateerde conflicten. De ernst van elk conflict is ook vermeld. Verschillende bio-fysische,
socio-economisch en geopolitieke indicatoren werden geïmplementeerd in een GIS-databank en
vergeleken met de historische indicatoren.
Voorbeelden van bio-fysische indicatoren zijn: landgebruik, klimaat, droogte, bodemgegevens,
beschikbaarheid van water, aanvoer van water, het hydrologisch netwerk en natuurlijke rampen.
Voorbeelden van socio-economische indicatoren zij : de armoede-index, de ontwikkelingsgraad,
de infrastructuur, de potentiële hydro-elektrische capaciteit per land, de bevolkingsdichtheid en aangroei, het gebruik van pesticiden en de tewerkstellingsgraad in de landbouw.
Voorbeelden van geopolitieke indicatoren zijn: landsgrenzen, administratieve grenzen, samenwerkingsakkoorden, water management per land, het type overheid.
Spanningen tussen landen hadden meestal de te maken met de kwantiteit van water en de
infrastructuur. Geen enkele indicator alleen, zoals klimaat, waterschaarste, beleid, de
afhankelijkheid van water voor landbouw of energie had invloed op conflicten of samenwerkingsakkoorden tussen landen. Zelf indicatoren, zoals hoge bevolkingsdichtheid, laag BNP en slechte
samenwerkingsakkoorden die een significante correlatie vertoonden met waterconflicten,
verklaarden maar een kleine percentage van de gegevensvariabiliteit.
De belangrijkste indicatoren die een goede voorspelling voor watergerelateerde conflicten geven
zijn een set van elementen die geassocieerd zijn met een snelle fysische of institutionele
verandering in een stroomgebied (bijvoorbeeld de bouw van een grote dam of de
internationalisatie van een stroomgebied) en de manier van omgaan met de conflicten.

Internationale verdragen
Een manier om conflicten tegen te gaan is door een algemeen geldend verdrag op te stellen voor
alle deelstaten. Hierbij is het belangrijk om te weten hoe het ‘recht’ op water voor elk land wordt
bepaald. Twee tegengestelde principes worden gehanteerd :
Het principe van de absolute territoriale soevereiniteit : elk land beslist voor zich waar en hoe
het water gebruikt wordt binnen de grenzen, zonder rekening te houden met de belangen en
behoeften van andere landen. Dit zijn meestal landen die zich in de bovenloop van de rivier
bevinden - dicht bij de bron. De landen die zich in de benedenloop van de rivier bevinden zijn
hier dus meestal de dupe van.
Het principe van absolute territoriale integriteit : aan de hoeveelheid en de kwaliteit van het
water dat op een natuurlijke manier van het ene naar het andere land stroomt mag niet geraakt
worden. De landen in de benedenloop van de stroom halen hier natuurlijk hun voordeel uit.

6 Zie het hoofdstuk over “meten van de kwetsbaarheid”
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Deze principes komen enkel voor tussen landen waar geen onderlinge samenwerking of
vreedzame relaties bestaan. In de praktijk zijn er echter maar weinig voorbeelden waar één
van de beide extreme stellingen voorkomen. Meestal lossen de landen de waterverdelingsproblemen op door middel van verdragen of samenwerkingsverbanden. Wereldwijd bestaan
er een 700-tal formele overeenkomsten op basis van principes en posities die zich tussen
de twee uitersten bevinden.
Op basis van deze internationale praktijk en door middel van opinies van juristen hebben de
Verenigde Naties gedurende 27 jaar gewerkt aan een “Conventie over het recht van nietscheepvaartmatig (non-navigational) gebruik van internationale waterlopen”. De Conventie
hanteert een aantal algemene principes waarin alle landen zich kunnen terugvinden, zoals
billijkheid en redelijkheid in de verdeling, vermijden van schade, de noodzaak tot bescherming van
het milieu, informatie-uitwisseling voor goed waterbeheer, mechanismen voor vreedzame
oplossing van conflicten en richtlijnen voor de bescherming van een waterloop tijdens gewapende
conflicten. In april 1997 werd de conventie door de Algemene Vergadering van de VN
goedgekeurd. 103 landen stemden voor de Conventie, 3 landen stemden tegen (Burundi, China
and Turkije), met 27 onthoudingen (waaronder België). Ondanks die goedkeuring is de Conventie
nog niet in werking getreden omdat tot op heden nog niet genoeg landen de Conventie
ratificeerden, ondanks de algemene bewoordingen en de vaagheid van de principes.
Dat kan aangeven dat landen nog steeds moeite hebben om zich te onderwerpen aan de
internationale regelgeving wanneer het gaat om soevereiniteit over hun watervoorraden.

De 21ste eeuw: oorlog om water: internationaal of intern conflict?
Ondanks de opsomming van de watergerelateerde conflicten mag men er niet van uitgaan dat veel
oorlogen nu al draaien rond het thema water. Water is tot nu toe nog maar weinig de directe
aanleiding geweest voor internationale conflicten. Het is wel een feit dat de beschikbaarheid van
water daalt en dat de politieke instabiliteit, de bevolkingstoename, de stijging van de vraag naar
water en de klimaatsveranderingen de spanningen tussen landen kan doen toenemen. Dit kan ook
voor spanningen zorgen tussen bepaalde steden, provincies of regio’s in één land. Landbouw,
industrie en huishoudens worden steeds grotere concurrenten van elkaar als er waterschaarste
heerst. De machtigste wint meestal deze strijd. De zwakkeren zijn over het algemeen de armere
mensen die op het platteland of in de sloppenwijken wonen. Zij moeten reeds veel geld betalen om
drinkbaar water te verkrijgen. Ze zijn zeer gevoelig voor elke verandering in hun watervoorraad.
Maar of het daadwerkelijk tot een ‘wateroorlog’ komt is zozeer de vraag. De praktijk leert ons
immers dat de meeste internationale spanningen omtrent water met een samenwerkingsakkoord of
verdrag worden vermeden.
Water is ook nog steeds te goedkoop om een oorlog te beginnen. Een Israëlische defensiespecialist vroeg zich af waarom een oorlog om water zou moeten gaan: "voor de prijs van één
week oorlog, kun je vijf ontziltingsinstallaties bouwen”. Je kan het geld dus beter gebruiken om een
goed water managementsysteem op te bouwen en om akkoorden te sluiten met de omringende
landen wat betreft watergebruik. Goede internationale samenwerkingsverdragen en geïntegreerde
ontwikkeling van stroomgebieden leveren voor elk afzonderlijk land meer op dan conflicten te
veroorzaken.
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1.3. INTERNE CONFLICTEN ROND WATER
Het denken in termen van environmental security gaat er van uit dat het milieu –of beter–
milieuproblemen in de toekomst in toenemende mate een bepalende factor worden voor de
veiligheid van mensen, samenlevingen en staten. De toenemende druk op het milieu (door zowel
een kwalitatieve als kwantitatieve achteruitgang van milieu en beschikbare natuurlijke hulpbronnen) gecombineerd met een toename van ongelijkheid tussen mensen inzake toegang tot die
natuurlijke hulpbronnen zal in de toekomst steeds vaker leiden tot conflicten. Het merendeel van
dergelijke conflicten zal zich binnen de grenzen van een land afspelen, slechts bij uitzondering zal
er sprake zijn van een ‘klassieke’ oorlog tussen staten.
Waterschaarste is op zich noch een voldoende noch een noodzakelijke voorwaarde voor
conflicten. Er kunnen zich immers ook conflicten voordoen op plaatsen waar op zich geen tekort is
aan water, maar waar de gebruikers het niet eens zijn of geen duidelijke afspraken hebben over
het gebruik en de verdeling van de watervoorraad die ze delen. Uit onderzoek blijkt dat wanneer
schaarste toch bijdraagt tot geweld er altijd interactie is met andere politieke, economische en
sociale factoren. De rol van schaarste als causale factor kan dan ook nooit los gezien worden van
de ruimere socio-economische en politieke context, die voor elke samenleving uniek is.
We gaan nu wat dieper in op een aantal factoren die mee kunnen leiden tot een intern conflict over
water.

Ongelijk geografisch aanbod, menselijk ingrijpen en klimaatverandering
De beperkte hoeveelheid water die we ter beschikking hebben is zeer ongelijk verdeeld. Dit heeft
niet enkel te maken met de totale neerslag die er valt, maar eveneens met de verdeling van die
neerslag over het ganse jaar. Verder speelt ook de temperatuur en de aard van de bodem en zijn
begroeiing een belangrijke rol. Zo valt er in het Malinese Segou, aan de rand van de Sahel, bijna
evenveel regen als aan onze Noordzeekust. Onder andere door de belangrijke verdamping is de
beschikbare hoeveelheid water in Segou slechts de helft van ons Vlaamse gemiddelde.
De Malinees krijgt de regens daarenboven geconcentreerd in vier maand en blijft dus vier tot zes
maand met een tekort op zijn waterbalans.
De ongelijke verdeling wordt nog verder in de hand gewerkt door de massale ontbossing en de
verdere verwoestijning. De vernietiging van een bos kan de waterkringloop in een bepaald gebied
even ernstig verstoren als de verdwijning van een binnenzee. Er ligt immers meer water
opgeslagen in de bossen op aarde, en vooral in de tropische regenwouden, dan in de meren.
Evapotranspiratie speelt een belangrijke rol in het tot stand komen van regenwolken. Bovendien
bevordert ontbossing de gronderosie, waardoor de lager gelegen waterlopen dichtslibben, wat op
haar beurt de kans op overstromingen doet toenemen. Tenslotte kan het water ook minder
gemakkelijk in de bodem sijpelen en krijgen we problemen met de her-aanvulling van de
grondwaterlagen.
De verwoestijning kan gedefinieerd worden als landdegradatie in droge gebieden en wordt
veroorzaakt zowel door extreme klimaatsomstandigheden als door foutief landgebruik (te
intensieve bewerking van de grond, uitputting van de watergrondlagen, overbegrazing,
onoordeelkundige irrigatie en ontbossing). Ongeveer een derde van de landoppervlakte bestaat uit
droge gebieden waarvan reeds een belangrijk deel gedegradeerd is. In deze gebieden overleven
bijna 1 miljard van de armste mensen. Deze gebieden breiden zich jaarlijks uit met ongeveer 7,5
miljoen ha (meer dan 2 maal België).
Sommige regio’s worden dus droger en krijgen te maken met waterschaartse, terwijl andere regio’s
veel natter worden. Dergelijke overgangsprocessen brengen kosten met zich mee en kunnen tot
heel wat spanningen leiden.
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De tariefpolitiek
De beperkte hoeveelheid water wordt door de mens vaak ondoelmatig gebruikt. Eén van de
voornaamste oorzaken van het ondoelmatig gebruik van het schaarse zoet water is de
onaangepaste prijszetting voor het watergebruik. Dit gaat vooral op voor water dat bestemd is voor
de landbouw. In vele gevallen is bevloeiingswater ofwel gratis ofwel ligt de prijs op een niveau
waarbij men geen rekening houdt met de reële kosten van onderhoud, noch met deze van de
investering zelf (die doorgaans door de gemeenschap wordt gefinancierd). Het financieel risico van
het project ligt dus duidelijk niet bij de landbouwer en wordt niet via de productie doorgerekend
naar de klanten. Zo’n systeem zet geenszins aan tot een doelmatig en spaarzaam gebruik van
water en tot een zorgzaam onderhoud van de infrastructuur. Waterverspilling wordt aldus een
chronisch verschijnsel. Als oplossing hiervoor werd voorgesteld om water te beschouwen als een
economisch goed. Vooral de Wereldbank moedigde dit aan en trok meteen de lijn door naar het
promoten van privatiseringen.
In de slotverklaring van het Wereld Water Forum in Den Haag in 2000 werd ingeschreven dat een
prijszetting de conflicten over water zou beperken. Men dacht daarbij zowel aan conflicten binnen
landen als aan conflicten tussen landen. De vrije markt zou dus niets dan voordelen met zich
meebrengen.
Deze trend lokte op zijn beurt weer heel wat protest uit. Men vreesde de toenemende
privatiseringen in de watersector. Hierbij worden openbare voorzieningen, zoals de toelevering van
water, immers overgenomen door meestal buitenlandse ondernemingen met als doel winst maken.
Bij privatisering zijn er –zeker in ontwikkelingslanden– vaak geen garanties voor de waterkwaliteit,
universele toegang of respect voor het milieu. Het bekendste voorbeeld van protest tegen
privatisering is het Boliviaanse plaatsje Cochabamba. De privatisering van de watervoorziening
leidde er tot enorme prijsstijgingen, wat op zijn beurt leidde tot onlusten die hun hoogtepunt
bereikten in april 2000 toen het leger de stad in werd gestuurd om een einde te maken aan het
protest. De gevolgen waren dubbel: één dode en meer dan honderd gewonden, maar de
privatisering werd wel afgeblazen. Een degelijk alternatief kwam er echter niet, zodat bijna de helft
van de bevolking zich nog steeds moet behelpen met regenwater, water uit tankwagens en
dergelijke. Het conflict is nog steeds aan de gang.
Alle kritiek op de privatiseringsgolf van water leidde er ondertussen wel toe dat het concept om
water als een mensenrecht te beschouwen steeds meer ingang vindt.

