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Voorwoord
Voor u ligt mijn bachelor scriptie over de transitie naar een duurzame waterverdeling in het
stroomgebied van de Nijl en de rol die het Nile Basin Initiative daar bij speelt. Ik heb de mogelijke
factoren onderzocht die het proces voor de transitie kunnen hinderen of op dit moment al
daadwerkelijk blokkeren.
Vanuit de huidige situatie wil ik een mogelijke richting schetsen die de oeverstaten
gezamenlijk in zouden kunnen gaan. Voor een succesvolle toekomst van de oeverstaten van de Nijl,
moet er verandering plaats vinden op het gebied van watermanagement, samenwerking, vertrouwen
en waterrecht.
De aanbevelingen zijn slechts aanbevelingen en vormen dus geen stappenplan voor een
nieuwe waterverdeling; het is slechts een schets. Laat u zich er vooral niet van weerhouden om deze
aanbevelingen te bekijken.
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Samenvatting
Al duizenden jaren spelen waterconflicten zich af: conflicten tussen diverse partijen die
allemaal gebruik willen maken van dezelfde waterbron. Waterconflicten worden ook steeds actueler
als gevolg van wereldwijde veranderingen. In het stroomgebied van de Nijl is er ook een
waterconflict en dit wordt steeds relevanter als gevolg van klimatologische, demografische en
politieke veranderingen. Dit waterconflict is begonnen in 1929 toen Egypte en Groot-Brittannië een
verdrag sloten over het Nijlwater. Egypte kreeg een grote hoeveelheid water toegewezen terwijl de
overige oeverstaten vrijwel geen water mochten gebruiken. In 1959 werd er een nieuw verdrag
gesloten, ditmaal tussen Egypte en Sudan. Egypte mocht 55,5 BCM gebruiken en Sudan 18,5 BCM. De
overige oeverstaten werden hier niet bij betrokken en zouden daarom graag een wijziging willen van
dit verdrag. Egypte heeft hier weinig behoefte aan omdat Egypte momenteel de beste positie heeft
gezien de hoeveelheid Nijlwater. Er zijn diverse initiatieven geweest om een nieuw waterverdrag te
sluiten. HYDROMET was in 1967 de eerste organisatie. Het bracht problemen aan het licht, maar kon
geen oplossingen aandragen die gesteund werd door alle oeverstaten. Na HYDROMET kwam
Undugu, en ook dit initiatief had weinig veranderingen tot gevolg. Daarna kwam TECCONILE, de
eerste organisatie waarbij alle Nijloeverstaten aanwezig waren. Ook ontstond het Nile River Basin
Action Plan, alsmede het Nile Basin Initiative dat voortkwam uit TECCONILE en nog steeds bezig is.
Het is een initiatief dat er op uit is om eerlijk en duurzaam watermanagement van de Nijl te creëren
en samenwerking zoekt tussen oeverstaten. Op dit moment kan gezegd worden dat samenwerking
tussen alle oeverstaten nog niet gelukt is. Wel heeft het NBI het Cooperative Framework Agreement
voortgebracht.
Het doel van dit onderzoek is het leveren van aanbevelingen voor een nieuwe, meer
duurzame waterverdeling van de Nijl, door een analyse te leveren van het tot op heden weinig
succesvolle proces om te komen tot een nieuwe waterverdeling. Voor dit onderzoek maak ik
daarvoor gebruik van diverse theorieën. De eerste groep theorieën gaat over waterconflicten. De
kans op waterconflicten is groter als er meer schaarste is aan water. In een dergelijk geval willen
meer actoren hetzelfde water gebruiken. Als landen afhankelijk zijn van één en dezelfde bron kunnen
er conflicten ontstaan omdat het water gedeeld moet worden. Ook een niet-duurzame en daarom
niet-efficiënte manier van watergebruik kan conflicten in de hand werken. Het is daarom goed om te
streven naar goede verhoudingen tussen de oeverstaten onderling.
Toch is er verdeeldheid over de vraag of waterconflicten daadwerkelijk uitlopen op
wateroorlogen. De meeste partijen zijn het met elkaar eens dat samenwerking een veel betere
oplossing is. Samenwerking is echter lastig te realiseren door het gebrek aan vertrouwen tussen de
actoren. Er is veel unilateralisme, de oeverstaten zijn op zoek naar zoveel mogelijk voordeel voor de