Falende waterbeheersingsystemen
Er wordt van uitgegaan dat vandaag ongeveer 60% van de wateropname verspild wordt door
lekken in de distributiesystemen en door inefficiënte aanwending in landbouw en industrie.
Lekkende watersystemen zijn niet enkel het probleem van minder ontwikkelde landen. In de geïndustrialiseerde wereld dateert de
infrastructuur dikwijls van voor de laatste wereldoorlog en biedt dus niet meer dezelfde bedrijfszekerheid als voorheen.

Bij irrigatie kent men eveneens grote verspillingen die niet alleen te maken hebben met een gebrek
aan efficiëntie, maar ook met het systeem zelf. Bij de irrigatie van grote oppervlaktes komt minder
dan de helft van het opgepompte water ten goede aan de gewassen. Vooral in de aanvoerkanalen
zijn belangrijke verliezen. Een ander deel van het water stroomt ongebruikt van de velden of dringt
de grond in. Dit water heeft ondertussen wel zouten, kunstmeststoffen en pesticiden opgenomen.
Hierdoor raken het grondwater en de watergebieden die stroomafwaarts liggen vervuild en besmet.
Daarbij komt nog dat, zeker in droge streken, een verzilting van de landbouwgronden zelf in de
hand wordt gewerkt.
Men raamt de totale verzilte oppervlakte op 60 miljoen ha, bijna een kwart van de totale bevloeide
oppervlakte. Op verzilte akkers dalen de opbrengsten spectaculair.
Het meest bekende voorbeeld hiervan is de regio rond het Aralmeer. In 1960 was het Aralmeer
nog het vierde grootste in de wereld. Sedertdien is het spectaculair gekrompen tot minder dan de
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helft van de oorspronkelijke oppervlakte. Dit is het gevolg van zeer belangrijke wateropnames
stroomopwaarts. Water uit verschillende rivieren die naar het meer vloeien, wordt immers – op een
zeer inefficiënte manier – als irrigatiewater gebruikt. Het moet dienen om reusachtige katoen- en
rijstvelden te bevloeien en dit in een woestijngebied. Gevolg is dat het Aralmeer opdroogt. Dit heeft
op zijn beurt al geleid tot de vernietiging van het omliggende ecosysteem, het stopzetten van de
visindustrie rond het meer en het einde van de landbouwactiviteiten. Naast het vervuilde en verzilte
water dat na irrigatie stroomopwaarts nog overblijft, maakt industrieel en stedelijk afvalwater de
toestand nog erger. De problemen zijn legio: verwoestijning (doordat zand, zout en stof van de
opgedroogde meerbodem door de wind worden meegevoerd en in de wijde omgeving neerslaan),
gezondheidsproblemen bij de bevolking, toenemende werkloosheid en armoede, enzovoort.
In deze regio zien we meteen ook hoe de belangen van gebruikers van eenzelfde watervoorraad
met elkaar in conflict kunnen komen, zelfs al zijn er enorme hoeveelheden water aanwezig.

Waterpollutie
De vervuiling van het water vormt vandaag een zeer belangrijke beperking op de beschikbaarheid
van water voor menselijk en zelfs voor industrieel gebruik. De vervuiling wordt in de hand gewerkt
door hoge concentraties van mensen in stedelijke gebieden en door de gebruikte technieken in de
landbouw en de industriële sector.
Volgens het VN-rapport over de menselijke ontwikkeling wordt 1/3 van het gebruikt water in de
industrielanden zonder enige zuivering in waterbekkens gestort. In de ontwikkelingslanden wordt
dit geraamd op 90%. Elke kubieke meter vervuild water degradeert daarbij 8 tot 10 kubieke meter
schoon water.

Grote waterwerken : noodzaak of prestige?
Grote kunstmatige waterreservoirs, zeker in droge gebieden, liggen aan de basis van heel wat
milieuverstoringen. Ze zijn tevens een bron van enorme waterverspilling door verdamping.
Men schat het totale volume opgeslagen water achter grote stuwdammen op 6.000 km3; hun
wateroppervlakte beslaat 500.000 km2. In tropische streken zoals Afrika kan de verdamping
oplopen tot 35% van het totale waterverbruik van het continent. Het betekent dat dit water een
relatief lange tijd aan het directe wateraanbod onttrokken wordt.
Een grote of snelle ingreep – zoals het bouwen van een dam, een irrigatienetwerk of het omleiden
van een rivier – die de natuurlijke setting van een stroomgebied wijzigt doet de kans op conflicten
toenemen. Dit wordt nog versterkt wanneer de bestaande institutionele structuren niet in staat zijn
om dergelijke veranderingen op te vangen.
De bouw van een grote dam heeft verstrekkende gevolgen gevolgen voor de directe omgeving.
Mensen raken hun land kwijt en worden gedwongen te verhuizen. Naar hun mening over het
project wordt daarbij meestal niet gevraagd en de compensatieregeling is meestal niet goed.
Op deze manier raken maatschappelijke structuren ontwricht, nemen armoede, werkloosheid en
ziekten toe en is er een verlies aan cultureel erfgoed. De bouw van de reusachtige Drieklovendam
op de Yangtze-rivier in China draaide uit op een menselijke ramp. Eerst was er jarenlange
onzekerheid en daarna dan toch een slecht geregelde gedwongen verhuizing voor meer dan 1
miljoen mensen. Een serie kleine en middelgrote dammen had heel wat minder sociale, technische
en milieuproblemen met zich meegebracht. Een ander voorbeeld is dat van de Cana Brava
stuwdam in Brazilië. Het Belgische bedrijf Tractebel kwam onlangs in opspraak omdat de families
die door de aanleg van de dam hun grond, huis en/of bron van inkomsten verloren geen
rechtvaardige compensatie kregen voor het geleden verlies.
De bouw van stuwdammen is nog steeds een uiterst politieke aangelegenheid. De druk op politici
wordt opgevoerd, maar uiteindelijk hakken zij nog altijd de knoop door. Daarbij heeft de druk die
het bedrijfsleven uitoefent, de carrièredrang van politici, het grootschalige denken van
financierende instanties en de overwaardering van korte-termijnoplossingen een verregaande
invloed op de besluitvorming. Om nog maar te zwijgen over corruptie.
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De bevolkingsgroei
De wereldbevolking telt vandaag 6 miljard mensen. Volgens ramingen van de Verenigde Naties
zou in 2025 het bevolkingsaantal oplopen tot 8,3 miljard. De grootste groei wordt in de
ontwikkelingslanden verwacht; precies die landen waar het watertekort nu al het meest schrijnend
is. De bevolkingsaangroei houdt uiteraard een verhoogde vraag in naar water voor gezondheid en
hygiëne maar betekent tevens voornamelijk een stijging van de wateropnames om de nodige
voedingsproducten te kunnen voortbrengen.

De economische ontwikkeling in het algemeen
De economische ontwikkeling veronderstelt hogere landbouw- en industriële productie en
productiviteit. Men verwacht een globale toename van de vraag naar water voor de landbouw met
80% en voor de industrie met 50% tegen het jaar 2025. De economische ontwikkeling brengt
normalerwijze ook meer welstand, waardoor ook het gebruik van water voor de huishoudelijke
behoeften toeneemt.
Dit leidt tot toenemende concurrentie tussen de industriële sector, de landbouw sector en de
gezinnen. Maar ook binnen deze sectoren zal er strijd geleverd worden tussen de kapitaalkrachtigen en de minder kapitaalkrachtigen, tussen de grote landbouw exploitanten en de zeer
grote groep die actief is in de overlevingslandbouw, tussen de meer begoede gezinnen en de
armen.
Spijtig genoeg zullen de zwakkeren dikwijls het onderspit moeten delven. Zij verdienen derhalve de
bijzondere aandacht van elkeen die een sociale verantwoordelijkheid draagt, niet in het minst van
de NGO’s die zich aandienen als hun belangenbehartigers.

De verstedelijking
De toenemende concentratie van de bevolking in grootsteden en de hieraan verbonden
economische en industriële activiteiten leggen een zeer zware hypotheek op de waterreserves en
het omringende milieu, maar ook op het omliggende hinterland. Zware investeringen, die de
betrokken gemeenschappen, noch hun nationale overheden aankunnen, zijn nodig om de vraag
naar water en de afvoer en de zuivering van het gebruikt water te verzekeren. De achterstand die
men nu al opgelopen heeft in de uitbouw van de nodige infrastructuur is enorm. Een sprekend
voorbeeld van de impact van de verstedelijking op de waterbevoorrading is Peking. De voorbije 40
jaar is hier aan overexploitatie gedaan waardoor het grondwaterpeil gemiddeld 37 meter gedaald
is. Men is nu verplicht het drinkwater te halen op honderden km afstand.
Tussen 1950 en 1990 verviervoudigde het aantal steden met meer dan 1 miljoen inwoners. Tegen
2025 verwacht men dat het aantal zal toenemen tot 650. 90% van de bevolkingsgroei zal zich
voordoen in stedelijke agglomeraties. De grote meerderheid van deze nieuwe steden ontstaat in
de Derde Wereld. Van het huidig aantal zijn er 250 gevestigd in Azië, Latijns Amerika en Afrika.
In de ontwikkelingslanden wedijveren de steden en het platteland om water. Men mag verwachten
dat deze concurrentie alleen maar zal toenemen.

Financiële en institutionele obstakels
In vele landen blijven de watervoorraden onderbenut door een gebrek aan financiële middelen en
het falen van de instituties. Er is voldoende water aanwezig, maar het raakt niet tot bij de mensen
omdat de watervoorziening slecht georganiseerd en gemanaged wordt. Overheden hebben geen
geld om de watersystemen te onderhouden en uit te breiden.
Meestal slagen ze er ook niet in om hun kosten voldoende te recupereren, werken ze inefficiënt en
tiert de corruptie welig. Het aanbod is onvoldoende op de vraag afgestemd: er is een slechte
verdeling waarbij bestaande rijke klanten en de industrie worden bevoordeeld.
Vaak komen de armste bevolkingsgroepen dus niet in aanmerking voor waterdistributie. In geval
de plaatselijke of nationale autoriteiten dan toch tot een watervoorziening beslissen, gebeurt dit
doorgaans aan voorwaarden die bij de armen zwaarder uitvallen dan voor de meer welstellende
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bevolking. In de meeste steden van de Derde Wereld betalen zij die geen rechtstreekse toegang
hebben tot de beschikbare waterdistributie tot 10-maal meer dan zij die rechtstreeks aangesloten
zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat in de krottenwijken van de Haïtiaanse hoofdstad Port-auPrince de inwoners tot 20% van hun inkomen moeten besteden om aan water te geraken, terwijl er
tal van handelaars zijn die het gratis en ongestraft van het net aftappen.

Virtueel water en de watervoetafdruk
Landen kunnen de druk op hun watervoorraad beperken door voedsel te importeren uit andere
landen, vooropgesteld dat ze daar voldoende geld voor hebben. Deze alternatieve bron van water
wordt virtueel water genoemd. Het is de hoeveelheid water die nodig is om een goed of dienst te
produceren. Als water op die manier geïmporteerd wordt is dat goedkoper dan ‘echt’ water te
importeren. Het bestuderen van de hoeveelheden water die op deze manier landen binnenkomen
en verlaten, kan een totaal nieuw licht werpen op de waterschaarste van een land.7 Jordanië
importeert 5 tot 7 miljard m³ virtueel water per jaar. Het haalt daarentegen slechts 1 miljard m³ uit
eigen watervoorraden.
Als de hele graanimport van het Midden-Oosten wordt omgerekend naar virtueel water, komen we
uit op een hoeveelheid water die even groot is als het jaarlijkse debiet van de Nijl.
Een land kan via voedselimport dus veel meer water verbruiken dan het zelf ter beschikking heeft.
Via de watervoetafdruk kan het watervolume berekend worden dat jaarlijks nodig is om de
bevolking van een land in stand te houden. De watervoetafdruk van een land is de hoeveelheid
water die nodig is voor de productie van goederen en diensten die verbruikt worden door de
bevolking. De berekening gebeurt door bij het binnenlandse waterverbruik het virtuele water dat
het land binnenkomt op te tellen en er de hoeveelheid virtueel water dat het land verlaat af te
trekken.
De globale watervoetafdruk is 1.240 m³ per capita per jaar, maar de verschillen tussen landen zijn
groot. Ze worden bepaald door het consumptieniveau (in relatie tot het bruto nationaal product),
het consumptiepatroon (veel of weinig vleesconsumptie), het klimaat en de landbouwmethoden
(efficiënt watergebruik). Landen die relatief gezien een hoge graad van evapotranspiratie hebben
en een hoog bruto nationaal product per capita (meestal hoge consumptie van vlees en
industriegoederen) hebben een grote watervoetafdruk. Voorbeelden zijn Portugal (2.260 m³
/capita/jaar), Italië (2.330 m³/captita/jaar) en Griekenland (2.390 m³/capita/jaar). Bepaalde landen
met een hoog BNP per capita kunnen een in verhouding kleine watervoetafdruk hebben doordat
men er gewassen kan telen onder gunstige klimaatomstandigheden. Dit is het geval in het
Verenigd Koninkrijk (1.245 m³/capita/jaar), Nederland (1.220 m³/capita/jaar), Denemarken (1.440
m³/capita/jaar) en Australië (1.390 m³/capita/jaar). Landen zoals de Verenigde Staten (2.480
m³/capita/jaar) en Canada (2.050 m³/capita/jaar) hebben dan weer een grote watervoetafdruk door
de hoge consumptie van vlees en industriegoederen. Ter vergelijking: België en Luxemburg
hebben een watervoetafdruk van 1.802 m³ per capita per jaar.
Ongeveer 16 % van het waterverbruik in de wereld wordt besteed aan producten voor de export.
Met de toenemende mondialisering van de handel zal de interdependentie waarschijnlijk nog
toenemen. Steeds meer landen worden op deze manier steeds meer afhankelijk van andere
landen, wat hun kwetsbaarheid vergroot. Daarenboven betekent handel in voedsel en andere
producten niet alleen handel in virtueel water, maar ook in virtuele arbeid en virtuele landbouwgrond. Als men virtueel water dus als beleidsoptie wil overwegen, moet men eerst de mogelijke
impact op de lokale sociale, economische en culturele situatie bestuderen.
Men moet voorkomen dat handel in virtueel water tot nog meer conflictsituaties zou leiden.

7

Voor sommige grote landen kan het even interessant zijn om de binnenlandse handel in virtueel water te kennen.
Voor China bijvoorbeeld dat relatief droog is in het noorden en relatief nat in het zuiden, is de handel in virtueel water tussen de
regio’s een belangrijke kwestie.
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Gemiddelde nationale watervoetafdruk per capita (m³/capita/jaar). Groen betekent dat de watervoetafdruk van het land in kwestie
gelijk is aan of kleiner is dan het globale gemiddelde.
De watervoetafdruk van landen in het rood is groter dan het globale gemiddelde.
Bron: http://www.waterfootprint.org/WaterFootprints.html

Er zijn dus verschillende elementen die bijdragen tot spanningen rond water, wat maakt dat in een
aantal gebieden op aarde de kans op een watergerelateerd conflict duidelijk groter is dan elders.
Uit de plaatsen waar incidenten als gevolg van waterschaarste de kop opsteken kan men volgend
patroon afleiden: conflicten ontstaan in eerste instantie binnen landen/regio’s die zich stroomafwaarts bevinden in (internationale) stroomgebieden en waar de problemen met betrekking tot
beschikbaarheid en toegang tot water het grootst zijn. Sommige oorzaken zijn een natuurlijk
verschijnsel, andere zijn het gevolg van menselijk handelen. Schaarste is niet alleen en zelfs niet
in de eerste plaats een onvermijdelijk natuurlijk fenomeen, maar wordt zeer sterk beïnvloed door
het gedrag van mensen, sociale gewoonten, instituties en beleid. Het is dan ook vaak het zich
aanpassen aan de veranderende omstandigheden dat voor de grootste problemen zorgt en niet
zozeer de waterschaarste op zich.
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2. Overzicht van recente conflictcasussen
2.1 INTERSTATELIJKE CONFLICTEN ROND WATER

Water in ruil voor energie
Centraal-Azië: Kirgizstan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazachstan, Turkmenistan en het Aralmeer
Centraal-Azië is een topografisch gevarieerde regio met zowel hoge, waterrijke bergketens als
uitgestrekte, droge vlakten. Praktisch 90% van de waterreserves zijn geconcentreerd in de
bergketens van Kirgizstan en Tajikistan. In deze bergen ontspringen ook de twee grootste rivieren
uit de regio, de Syr Darya en de Amu Darya, de voornaamste rivieren die het Aralmeer van water
voorzien. De drie aangrenzende staten Uzbekistan, Kazachstan en Turkmenistan worden
gekenmerkt door uitgestrekte vlakten en liggen meer stroomafwaarts. Ten tijde van de Sovjetunie
is er in de regio een uitgebreid netwerk van dammen, reservoirs en kanalen gebouwd dat, vanuit
de bergen, de meer stroomafwaarts gelegen vlakten van water voorziet, zodat er intensief katoen
en rijst geteeld kon worden, gewassen die veel water vereisen. In de bergen van Kirgizstan en
Tajikistan werden grote waterreservoirs aangelegd.
Sinds de onafhankelijkheid van de staten in 1991 zijn er in toenemende mate spanningen ontstaan
tussen de stroomafwaarts gelegen staten, die grote verbuikers zijn van water voor de teelt van
katoen en rijst, maar rijk zijn aan energiebronnen (olie en gas), en de stroomopwaarts gelegen
staten, rijk aan water. Met het wegvallen van het centraal gezag van de Sovjetunie is het
ruilprincipe tussen de twee partijen (water in ruil voor brandstoffen) een thema van jaarlijks
terugkerende twist tussen de betrokken regeringen. Tijdens de wintermaanden, gebruiken de
stroomafwaarts gelegen staten de kleine watervraag om marktprijzen te eisen voor de levering van
olie en gas, terwijl tijdens de droge zomermaanden de stroomopwaarts gelegen staten een
betaling eisen van het geleverde water. De onwil om samen te werken en wederzijds wantrouwen
hebben geleid tot een degradatie van de waterhuishouding in het gebied en bijgevolg een sterke
mate van evironmental insecurity. De waterinfrastructuur wordt niet meer onderhouden, en door
opzettelijke onderbrekingen van de olie- en gasbevoorrading in de winter worden grote
waterbassins in de bergen aangesproken voor de productie van elektriciteit met waterkrachtcentrales. Hierdoor kunnen de stroomafwaarts gelegen staten onvoldoende van water worden
voorzien tijdens de droge zomermaanden.
Naast een gebrek aan samenwerking tussen de betreffende regeringen, twisten ook boeren in de
grensregio’s om het kostbare irrigatiewater. Dit is het geval in de valleien aan de grens tussen
Kirgizstan en Uzbekistan en tussen Tajikistan en Uzbekistan. Hier lopen kanalen tussen de
landsgrenzen door. Boerengemeenschappen uit elke staat proberen zoveel mogelijk water te
gebruiken voor hun gewassen, zonder zich te storen aan de noden van de stroomafwaarts gelegen
gemeenschappen, die dan aan watertekort leiden. Dit is voornamelijk een probleem van
wederzijds wantrouwen, waarbij akkoorden die een juiste verdeling van het water voorzien niet
worden nageleefd.
Bijkomende elementen van degradatie van het milieu en veranderingen in het milieu leiden tot
milieuschaarste Zo is een groot deel van het Kirgizisch territorium fragiel en onderhevig aan
overstromingen en modderstromen (zoals laatst in juni 2005) en bevinden zich in het
hooggebergte een aantal verlaten uraniumertswinningen in open dagbouw uit het Sovjettijdperk.
Deze sites bevatten grote hoeveelheden radioactief afval die een potentiële bron van
waterverontreiniging vormen. De grote overheveling van rivierwater uit de Syr Darya en Amu
Darya, onttrekt het Aralmeer van zijn voornaamste bevoorradingskanalen.
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Het ooit grote meer is verworden tot een verzameling plassen middenin een desolaat landschap,
verzilt en sterk vervuild.