x

eigen staat, wat onderlinge spanningen veroorzaakt. Deze gedachtegang heet het realisme. Het
tegenovergestelde, het liberalisme, beschouwt conflicten als misverstanden tussen de betrokken
actoren. Er moet anders gedacht worden, namelijk dat bij samenwerking juist meer winst behaald
kan worden. De oplossing voor waterconflicten moet gezocht worden in het functionalisme: het
waterconflict moet losgekoppeld worden van de opgebouwde spanningen tussen de oeverstaten. Op
lokaal niveau moet er overlegd worden en er moet een gesprek ontstaan tussen de sterkste en
zwakste actoren. Gezamenlijke belangen kunnen nagestreefd worden door middel van onderlinge
samenwerking, wat kan leiden tot een gezamenlijke oplossing.
Macht speelt ook een belangrijke rol wanneer het over samenwerking gaat. Er is vaak
sprake van asymmetrische verhoudingen tussen de oeverstaten die het overleg voor een nieuwe
waterverdeling sterk beïnvloeden. De sterkste partij wordt een hydro-hegemoon genoemd; deze
partij heeft een doorslaggevende stem. Opvallend is het dat de hydro-hegemoon in deze case de
laatste oeverstaat aan de rivier is. Toch is Egypte de hydro-hegemoon op het gebied van macht,
politiek, economie en mogelijkheden om het water te exploiteren. De koloniale verdragen uit 1929
en 1959 hebben er zeker aan bijgedragen dat Egypte deze positie heeft in het stroomgebied van de
Nijl. Door deze positie en het niet slagen van initiatieven tot samenwerking is er sprake van
unilateralisme. Een staat neemt eigen beslissingen zonder overleg en is alleen uit op voordeel voor
zichzelf. Het tegenovergestelde is het multilateralisme. Dit is waar men naar streeft in het Nile Basin
Initiative: het creëren van een situatie waarin overleg plaats vindt, er samenwerking is, en waarin
gestreefd wordt naar een situatie waarin de belangen van alle oeverstaten gediend worden. Voor
een dergelijke situatie moet de macht evenredig verdeeld zijn; de positie van een hydro-hegemoon
maakt het dus lastiger om daadwerkelijke veranderingen door te voeren.
Het stroomgebied van de Nijl bestaat uit 11 landen en bevind zich in Noord-Afrika. De Nijl
bestaat uit meerdere rivieren waarvan de grootste de Blauwe en de Witte Nijl zijn. Ongeveer 80%
van het Nijlwater is afkomstig uit de Blauwe Nijl. Deze rivier start in de hooglanden van Ethiopië
terwijl de Witte Nijl begint in de landen rondom de ‘Equatorial Lakes’. De jaarlijkse regenval in de
hooglanden van Ethiopië zorgt voor pieken in de wateraanvoer. Voordat Lake Nasser aangelegd werd
zorgde deze regenval voor veel overstromingen, die echter leidden tot zeer vruchtbare landbouw
grond. Het stroomgebied van de Nijl is lange tijd beheerst door diverse koloniale mogendheden.
Groot-Brittannië had de meeste koloniën en heeft dus ook een grote invloed gehad op de
economieën van de koloniën. Groot-Brittannië had voornamelijk interesse in Egypte, omdat dit land
de macht had over het Suezkanaal, wat de reistijd van Groot-Brittannië naar India aanzienlijk
verkortte. Na het koloniale tijdperk, begon er een nieuwe periode waarin de voormalige koloniën
moesten leren om te gaan met onafhankelijkheid. Toch zijn er aanzienlijke postkoloniale invloeden
geweest. Zo zijn de Nile Water Agreements 1929 en 1959 nooit ongeldig verklaard. De onafhankelijke
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bovenstroomse landen waren nooit betrokken geweest bij onderhandelingen over de
waterverdeling, maar van hen werd wel verlangd dat zij dit verdrag zouden nastreven. Diverse
initiatieven ontstonden zoals in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk genoemd zijn.
Een nieuwe waterverdeling moet duurzaam zijn. Dit betekent dat de verdeling eerlijk is en
dat alle gebruikers er voordeel uit kunnen halen. Bij een duurzame waterverdeling behoort ook
duurzaam watermanagement, dat is management waarbij aandacht besteedt wordt aan alle
mogelijke problemen, noden en behoeften van de gebruikers. Meerdere auteurs hebben geprobeerd
criteria op te stellen die gebruikt kunnen worden om te boordelen of er sprake is van duurzaam
management. In dit onderzoek zijn de criteria van Gleick en Donkers gebruikt. Duurzaamheid kent
verscheidene vormen:
•