[1] Z. Karaev, Water Diplomacy in Central Asia, MERIA 9[1], 2005 http://meria.idc.ac.il
[2] D. Kemelova and G. Zhalkubaev, Water, conflict, and regional security in Central Asia revisited, N.Y.U. Env. Law J.
11, 2003 www.law.nyu.edu/journals/envtllaw
[3] Central Asia: Water and Conflict, Intl. Crisis Group, Asia Report 34 www.crisisgroup.org
[4] ReliefWeb www.reliefweb.int
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Militaire bezetting en waterverdeling
Waterverdeling tussen Israël en Palestina
Het bekken van de Jordaanrivier is een systeem van kleine tot middelgrote rivieren die vijf landen
beslaat: Israël, Libanon, Syrië, Palestina en Jordanië. Daar de regio gekenmerkt wordt door dorre
zomers, en watervoorziening essentiëel is voor overleven, hebben deze landen, ondanks de
gevoerde oorlogen, de onderlinge verdeling van water blijvend weten te onderhandelen.
Daarbij mag Israël wel bvb. dubbel zoveel water aan de Jordaanrivier onttrekken dan Jordanië.
Naast het water uit de Jordaanrivier, delen Israëli’s en Palestijnen twee grote grondwaterlagen.
Een eerste ligt in de bergen op de Westelijke Jordaanoever; een tweede onder de Gazastrook.
De verdeling van deze watervoorraden tussen de twee bevolkingsgroepen is echter volledig in
handen van Israël. Zo wordt 90% van het in de Westelijke Jordaanoever opgepompt water door
Israël gebruikt. Israël houdt voor haar eigen bevolking een dagelijks waterverbruik aan van 300m3
per persoon, voor de Palestijnen maar 40m3. Bovendien wordt de Palestijnen de toegang
verhinderd tot een groot deel van de waterbronnen en waterputten op hun eigen grondgebied, en
mogen ze geen bijkomende waterputten boren.
De overbevolking in de Gazastrook, ten gevolge van Palestijnse vluchtelingen, heeft de belasting
voor het milieu enorm doen toenemen met milieuschaarste tot gevolg. In de Gazastrook is reeds
decennialang systematisch meer grondwater gepompt dan de natuurlijke aanvoer verzekeren kan,
en dit door Israëli’s, Palestijnen én Joodse kolonisten. Het gevolg is het insijpelen van zeewater in
de grondwaterlagen, zodat een groot deel ervan nu ongeschikt is voor gebruik. De beperkte
waterbeschikbaarheid is voor Israël en Palestina dé oorzaak van environmental insecurity.
De grote verschillen in waterverbruik tussen Israëli’s en Palestijnen leiden regelmatig tot
schermutselingen en beschadigen van waterbronnen en –putten. Bovenop de beperkte
beschikbaarheid van zuiver water, wordt nog steeds weinig water gerecycleerd. Vaak wordt
huishoudelijk afvalwater ongezuiverd geloosd of voor landbouw gebruikt. Door de geringe diepte
van het grondwater is er onvoldoende filtermogelijkheid zodat kostbare grond en grondwater
vervuild dreigen te raken.
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[1] WorldWatch Institute, Water Conflict and Security Cooperation www.worldwatch.org
[2] The Water Conflicts in the Middle East from a Palestinian Perspective, Applied Research Inst. Jerusalem www.arij.org
[3] Deconinck S., Israeli water policy in a regional context of conflict: prospects for sustainable development for Israelis
and Palestinians?, December 2002, http://www.waternet.be
[4] IRC, Vandals foul Palestinian village's water supply, 24/02/2005, www.irc.nl
[5] IPC, Israeli Occupation Turns Nablus into Waste Dump and Settlements Sewage System, 23/05/2005
www.ipc.gov.ps
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Onwil tot samenwerking in waterbeheer leidt tot milieuschaarste
Waterhuishouden in het bekken van Eufraat en Tigris (Turkije, Syrië, Irak)
De twee grote rivieren Eufraat en Tigris ontspringen in het Zuidoosten van Turkije. In Zuid-Irak
stromen ze samen in de Shatt-El-Arab. Hun gezamenlijk bekken spreidt zich uit over Turkije, Syrië,
Irak en in mindere mate Iran. Het is een zeer droge regio, zodat de stroomafwaarts gelegen staten
voor een groot deel van hun waterbevoorrading op dit rivierenstelsel zijn aangewezen.
Reeds sinds de jaren ’80 zorgen ongecoördineerde waterwinningsprojecten, die tot doel hebben
de eigen autonomie in waterbevoorrading te verzekeren, voor spanningen tussen de drie landen.
Turkije heeft een grootschalig project voor de bouw van 22 stuwdammen en 19 waterkrachtcentrales op de Eufraat en Tigris bijna volledig gerealiseerd (het zogenaamde GAP project). Dit tot
grote onvrede van Syrië en Irak, die vrezen voor een hegemonische positie van Turkije in de regio,
waarbij het in staat is in noodgeval de doorstroom van water stop te zetten. Terwijl Turkije zijn
eigendomsrecht op het water dat op zijn territorium ontspringt opeist, doen Syrië en Irak aanspraak
op het water op basis van historische redenen. Syrië en Irak dreigden al eens met een oorlog
tegen Turkije. Ze vreesden dat Turkije tot 50% van het Eufraatwater zou omleiden om de scheepvaart veilig te stellen, met grote schade aan hun landbouw tot gevolg. Turkije spreekt dit tegen en
zegt dat dit technisch onmogelijk is.
Elk land probeert zoveel mogelijk water op te slaan om zo weinig mogelijk van de andere landen
afhankelijk te zijn, zonder het economisch nut ervan na te gaan. Syrië heeft op deze manier al een
aantal dammen gebouwd. In de ene staat wordt land geïrrigeerd dat minder voor landbouw
geschikt is, terwijl in de andere staten betere gronden (ongebruikt) beschikbaar zijn. Studies tonen
aan dat de Eufraat en Tigris voldoende water aanvoeren om de volledige regio op een
aanvaardbare en duurzame manier te doen ontwikkelen. De huidige waterschaarste draait eerder
om de onredelijke hoeveelheden water waarop elk van de betrokken landen aanspraak maakt.
Terwijl er teveel water aan de Eufraat onttrokken wordt, wordt er veel water in de Tigris ongebruikt
gelaten. Het vermijden van deze onzekerheid rond waterbevoorrading is enkel mogelijk door een
integraal en interstatelijk waterbeheer.

Bron: Yale Center for Earth Observation www.yale.edu

[1] A. Çarkoğlu and M. Eder, GAP & The Water Conflict, Private View, 1998 www.tusiad.org
[2] D. Altinbilek, Development and management of the Euphrates-Tigris basin, Water Res. Dev. 20[1], 2004
www.stanford.edu/~burney
[3] J. R. Starr, Water wars, Foreign Policy 82: 17-36 www.ciesin.org
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Water in het conflict India-Pakistan rond Kashmir

De zes hoofdrivieren in het Indusbekken stromen vanuit het Tibetaans hooggebergte doorheen
Kashmir en irrigeren de stroomafwaarts gelegen vlakten tussen India en Pakistan. Het waterrijke
Kashmir is steeds een zone van landbetwisting geweest tussen de twee staten. Het in 1960 door
de Wereldbank onderhandelde verdrag voorziet in de opsplitising van Kashmir tussen India en
Pakistan, waarbij de waters van drie meest oostelijke zijrivieren aan India toekomen, en de waters
van de drie westelijke rivieren aan Pakistan.
De uitbreiding van geïrrigeerde landbouwoppervlakte, in de vruchtbare, stroomafwaarts van
Kashmir gelegen provincies, zowel in India als in Pakistan, heeft de laatste jaren tot een
alarmerende daling van het waterpeil van de Indus geleid. Lager gelegen regio’s die door andere
etnische groepen bevolkt worden krijgen onvoldoende water om in hun waterbehoeften te
voorzien. Dit heeft geleid tot betwistingen tussen Punjab en Sindh groepen en de Pakistaanse
overheid heeft moeten ingrijpen om in een aantal provincies de excessieve overheveling van water
af te sluiten.
Oplossingen worden vanuit Pakistan gezien in het bouwen van dammen en aanleggen van
waterreservoirs, maar het probleem is dat deze in Indisch Kashmir zouden komen te liggen.
Bovendien heeft India op zich al plannen om datzelfde water op te vangen en te gebruiken voor de
productie van elektriciteit. Pakistan verzet zich tegen de bouw van zulke stuwdammen en eist een
heronderhandeling van de landsgrenzen.

[1] R. Ramesh, Rivers run through it, The Guardian, 16/03/2005 www.guardian.co.uk/analysis
[2] Articles related to water & dams www.iwmi.cgiar.org/centralasia/Files/news/Water%20Articles.htm
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Oude waterverdragen en nieuwe economische ontwikkeling
Waterverdeling van de Rio Grande tussen VS en Mexico

De grensregio Paso del Norte in het bovenbekken van de Rio Grande, tussen de VS en Mexico
omvat drie grote en snel groeiende steden: El Paso en Las Cruces in de VS en Ciudad Juárez in
Mexico. De regio is echter arm aan water en aangewezen op waterwinning uit de Rio Grande rivier
en gemeenschappelijke grondwaterlagen. In een verdrag van 1944 kwamen de twee regeringen
waterquota’s overeen voor de verdeling van het water van de Rio Grande. In ruil voor de
financiering van een aantal waterreservoirs langs de Rio Grande door de VS kreeg de VS
eigendomsrecht over 92% van het water; naar Mexico gaan de resterende 8%.
Zowel de Amerikaanse als de Mexicaanse zijde kende de laatste decennia een sterke
economische ontwikkeling en bevolkingstoename. Mexico, evenzeer met de noodzaak een
toenemende grondoppervlakte te irrigeren en meer vee van water te voorzien, weerhoudt hierdoor
reeds lange tijd een deel van de waterquota die aan de VS toekomt. Een verschillende jaren
aanhoudende droogte heeft de situatie alleen maar verslechterd. Mexicaans en Texaans vee sterft
door een gebrek aan water. Texaanse boeren eisen schadevergoeding van de Mexicaanse
overheid op basis van een niet-naleving van de waterverdragen. In Februari 2001 werd er zoveel
water aan de Rio Grande onttrokken dat de rivier voor de eerste maal sinds mensenheugenis niet
meer tot de Golf van Mexico raakte. Het dispuut duurt nu al meer dan 12 jaar en onlangs hebben
de regeringen van de twee landen een akkoord bereikt waarbij Mexico de “waterschuld” in de
komende jaren zal terugbetalen.
Om te voorzien in hun behoeften van drinkwatervoorziening spreken de steden El Paso en Ciudad
Juárez, aan weerszijden van de Rio Grande gelegen, een gemeenschappelijke grondwaterlaag
aan. Maar er wordt meer water opgepompt dan de natuurlijke aanvoer, waardoor het grondwaterpeil zakt en de verzilting van de laag toeneemt. De autoriteiten van El Paso hebben reeds
maatregelen genomen rond een zorgzamere omgang met drinkwater en zijn begonnen met de
bouw van een ontziltingsinstallatie om het water uit zouthoudende grondwaterlagen alsnog voor
drinkwater te kunnen gebruiken en zodoende aan de toekomstige waternoden tegemoet te komen.
Dergelijke behandeling heeft echter wel een prijskaartje en de prijs van drinkwater zal gevoelig
stijgen. Aan Mexicaanse zijde is integendeel nog niets ondernomen. Er heerst een schaarste aan
“sociale voorraden” om met het waterprobleem om te gaan.