Ecologische duurzaamheid waarbij de focus ligt op het milieu en de waterkwaliteit.

•

Sociale duurzaamheid waarbij de focus ligt op de gebruikers van het water.

•

Economische en financiële duurzaamheid waarbij de focus zich richt op de
financiën, subsidies en ‘willingness to pay’.

•

Politiek-bestuurlijke duurzaamheid waarbij de focus ligt op de regelgeving,
conventies, initiatieven en samenwerking.

Er is sprake van een niet-duurzame situatie als er niet meer in bepaalde diensten voorzien
kan worden en de situatie als geheel achteruit gaat. Er kan een situatie van schaarste ontstaan, die
weer kan leiden tot meer onzekerheid en grotere conflicten. Een niet-duurzame situatie kan niet
voor lange tijd gehandhaafd worden. Veranderingen in de vraag naar water kunnen ook tot een nietduurzaam watergebruik leiden; factoren die leiden tot verandering kunnen een veranderde
levensstandaard, verbeterde technologieën of populatiegroei zijn. In het stroomgebied van de Nijl is
er voor geen van deze dimensies een duurzame situatie.
Duurzaam waterbeheer is gemakkelijker te realiseren wanneer er bindende internationale
wetgeving is. Deze wetgeving is echter slecht ontwikkeld, tegenstrijdig en onvoldoende dwingend en
verplichtend. Als gevolg daarvan zijn er weinig multilaterale verdragen, wat dus inhoudt dat er weinig
samenwerking is. De staten zijn voornamelijk gericht op eigenbelang. Er zijn meerdere regels en
conventies opgesteld, helaas zijn regels niet bindend en zijn de VN-conventie door te weinig landen
ondertekend en geratificeerd.
Er zijn vier rechtsprincipes die gebruikt worden om het water in een stroomgebied te
verdelen. Opvallend is dat landen in een stroomgebied het liefst allemaal een ander principe
gebruiken. Het eerste principe is ‘absolute soevereiniteit’. Dit betekent dat een stroomgebied het
absolute recht heeft over het stroomgebied in zijn territorium en dus zelf kan bepalen wat er met het
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water gebeurt, zonder dat andere staten dit kunnen beïnvloeden. Dit principe spreekt vooral de
bovenstroomse landen erg aan. Het tweede principe is ‘absolute territoriale integriteit’. Dit houdt in
dat oeverstaten het recht hebben om te eisen dat de rivier op een natuurlijke wijze blijft stromen.
Bovenstroomse oeverstaten mogen de loop van de rivier niet hinderen. In dit principe kan vooral
Egypte zich vinden aangezien het de laatste oeverstaat aan de rivier is. Als derde is er het principe
‘first in use, first in right’. Historische rechten op het water worden geaccepteerd, zijn dus ook geldig