[1] K. Bixby, Water conflicts in the Paso del Norte border region, borderlines 7[6], 1999 http://us-mex.irconline.org/borderlines
[2] R. McHugh, Federal Aquifer Bill Would Help Calm Troubled U.S.-Mexico Border Waters, IRC www.sharedwater.org
[3] J. Treat, Mexico and US cut Rio Grande deal, but tensions run high as border water runs low, borderlines 9[5], 2001
http://us-mex.irc-online.org/borderlines
[4] El Paso Water Service Utility www.epwu.org/story95.html
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2.2 INTERNE CONFLICTEN ROND WATER
Privatisering van water
Bolivia
In 2000 brak in Cochabamba, Bolivia’s derde grootste stad een volksopstand uit over te dure
waterprijzen. Arme Bolivianen protesteerden tegen de beslissing van de regering om, op advies
van de Wereldbank, de watervoorzieningen in Cochbamba volledig te privatiseren en toe te
vertrouwen aan de Amerikaans-Britse firma Bechtel. Bechtel had een 40 jaar durend monopolie
gekregen over de waters in en rond Cochabamba en beloofde in ruil geld te investeren in de
renovatie en uitbreiding van de drinkwatervoorziening.
Onmiddellijk na de privatisering verhoogde Bechtel de drinkwaterprijzen in Cochabamba tot meer
dan het dubbel van de oude prijzen. Voor vele inwoners van de stad betekende dit dat ze bijna de
helft van hun maandelijks loon aan water moesten uitgeven. Bovendien verbood de Wereldbank
de Boliviaanse overheid om subsidies uit te reiken aan de armen voor de bekostiging van het
drinkwater. Zelfs boeren moesten waterlicenties kopen om de openbare waterbronnen te mogen
gebruiken voor hun vee.
De Boliviaanse autoriteiten traden hard op. Vreedzame protesten werden bloedig neergeslaan.
Drie maanden aanhoudende protesten deden de Boliviaanse autoriteiten uiteindelijk toch van
mening veranderen en het monopolie-contract voor Bechtel werd ingetrokken (2005).

[1] J.Shultz, Bolivia’s war over water, The Democracy Center www.democracyctr.org
[2] M. Barlow, Desperate Bolivians fought street battles to halt a Water-For-Profit scheme, GPF, 2000
www.globalpolicy.org/socecon
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Werkgelegenheid en recht op water
Het Coca-Cola dispuut in India
In de Indiase deelstaat Kerala wordt een bittere rechtsstrijd gevochten tussen Coca-Cola en de
dorpsraad van Plachimada, waar Coca-Cola een frisdrankenfabriek heeft. Coca-Cola wordt ervan
beschuldigd teveel grondwater op te pompen en zo de dorpsbronnen uit te drogen en afvalwater te
lozen vervuild met zware metalen. Waar vroeger de dorpelingen in hun waterbehoeften konden
voorzien heerst er nu schaarste en grote onzekerheid.
De dorpsraad van Plachimada verleende Coca-Cola in 2000 een vergunning om er een vestiging
te bouwen. Ze hoopte zo de werkgelegenheid te bevorderen. Coca-Cola nam 150 permanente en
250 tijdelijke arbeiders in dienst, en betaalde jaarlijks zo’n 13000 euro aan belastingen.
De keerzijde van de medaille is dat de fabriek dagelijks 3,5 miljoen liter grondwater oppompte.
In 2002 begon de lokale bevolking een verslechtering van de waterkwaliteit op te merken.
Het water smaakte slecht en gaf aanleiding tot misselijkheid en diarree. Ook het grondwaterpeil
was sterk gedaald. Niet enkel was er minder water beschikbaar voor de dorpsbewoners, het water
was ook onbruikbaar als drinkwater. De colafabriek werd als schuldige aangeduid. De boeren
begonnen dagelijks aan de fabriekspoorten te protesteren en eisten een fabriekssluiting.
De arbeiders, bang om hun baan te verliezen organiseerden een tegenprotest. In 2003 weigerde
de dorpsraad om de vergunning van Coca-Cola te verlengen, waarna Coca-Cola in beroep ging bij
het hooggerechtshof.
Het hooggerechtshof van Kerala heeft intussen al verschillende vonnissen uitgesproken, die
telkens door één van de twee partijen zijn aangevochten. Het laatste vonnis (juni 2005) gaf CocaCola het recht om dagelijks 500.000 liter water op te pompen. Daarenboven is er ook een politieke
strijd aan de gang tussen de dorpsraad en de Indische overheid, omdat de dorpsraad in deze
kwestie haar door de grondwet voorziene zelfbeschikkingsrecht opeist. Het laatste woord is nog
niet gevallen…
Dit is niet de enige rechtsstrijd waarin Coca-Cola in India verwikkeld is. Gelijkaardige situaties
doen zich voor in Uttar-Pradesh, Rajasthan en Sivagangai.

[1] India Resource Center www.indiaresource.org
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Verdeling van schaars water tussen landbouw en huishoudelijk gebruik
De Coloradorivier en haar “Law of the river”
De Coloradorivier is de voornaamste bron van watervoorziening voor zeven “droge” staten in het
zuidwesten van de VS. Over de verdeling van de waters van deze rivier is lange tijd gevochten. Dit
heeft geleid tot een aantal interstatelijke overeenkomsten, een beslissing van het Hooggerechtshof
van de VS, een verdrag met Mexico, en federale wetgeving. Al deze wetten en verdragen worden
samen “The Law of the River” genoemd. Dankzij een systematische onderbenutting van de quota’s
door de aangrenzende staten, heeft Californië, wegens haar veel sterkere economische
ontwikkeling, steeds meer water aan de Colorado kunnen onttrekken dan toegestaan. Door een
jaren aanhoudende droogte en economische groei eisen deze staten nu hun niet gebruikte quota’s
op, en verplichten Californië haar chronisch overgebruik terug te schroeven.
De zes Californische watermaatschappijen die water uit de Colorado gebruiken voor drinkwatervoorziening en irrigatie hebben samen in het verleden jaarlijks 1000 kubieke hectometer [hm3]
meer onttrokken dan de hun toegestane quota van 5400 hm3. Op verzoek van de aangrenzende
staten heeft het VS Departement voor Binnenlandse Zaken de Californische Staat herhaaldelijk
aangemaand haar waterverbruik terug te schroeven. Californië stelde een plan op om tegen 2016
de waterheveling uit de Colorado terug te schroeven tot de haar toegestane quota. Het plan steunt
op maatregelen om huishoudelijk waterverbruik te verminderen en de teeltoppervlakte in de
droogste valleien te reduceren. Maar de verschillende watermaatschappijen raakten het niet eens
over de hoeveelheden die elk zou inleveren. Uiteindelijk werd in 2003 een akkoord bereikt (het
“Quantification Settlement Agreement” ), waarbij minder water beschikbaar wordt gemaakt voor
landbouw ten voordele van drinkwatervoorziening in de Zuid-Californische metropolen Los Angeles
en San Diego.
De aanhoudende droogte heeft ook meegespeeld bij de Californische stroomonderbrekingen in
2001. Doordat het waterpeil in de stuwmeren zeer laag was, draaiden de waterkrachtcentrales
slechts op een fractie van hun maximale capaciteit.

[1] The Law of the River, U.S. Bureau of Reclamation www.usbr.gov/lc/region/g1000/lawofrvr.html
[2] Metropolitan Water District of Southern California www.mwdh2o.com
[3] Water Education Foundation www.water-ed.org
[4] Western Farm Press http://westernfarmpress.com/news/farming_may_not_peace
[5] Energy Information Administration , www.eia.doe.gov/cneaf/electricity/california/subsequentevents.html
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Uitzonderlijke droogten en intensieve landbouw in droge streken
Waterconflict in Spanje
Het zuiden van Spanje kampt dit jaar met een uitzonderlijke droogte. De stuwmeren in ZuidSpanje, die instaan voor het overgrote deel van de watervoorziening bevatten maar 15% van hun
capaciteit. De landbouw incasseert grote verliezen. De regio’s Andalusië en Murcia zijn het ergst
getroffen. Hier bevinden zich uitgestrekte teeltvlakten voor groenten en fruit die naar heel Europa
geëxporteerd worden. Deze teelten gedijen dankzij het warm klimaat, maar de irrigatie ervan
vereist grote waterhoeveelheden. Hiervoor is er in 1979 een 330 km lang aquaduct aangelegd om
water uit de Taag, in de Spaanse hoogvlakte, af te leiden naar Murcia.
Om geen teeltgebieden verloren te laten gaan eiste Murcia in het begin van de zomer een
verhoging van de watertoevoer doorheen het aquaduct met 120 kubieke hectometer [hm3],
bovenop de jaarlijks gegarandeerde 550 hm3. De regering van Castilla-La Mancha, waar het
aquaduct vertrekt, weigerde toe te geven. Spionagevliegtuigen werden ingezet om te bewijzen dat
Murcia nog voldoende water opgeslagen had in haar vele kleine en verspreide reservoirs. De
regering van Castilla-La Mancha wilde om deze reden niet meer dan 30 hm3 afstaan. Het conflict
werd uitgevochten voor de federale regering. Deze besliste uiteindelijk dat Murcia 82 hm3 extra
water moest krijgen.

Spanje vecht om water www.agf.nl/nieuws/2005/05jul/spanje.htm
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3. Water en ontwikkeling
3.1. REDUCTIE VAN KWETSBAARHEID ALS MIDDEL OM CONFLICTEN TE VERMIJDEN
In de inleiding werd ingegaan op de relatie tussen milieu en conflict en hoe dit eventueel kan
uitgroeien tot interne of internationale conflicten en oorlogen.
Degradatie van het milieu, milieuschaarste, “environmental stress”,… en hun link met conflicten
werden uitgelegd. De specifieke band tussen milieuschaarste en de potentiële dreiging voor het
menselijk welzijn als de bevrediging van de basisbehoeften, zoals toegang tot water, in het
gedrang komt wordt duidelijk. De problemen ivm de kwetsbaarheid van samenlevingen voor
milieuschaarste komt echter eerder naar boven als een tekort aan “sociale voorraden”, bvb
regelgeving, instellingen, technologie, gezondheidszorg,… Als deze sociale voorraden in het
gedrang komen we in een potentieel conflictueuze situatie terecht.
De reductie van de kwetsbaarheid van samenlevingen voor milieuschaarste is zeer belangrijk om
conflicten en instabiliteit te vermijden. Dit kan met name gebeuren door er voor te zorgen dat
precies die “sociale voorraden” aanwezig zijn en indien niet, dat deze opgebouwd en versterkt
worden om aanpassingscapaciteit van gemeenschappen en samenlevingen zo groot mogelijk
wordt.
Problemen tussen gebruikers (landbouw versus industrie en/of drinkwater bvb) kunnen vermeden
worden en de negatieve impact van ‘omgevingsfactoren’ (in de meest ruime betekenis, niet enkel
fysisch maar ook sociaal, institutioneel, cultureel/ethisch, …) kunnen verminderen door een proactieve benadering en het werken aan capaciteitsopbouw:
Het aanleren van technieken voor overleg, conflictbeheersing en het faciliteren van participatieve
overlegorganen waarbij alle gebruikers (of ten minste hun representatieve vertegenwoordigers)
betrokken zijn maken deel van de manieren om aan conflictpreventie en kwetsbaarheidreductie te
doen.
Opkomen voor een rechtvaardiger, gelijkwaardige verdeling van de beschikbare waterhoeveelheid
en de watervoorraden en de daarbij noodzakelijke sensibilisering van de bevolking rond menselijke
solidariteit in verband met de waterverdeling verminderen de kwetsbaarheid. Het versterken van
achteruitgestelde groepen (indianenbevolking versus mestiezen in de Andes in Ecuador) en
minder weerbare groepen (vrouwen in het Zuiden versterken zodat ze in staat zijn ook hun stem te
laten horen in overlegorganen en hun rechten te claimen), helpen bij de opbouw van de “sociale
voorraden” van maatschappijen in het algemeen.
In Europa is de confrontatie met milieuschaarste veel minder voelbaar omdat er een grote
hoeveelheid sociale voorraden aanwezig zijn. Aangezien deze “sociale voorraden” minder sterk
aanwezig zijn in landen in het Zuiden lopen deze een groter risico op milieuconflicten. Daarom
moet in het internationaal beleid ook voldoende aandacht zijn voor de link tussen milieu en sociale
ontwikkeling. Ze mogen niet los van elkaar worden gezien als aparte ontwikkelingsdoelstellingen.
Ze kunnen ook niet los worden gezien van domeinen als landbouw, handel, wetenschapsbeleid of
economie. Kwetsbaarheidsreductie en environmental security laten zich niet beperken tot het hokje
‘ontwikkelingssamenwerking’ maar vallen onder duurzame ontwikkeling in de ruime betekenis.
Het aantal landen dat gemeenschappelijke waterlopen delen is enorm: van de 263 internationale
rivierbekkens wordt ongeveer 1/3 gedeeld door meer dan 2 landen; 19 rivieren worden gedeeld
door 5 of meer landen; 13 rivieren door 5 tot 8 landen; en 5 rivieren (Congo, Niger, Nijl, Rijn en
Zambezi) worden door negen tot elf landen gedeeld. De complexiteit van het beheer van dergelijke
internationale waters is enorm. Een grote empirische studie uitgevoerd door de Oregon State
University (2001) rapporteerde 1.831 interacties tussen twee of meer landen en over een periode
van 50 jaar (zowel conflicten als samenwerking). Daarvan leidden slechts 37 interacties tot acute
onenigheid met geweld tot gevolg. Het overwicht van 1.228 positieve interacties tegenover 507
conflictueuze interacties wijst er eerder op dat geweld over water niet strategisch, rationeel,
effectief of economisch is.
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Effectief grensoverschrijdend waterbeheer en “hydro-diplomatie” door middel van institutionele
beheersstructuren (River Basin Organisations) is hierbij zeer belangrijk en overal in de wereld
worden waterbekkenbeheersplannen opgesteld die rekening houden met alle gebruikers en alle
huidig en toekomstig gebruik van water. Ter ondersteuning van dit proces werd hiervoor in 1996
het “Global Water Partnership” opgericht specifiek gericht op de ondersteuning van de
ontwikkelingslanden door capaciteitsopbouw, opbouw en implementatie van integrale waterbeheersprincipes en –plannen. (zie http://www.gwpforum.org/ ).
Sinds de jaren ’70 hebben verschillende internationale vergaderingen en conventies reeds de
grote lijnen vastgelegd rond duurzaam waterbeheer.
Op 21 mei 1997 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een conventie goed
m.b.t. het gebruik van de internationale waterlopen los van de bevaarbaarheid (Convention on the
Law of Non-navigational Uses of the International Watercourses). Om rechtsgeldig te zijn moet
deze conventie echter nog door de verschillende staten geratificeerd worden. Ook België heeft de
conventie nog niet geratificeerd en onthield zich in 1997 zelfs van de stemming.
De conferentie van Dublin (1992) formuleerde een aantal weids beleidsprincipes, de "Dublin Water
Principles", die in de Agenda 21 werden opgenomen in Rio op de wereldtop over duurzame
ontwikkeling.
Deze principes worden vandaag algemeen aanvaard (maar daarom worden ze nog niet op het
terrein in de praktijk gezet) en luiden als volgt :
-"Principe n° 1. Zoet water is een beperkt en kwetsbaar goed, essentieel voor alle leven,
ontwikkeling en natuur."
-"Principe n°2. Waterbeheer en –ontwikkeling moet gesteund zijn op een participatieve aanpak,
waarbij gebruikers, planners en politieke verantwoordelijken op alle niveau’s worden betrokken."
-"Principe n°3. Vrouwen spelen een centrale rol in de bevoorrading, het beheer en het veiligstellen
van het water."
-"Principe n°48. Water heeft een economische waarde bij de verschillende gebruiken en moet dan
ook als een economisch goed worden erkend."
De principes erkennen het duidelijke verband tussen economische, sociale en “enviromental”
security.
Op het Stockholm watersymposium in 2002 werd er bovendien unaniem gesteld dat de link tussen
economische groei en water”degradation” van rivieren en grondwater moet stoppen. Positieve,
pro-actieve maatregelen op nationaal en lokaal niveau moet watervervuiling en waterzuivering
aanpakken om de waterschaarste in de toekomst te helpen vermijden. Op dit zelfde symposium
werd ook besloten dat waterbeheer, landgebruik en het beleid ivm het ecosysteem beter op elkaar
moeten afgestemd worden in plaats van elkaar tegen te werken. Een sectorale aanpak rond
watervoorziening, voedselproductie en water voor natuurbehoud moeten binnen een aanpak van
integraal waterbeheer opgenomen worden en daarvoor moeten institutionele instellingen en
instrumenten voorzien worden.

8 Het vierde principe is controversieel. Heel wat landen, hierin gesteund door de NGO-wereld, uiten grote bezwaren. Water is
immers een uniek, niet-substitueerbaar, essentieel goed voor alle leven op aarde. Toegang tot water is bovendien een absolute
voorwaarde voor de doorbreking van de hardnekkige en vicieuze kring van de armoede en voor elke sociale en economische
ontwikkeling. Water moet dus prioritair als een gemeenschappelijk goed beschouwd worden waarop elkeen recht heeft, althans
voor de bevrediging van zijn levensnoodzakelijk noden.
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Om milieuschaarste te verminderen zal er noodzakelijk teruggegrepen moeten worden naar
menselijke waarden van rechtvaardigheid en gelijkheid om tot een duurzame oplossing voor de
waterschaarste te komen.
De inbreng en de participatie van het publiek is hierbij onontbeerlijk voor het tot stand komen van
strategieën en –overeenkomsten voor een duurzaam waterbeleid. Hun betrokkenheid en overleg
laten toe om tot een door de gemeenschap, en tussen gemeenschappen en zelfs staten, gedragen
oplossingen te komen. Zo moet ook voor de 11 Vlaamse rivierbekkens ten laatste tegen eind 2006
een bekkenbeheerplan opgemaakt worden, die rekening houden met waterkwaliteit, waterkwantiteit en natuurlijk milieu. Hierbij worden ook de verschillende gebruikers en groepen van de
civiele maatschappij betrokken (of geconsulteerd) en het grote publiek ingelicht over de
(tussentijdse) resultaten van de bekkenbeheersplannen.
De participatieve aanpak komt op tegen het gebruikelijke centralistische beleid van de overheden.
Gebruikers moeten betrokken worden in de beslissingen van de overheid met betrekking op hun
watergebruik. Terwijl de overheid de taak heeft om te waken over deze natuurlijke hulpbron en dit
gemeenschappelijk goed moet ze het beleid en het beheer in overleg doen met de gebruikers.
Enkel wanneer de “stakeholders” effectief betrokken worden in het proces en zich het proces en de
resultaten ervan toeëigenen kan men verwachten dat de aanbevelingen en besluiten effectief tot
op gemeenschapsniveau zullen doordringen en toegepast zullen worden.