en mogen niet geschonden worden. Ook dit principe is vooral van toepassing op Egypte. Het laatste
verdelingsprincipe is ‘beperkte territoriale soevereiniteit’. Alle oeverstaten mogen gebruik maken
van het water zolang er geen schade wordt toegebracht aan andere oeverstaten. Er moet dus sprake
zijn van eerlijk en evenredig gebruik. Dit principe wordt het meest gebruikt en is ook het meest
gefocust op duurzaam watermanagement. Het is tevens de basis geweest van het moderne
internationale waterrecht. Meerdere oeverstaten kunnen zich hier in vinden, Egypte vanwege het
element ‘geen schade toebrengen aan andere oeverstaten’ en Ethiopië vanwege het feit dat alle
oeverstaten recht hebben op water.
Er wordt nog steeds geprobeerd om een nieuwe waterverdeling te creëren waar alle
oeverstaten het mee eens zijn en voordeel uit kunnen behalen. Echter, er bestaat ook nog een
andere vorm van wetgeving, namelijk de wetgeving over internationale verdragen. In de ‘Vienna
Convention on the Law of Treaties’ staat in artikel 62 het ‘Clausula Rebus Sic Stantibus’; dit gaat over
de mogelijkheid om verdragen ongeldig te verklaren wanneer de omstandigheden fundamenteel
gewijzigd zijn. In het stroomgebied van de Nijl zijn de omstandigheden vanaf de ondertekening van
de verdragen 1929 en 1959 veranderd. Ook hoeven verdragen die getekend zijn onder koloniale
bezetting niet overgenomen te worden wanneer een land de onafhankelijkheid verkrijgt. Aangezien
de twee bovengenoemde verdragen koloniale verdragen zijn, zijn ze in de onafhankelijke landen nu
niet meer geldig en claimt Egypte dus rechten die niet te verantwoorden zijn.
Het initiatief wat de grootste kans op slagen heeft is het Nile Basin Initiative, opgericht in
1999. Deze organisatie heeft als doel om duurzame ontwikkeling en management van het Nijlwater
te bereiken, in een vorm die alle actoren aanspreekt. Het NBI werd ondertekend door alle
oeverstaten van de Nijl, behalve door Eritrea dat de rol als observator heeft. Het was een initiatief
dat erkende dat er een gezamenlijk probleem was dat ook gezamenlijk opgelost moest lossen. Het
NBI streeft naar samenwerking door onder andere het delen van informatie. Het NBI wil vertrouwen
creëren en volgt daarbij het functionalisme. Ook probeert het om van unilaterale beslissingen (die
landen ieder voor zich nemen) naar multilateralisme te gaan zodat er beslissingen genomen worden
waarbij alle staten voordeel kunnen behalen. Het NBI heeft het Cooperative Framework Agreement
voortgebracht. In het CFA is opgesteld dat de oeverstaten van de Nijl het stroomgebied van de Nijl
beschermen en ontwikkelen door middel van vijftien doelen. Deze doelen gaan over samenwerking,