Referenties
EAUX ET TERRITOIRES: TENSIONS, COÓPERATIONS ET GÉOPOLITIQUE DE L’EAU
Frédéric Lassere, Luc Descroix, Jean Burton
Paris, L’Harmattan, 2003, 275 p.
LA GUERRE DE L’EAU
Shiva Vandana
Paragon, 2002, 154 p.
WATER SECURITY AND PEACE. A SYNTHESIS OF STUDIES PREPARED UNDER THE PCP-WATER FOR PEACE PROCESS
(An UNESCO-Green Cross International Initiative)
Cosgrove, William, Compiler
Paris, UNESCO, 2002, 107 p.
LA GUERRE DE L’EAU AURA-T-ELLE LIEU?
Nguyen Tien-Duc
Paris, Editions Johanet, 2004, 250 p.
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3.2. METEN VAN KWETSBAARHEID: DE WATER POVERTY INDEX
Een indicator is een instrument dat gebruikt wordt om evoluties te meten. Aan de hand van
indicatoren kan nagegaan worden hoe een systeem in de loop van de tijd verandert, of kunnen
systemen met elkaar vergeleken worden. In beleidstermen uitgedrukt, kan een indicator aangeven
in welke mate we in de goede richting aan het werken zijn om bepaalde doelstellingen te halen of
kan het effect van verschillende acties worden vergeleken. Een bekende set indicatoren zijn de
Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties, waarbij aan de hand van 8 indicatoren op het
vlak van gezondheidszorg, inkomensniveau, milieu, gendergelijkheid, kind en kraambedsterfte,
voedselzekerheid en onderwijs wordt gemeten hoe ver de wereld staat met het bestrijden van de
armoede.
De Millenniumdoelstelling met betrekking tot duurzaamheid van het milieu streeft het halveren na
van het aantal mensen dat in 2015 geen toegang heeft tot drinkbaar water. De redenering achter
deze doelstelling is dat drinkbaar water en een goede kwaliteit van het leefmilieu samenhangen,
waardoor vervuiling minder impact heeft op de menselijke ontwikkeling. De indicator die voor deze
Millenniumdoelstelling wordt gebruikt is eenvoudigweg ‘het aantal mensen dat op een duurzame
manier toegang heeft tot veilig drinkwater’. Deze indicator kan regelmatig opgevolgd worden,
maakt vergelijkingen tussen landen mogelijk, en geeft aan wie ‘op schema’ is en wie achterloopt.
De indicator heeft een aantal beperkingen: de veronderstelling dat schoon drinkwater gelijkstaat
aan een veilig leefmilieu (als iedereen veilig water heeft, zijn de ontwikkelingsproblemen dan
opgelost?), de vaagheid van de ‘duurzame toegang’, het probleem van de meting zelf (hoe worden
de mensen geteld), het ontbreken van de precieze oorzaken van kwetsbaarheid voor
milieuproblemen aan te duiden. Het voordeel van deze indicator is dat ze niet te ingewikkeld is
(‘we hebben x-aantal mensen water gegeven’), goed gebruikt kan worden in communicatie en tot
de verbeelding spreekt (‘iedereen heeft recht op water’); het is dus in de eerste plaats een indicator
die mobiliserend kan werken, maar die voor een ontwikkelingsbeleid weinig concrete informatie
oplevert over de globale levensomstandigheden en kwetsbaarheid van de mensen die al dan niet
toegang tot drinkwater hebben. Om dat beter te monitoren, moet een indicator veel meer
elementen meten.
De Water Poverty Index (Index voor Waterarmoede of WPI) is een voorbeeld van een indicator die
naast ‘toegang tot water’ nog 4 bijkomende variabelen opvolgt: natuurlijke beschikbaarheid van
watervoorraden, het gebruik van water en de verdeling over de verschillende gebruikers
(huishouden, landbouw, industrie), de capaciteit om water te beheren, en een aantal ecologische
aspecten (biodiversiteit, erosie, vervuiling, waterbehoefte van de natuur). De WPI is dus een
samengestelde indicator of index, die berekend wordt als aggregatie van de meetresultaten van de
verschillende componenten. Het interessante van de WPI is de grote vrijheid in de keuze van de
indicatoren waaruit de index is samengesteld. De ontwikkelaars van de WPI (het Britse Centre for
Ecology & Hydrology of CEH) geven zelf aan dat de WPI opgesteld kan worden voor diverse
niveaus (lokale gemeenschappen tot nationaal), op basis van een selectie van indicatoren die voor
dat niveau het meest van toepassing zijn. De WPI is dus geen vaste set van indicatoren, maar kan
aangepast worden aan de specifieke doelstellingen en de beschikbaarheid van basisgegevens.
De WPI biedt de mogelijkheid om indicatoren te gebruiken die de kwetsbaarheid van een
samenleving meten. Het CEH doet zelf een aantal suggesties voor dit soort indicatoren als
onderdeel van de component ‘capaciteit’: gegevens over volksgezondheid, inkomensniveau,
inspraak in het waterbeheer, beschikbaarheid van sociale zekerheid, onderwijsniveau, en zo voort.
Het CEH heeft de score berekend voor de waterarmoede van 147 landen. De top 3 wordt
aangevoerd door Finland, Canada en IJsland, gevolgd door Noorwegen, Suriname en Guyana.
Onderaan hangen Haïti, Niger, Ethiopië en Eritrea. België scoort met een 56ste plaats niet bijster
goed. De grote boosdoener bij ons is de lage score voor de milieucomponent (waterkwaliteit) en
efficiëntie in het gebruik. Voelen we de waterarmoede in ons dagelijks leven dan meer dan
bijvoorbeeld inwoners van Gabon, dat beter scoort dan België?
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Waarschijnlijk niet, dankzij de grote sociale voorraad aan technologie, onderwijs, gezondheidszorg
en beheerssystemen, of kortom ‘welvaart’. Onze capaciteit aan sociale voorraden zorgt ervoor dat
we goed met onze vervuiling kunnen omgaan (wat we vervuilen kunnen we ook weer schoon
krijgen, alleen is het jammer van het geld) en over het algemeen beter leven dan de gemiddelde
Surinamer. Dat blijkt ook uit de Index voor Menselijke Ontwikkeling (Human Development Index of
HDI) die jaarlijks weergeeft hoe goed landen scoren op het vlak van onderwijs, levensverwachting,
inkomen en inkomensverdeling. Daar staat België in 2005 op de 9de plaats, en lieten we Suriname
op de 86ste plaats ver achter ons.
Uit dit soort vergelijkingen kunnen we een aantal dingen leren met betrekking tot het gebruik van
indicatoren.
Een index of indicator vereenvoudigt de werkelijkheid, maar als we niet goed opletten kunnen deze
eenvoudige scores ons bedriegen: voor Suriname ‘verbergt’ de goede score voor de
beschikbaarheid van natuurlijke watervoorraden en makkelijke toegang de slechte score van
capaciteiten die de kwaliteit van het dagelijkse leven bepalen.
Een indicator is in de eerste plaats een middel dat ons helpt om aan te geven waar we moeten
ingrijpen om waterarmoede te verminderen. Wanneer we een inspanning leveren, moet dat dus af
te lezen zijn in de gemeten variabelen. Dat is niet steeds het geval, omdat de WPI om de landen te
vergelijken gebruik maakt van een variabele ‘water afkomstig uit het buitenland’, waarbij veel water
uit het buitenland een slechte score oplevert. Dit is moeilijk op te lossen zonder aan
gebiedsuitbreiding te doen en dus een oorlog met de buren te riskeren. Een betere indicator zou
geweest zijn ‘water afkomstig uit het buitenland waarvoor er tussen de oeverstaten geen verdrag is
afgesloten inzake waterbeheer’.
Een derde opmerking gaat over de beschikbaarheid van gegevens. Om goed te kunnen
vergelijken, moeten voor alle landen dezelfde gegevens beschikbaar zijn, wat niet steeds het geval
is.
Op nationaal of regionaal niveau heeft de WPI wel voor interessante resultaten gezorgd. In de
testmetingen voor Zuid-Afrika, Tanzania en Sri Lanka zijn er indicatoren geselecteerd die relevant
waren voor de lokale situatie, die gegevensverzameling en vergelijkingen achteraf op een
consistente manier konden gebeuren. Uit de testcases bleek dat de WPI een bruikbaar instrument
kan zijn voor het ondersteunen van beslissingen in een beleid gericht op duurzame ontwikkeling,
waarbij naast fysische kenmerken van een watersysteem ook kwetsbaarheid van een samenleving
gemeten en doorgerekend kunnen worden.

Referenties
RAPPORT OVER MENSELIJKE ONTWIKKELING
United Nations Development Programme (UNDP)
http://hdr.undp.org
WATER POVERTY INDEX
http://www.nerc-wallingford.ac.uk/research/WPI/
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4. Uitleiding : hoe gaat PROTOS om met water en conflicten ?
Water is de onvervangbare basis van alle leven op aarde, en de toegang tot water moet erkend
worden als een mensenrecht. Daarom onderschrijft PROTOS de millenniumdoelstellingen9 waarbij
gesteld wordt dat tegen 2015 de helft van de mensen die geen toegang hebben tot drinkbaar water
gehalveerd moet zijn.
Deze uitdaging wordt des te groter gezien ons water steeds schaarser wordt.
Talloze samenlevingen worden momenteel bedreigd door een tekort aan water en een gebrek aan
toegang tot drinkwater (1,2 miljard mensen) en sanitatie (2,5 miljard mensen), wat een probleem
vormt voor het in stand houden en verder ontwikkelen van hun welvaart en welzijn en voor de
stabiliteit in de wereld in het algemeen.
De groeiende ongelijkheid in de verdeling van water kan tot interne spanningen en internationale
conflicten leiden.
PROTOS is er echter van overtuigd dat door een participatieve, capaciteitsversterkende en
respectvolle aanpak met aandacht voor het milieu en met een aangepaste technologie conflicten
vermeden kunnen worden. Deze aanpak wordt in de projecten van PROTOS toegepast.
Vanuit haar bekommernis voor een rechtvaardig, duurzaam en participatief waterbeheer probeert
PROTOS haar steentje bij te dragen om de toegang tot water te bevorderen10.
Een rechtvaardig waterbeheer veronderstelt solidariteit onder alle gebruikers, waarbij elkeen recht
heeft op voldoende water voor een gezonde menselijke ontplooiing.
Een duurzaam waterbeheer streeft ernaar het beschikbare water zo goed mogelijk te gebruiken,
zonder een hypotheek te leggen op de kansen van anderen, van het leefmilieu en van de
toekomst.
Een participatief waterbeheer vereist de betrokkenheid van elk individu en gemeenschap, ook van
de kansarmen die hun eigen lot in handen moeten kunnen nemen, en dit met respect voor de
gelijkwaardigheid tussen man en vrouw.
Voor NGO’s zoals PROTOS gespecialiseerd in watervoorziening en waterbeheer in het Zuiden is
een participatieve aanpak de regel is kan hierover met positieve resultaten getuigen van het
zinvolle van dit principe.
PROTOS werkt op verschillende niveau’s vertrekkend van het lokale niveau via de capaciteitsopbouw en de uitvoering van projecten rond drinkwater, sanitatie en hygiëne en water voor
landbouwgebruik.
Op lokaal vlak niveau wordt omgegaan met de spanningen en de verwachtingen tussen diverse
gebruikers: De hoofdstad van Haïti trekt in een vicieuze spiraal steeds meer mensen en water aan
uit het omliggende rurale milieu en laat boeren droog achter, die de krottenwijken verder blijven
aanvullen; mestiezen en Indianen in de Andes blijven verdeeld over hun waterrechten;
landbouwers en nomadische veetelers in West-Afrika vinden moeilijk een nieuw samenlevingsmodel met de toegenomen druk op het schaarse water;…
Water is echter niet alleen een splijtzwam, maar ook een hefboom, zoals bvb bij de Hema en de
Lendu die in Noord-Oost-Congo al jaren een bloedig etnisch conflict uitvechten maar nog steeds
samen de waterleidingen van Mudzi-Pela, Aru, Mahagi en zovele andere plaatsen onderhouden.
Of bij Marie Yolène, de loodgietster van het Haïtiaanse stadje Belladère die door haar engagement
in het watercomité stilaan opklom tot een spilfiguur in de lokale civiele maatschappij.

In september 2000 ondertekenden alle 189 lidstaten van de Verenigde Naties de Millenniumverklaring. Met die verklaring
verbinden ze er zich toe om tegen 2015 een aantal concrete, meetbare en aan tijdschema’s gebonden doelstellingen te halen in
de strijd tegen armoede, honger, analfabetisme, besmettelijke ziektes en de verdere verloedering van het milieu.
Dit zijn de zgn. Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen of Millennium Development Goals (MDGs).
10 Jaarlijks worden ongeveer 70.000 mensen van water (drinkwater en water voor irrigatie) voorzien.
9
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Op het regionale en nationale niveau brengt PROTOS de verschillende gebruikers en nationale en
internationale organisaties samen rond de tafel om tot een geconcerteerde en door de bevolking
gedragen aanpak ivm integraal waterbeheer te komen met oog voor de sociaal zwakkeren en het
evenwicht in man-vrouwrelaties. Waar PROTOS zelf niet het proces opstart en ondersteunt,
participeert ze actief in de bestaande overlegorganen i.v.m. waterbekkenbeheer. Hierdoor beoogt
men een actieve participatie van alle deelnemende stakeholders en in het bijzonder van de
verschillende gebruikers om tot een gemeenschappelijk gedragen visie en aanpak te komen
binnen het (sub)stroomgebied in kwestie.
Hierna volgen enkele voorbeelden hoe PROTOS daar mee omgaat :
PROTOS overlegt met de verschillende gebruikers van water en andere actoren
in de Delta van de Niger in Mali
PROTOS werkt in Mali in de binnendelta van de Niger samen met meerdere lokale NGO’s en 4
gemeentebesturen. De binnendelta van de Niger is een vlakte ter grootte van België (30.000 km²)
die doorkruist wordt door een meanderende Niger die zich vertakt in ontelbare grote en kleine
zijarmen die op hun beurt op meren en depressies uitlopen. Tijdens de maanden van de WestAfrikaanse moesson (juni-september) zwelt het debiet van de Niger enorm aan en komt de ganse
streek onder water te staan. Vanaf de maanden december tot maart trekt het water terug. Enkel de
belangrijkste zijarmen en enkele meren behouden dan nog water. De rest verandert in een droge
vlakte.
Naar schatting 1,1 miljoen mensen leven in en van de Niger-Delta. Gedurende de
overstromingsperiode, is het een grootse oase omringd door steppe en woestijn. De bevolking
bestaat voor éénderde uit vissers (Bozo's en Somono's), éénderde landbouwers (Bambara) en
éénderde veetelers (Peul). Om te overleven is elke groep volledig aangewezen op de
waterrijkdommen. Hun dorpen zijn gebouwd op natuurlijke duinen die tijdens de overstromingsperiode als eilandjes boven het water uitsteken. In die periode zijn de verplaatsingen enkel
mogelijk per boot. Ondanks de potentiële rijkdom van de regio, leeft de bevolking van de
Nigerdelta in een permanente toestand van onderontwikkeling. De laatste decennia is de bevolking
kwetsbaarder geworden door een algemene neerslagvermindering in de Sahel. De traditionele
landbouwsystemen in de Nigerdelta zijn door de daling van het overstromingspeil de laatste
decennia niet meer voldoende om de voedselzekerheid te garanderen.
Het is duidelijk dat in deze context van waterschaarste (ook al is het water in bepaalde periodes
overvloedig aanwezig) een geconcerteerde aanpak met alle ethnieën en alle gebruikers
noodzakelijk is om conflicten te voorkomen. De centrale partners van dit project zijn de gemeentebesturen. Door de gemeenten de rol van
bouwheer toe te kennen ondersteunt het project het proces van decentralisatie, dat sinds 1999 in
uitvoering is. PROTOS helpt hierbij op basis van het vijfjarenplan voor de ontwikkeling van hun
gemeente een prioriteitenplan op te stellen voor de sectoren drinkwater, hygiëne en sanitatie, en
geïrrigeerde landbouw en om de concepten van integraal waterbeheer op lokaal niveau (dorpen en
gemeenten) te helpen ingang vinden.
Concrete acties ter ondersteuning van deze gemeenschappen betreffen : de bouw van
waterputten, het aanplanten van de voedselrijke borgou-grassen langs de stroom voor de
veetelers, de uitbouw van een systeem voor afvalophaling, de aanleg van groentetuinen,
verbetering van bestaande irrigatieperimeters, …
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PROTOS werkt in de conflictregio van de Grote Meren in Afrika
De activiteiten van PROTOS in het gebied van de Grote Meren startten reeds in 1983. De eerste
projecten werden uitgevoerd in Noordoost-Congo en Burundi. Later volgden Rwanda, Zuid-Kivu en
Oeganda. De breekbare, en soms explosieve, politieke situatie bemoeilijkt er een duurzame relatie
met de partnerorganisaties en de opbouw van sterke lokale structuren.
Toch blijft PROTOS zich engageren voor een betere drinkwatervoorziening in 5 zones.
De nadruk ligt hier vooral op correct uitgevoerde waterpunten, op de bewustmaking en organisatie
van de watergebruikers, op een verbeterde planning bij de gemeenten en op de stapsgewijze
integratie van een betere hygiëne en sanitaire voorzieningen.
Die idee van dialoog treedt ook in Rwanda op de voorgrond. Hoewel dit land niet langer zichtbaar
onder conflict heeft te lijden, zijn er wel degelijk elementen die wijzen in de richting van een
mogelijk conflict: een hoge bevolkingsaangroei in een land waar het grootste deel van de bevolking
voor zijn inkomsten afhankelijk is van toegang tot het schaarse land, en een cultuur waarin het
belang van hiërarchie wel eens wil primeren op het voeren van een open dialoog.
Een drinkwaterproject verenigt verschillende gebruikers van water, het legt mogelijke geschillen
bloot, het streeft naar oplossingen. Oplossingen die voor iedereen aanvaardbaar zijn, zonder
sociale uitsluiting, en zonder dat toekomstige generaties buitenspel worden gezet. Op die manier
levert elk project een bijdrage tot een positieve open dialoog.

PROTOS maakt participatieve beheersplannen rond integraal waterbeheer op in Ecuador
PROTOS werkt in het zuidelijk hoogland van de Andes, met een stevige concentratie van
activiteiten in de provincie Cañar die ongeveer 75.000 inwoners telt verspreid over 200
gemeenschappen in 12 parochies. De meerderheid van de bevolking is van indiaanse afkomst. De
provincie Cañar is een van de armste in het land. Deze streek is gekenmerkt door een scherp
kontrast tussen de wereld van de blanken en de mestiezen in de steden en dorpen enerzijds en de
indianen, die verspreid leven in de rurale gemeenschappen, anderzijds.
PROTOS startte samen met haar partnerorganisaties in de provincie Cañar overlegprocessen met
alle stakeholders en gebruikers op, die in 2004 hebben geleid tot de uitwerking van
beheersplannen voor 4 microwaterbekkens en tot de opzet van een intercommunale drinkwatermaatschappij.
Er zijn echter belangrijke verschillen tussen de drijfveren van de verschillende betrokkenen om te
investeren in het beheer van de microwaterbekkens. Daar waar de verwachtingen van de boeren
vooral liggen in een zichtbare toename van de hoeveelheid beschikbaar water in hun
irrigatiekanalen aan het eind van het droge seizoen (juli-december), worden andere stakeholders
eerder gedreven door milieubekommernissen : de bescherming van de biodiversiteit, de
constructie van biologische corridors, bosbescherming, en andere ingrepen die een mogelijke
invloed kunnen hebben op de hoeveelheid beschikbaar water. In verband met het duurzaam
omgaan met de schaarse watervoorraden blijft het wel een vraag of er nu moet geïnvesteerd
worden in maatregelen om het watergebruik te optimaliseren, bijvoorbeeld door perceelsirrigatie, in
plaats van te investeren in de huidige beheersplannen die veel nadruk leggen op de bescherming
van de watervoorraden.
Om een antwoord te bieden op deze vragen werd een beroep gedaan op PROMAS (een
samenwerking tussen de Universiteit van Cuenca, en het VLIR-Programma voor Water en
Bodembeheer) voor een begeleiding rond dit thema en de uitwerking van mathematische
modellen. Op basis van deze modellen hopen we enkele antwoorden te vinden die aantonen of we
al dan niet een invloed kunnen hebben op de hoeveelheid beschikbaar water in de loop van het
droge seizoen, en op welke manier dit optimaal verwezenlijkt kan worden.
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BESLUIT
De stabiliteit binnen de werkingsregio’s van PROTOS wordt beoogd door overleg te bevorderen
tussen alle betrokken actoren, met in het bijzonder de gebruikers en het inschrijven van de
projecten binnen de lokale, nationale en internationale context van integraal waterbeheer en
binnen het institutionele kader. Voor wat betreft dit laatste is de samenwerking met lokale besturen
zeer belangrijk.
De interventies zijn er op gericht om sociale en organisatorische veranderingen te stimuleren zodat
de lokale bevolking en lokale besturen in de partnerlanden meer greep krijgen op de eigen
ontwikkeling en de “sociale voorraden” versterkt worden.
Dit gebeurt onder andere door :
- de samenwerking van alle actoren die betrokken zijn bij de lokale ontwikkeling. Voor PROTOS is
het daarbij belangrijk een goed samenspel te stimuleren tussen lokale besturen, de staatsdiensten,
de verschillende componenten van de civiele maatschappij en de ontwikkelingsorganisaties.
De lokale besturen, die door de decentralisatie in al onze partnerlanden, nu verantwoordelijk zijn
voor een belangrijk deel van de watersector, en de watergebruikers, zijn essentiële spelers bij de
planning, de uitvoering en het beheer van de projecten;
- het ondersteunen van het “bouwheerschap” als aanpak om deze lokale besturen en
watergebruikers te erkennen en te versterken in hun rol;
- een genderaanpak als rode draad in de activiteiten en in de houding van de medewerkers, om op
die manier de sociale, economische en machts-onevenwichten die er bestaan tussen man en
vrouw bespreekbaar te stellen en een duidelijker plaats te bepleiten voor de belangrijke rol die
vrouwen spelen in het waterbeheer.

Voor PROTOS is het belangrijk om de positieve boodschap te geven in deze
Vredesweek dat de conflicten rond water beheersbaar zijn.
De mogelijkheden en de menselijke wil zijn aanwezig om pro-actief in te spelen op
de potentiële dreiging van conflicten.
De versterking van de sociale voorraden van de actoren in het Noorden en in het
Zuiden is de manier om hieraan te werken.
Dit is ook de manier van PROTOS om met waterschaarste om te gaan en een
potentiële dreiging in de hand te houden.
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