xiii

duurzame ontwikkeling, subsidieregelingen, eerlijk en redelijk gebruik, het vermijden van schade
toebrengen aan andere oeverstaten, soevereine rechten op water, bescherming van de ecosystemen
in de Nijl, delen van informatie, streven naar multilateralisme, het uitvoeren van onderzoeken naar
positieve en negatieve gevolgen van projecten op het milieu, oplossen van onenigheid, waardering
van het water, de sociale en economische waarde van water en het belang van waterzekerheid. Er
kunnen nog geen conclusies getrokken worden over het CFA doordat pas in januari 2012 de stap
gezet is naar ratificering en dit proces enige tijd kost. Echter, momenteel hebben niet alle landen het
verdrag ondertekend maar slechts de bovenstroomse oeverstaten. Of Egypte en Sudan zullen
toetreden, moet de toekomst uitwijzen.
Zoals eerder al genoemd hebben veranderende omstandigheden een invloed op het
waterconflict. De demografische verandering is vooral te zien in populatiegroei. In de komende jaren
zal de populatie in het stroomgebied van de Nijl sterk stijgen, vooral in de Democratische Republiek
Congo en Ethiopië. Daardoor zal Egypte een minder belangrijke rol gaan spelen, doordat dit land niet
meer de meeste inwoners zal hebben. Een land met een groeiende populatie heeft ook meer recht
op water. Een groeiende populatie draagt ook bij aan stijgende waterschaarste wat weer kan leiden
tot hevigere conflicten en concurrentie over het water. Ook wereldwijde klimaatveranderingen
spelen een rol. Door het stijgende temperaturen als gevolg van het broeikaseffect is er in het
stroomgebied van de Nijl hevigere verdamping die er voor zorgt dat er minder water is. Ook vindt er
door de hogere verdamping meer verzilting plaats van het water. In combinatie met de stijgende
populatie zorgt die voor een grotere vraag naar en een kleiner aanbod aan water. De laatste
verandering die besproken wordt is een politieke verandering. In 2011 is er een revolutie geweest in
Egypte die er toe geleid heeft dat de regering afgezet is. Het verdwijnen van de dictatuur van
Mubarak is een goede zaak, echter het zorgt ook voor onrust en onzekerheid. Het is nog onduidelijk
welke positie Egypte in de toekomst zal in gaan nemen in het waterconflict. Het zou een goede zaak
zijn als een nieuwe regering positief staat tegenover samenwerking. Het kan echter ook zijn dat het
standpunt niet verandert, in dat geval zal het waterconflict ook niet veranderen. De tweede politieke
verandering is de afscheiding van Zuid-Sudan van Sudan. Na een lange burgeroorlog is er eindelijk
een eigen staat voor Zuid-Sudan opgericht in 2011. Dit heeft echter gevolgen voor Sudan aangezien
de watervoorraden (en olievoorraden) zich in Zuid-Sudan bevinden. Sudan probeert met oorlog de
hulpbronnen opnieuw in handen te krijgen. Het is nog onduidelijk welke rol Zuid-Sudan gaat spelen
in het waterconflict van de Nijl en welke positie Zuid-Sudan in gaat nemen. De kans is groot dat ZuidSudan zich aansluit bij de bovenstroomse landen die het CFA reeds hebben ondertekend.
De oplossing van het waterconflict zal moeten liggen in een mentaliteitsverandering ten
opzichte van het water. Er moet vertrouwen komen ten opzichte van elkaar; men moet op een
duurzame wijze omgaan met water. Bij een mentaliteitsverandering hoort ook een efficiënte manier
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van watergebruik en beheer. Dit houdt dus ook in dat de techniek aangepast zal moeten worden.
Echter, toch is er ook een nieuw verdrag nodig. Egypte zal af moeten zien van de historische rechten
want zolang deze rechten ‘geldig’ zijn, is het vrijwel onmogelijk om een verdrag te sluiten met het
gehele stroomgebied. Mocht dit niet lukken dan zou de ‘Clausula Rebus Sic Stantibus’ ingezet kunnen
worden zodat op grond van veranderde omstandigheden het oude verdrag ongeldig kan worden
verklaard. Zeker met het oog op de veranderde omstandigheden is een (flexibel) verdrag nodig dat
bestand is tegen klimaatverandering en demografische verandering.

1

1. Inleiding
Sinds het begin van de mensheid zijn er waterconflicten. Dit zijn conflicten tussen diverse
partijen die allemaal gebruik willen maken van dezelfde waterbron. Al in de Bijbel worden er in het
eerste Bijbelboek Genesis twee waterconflicten besproken die plaats vonden in het Midden-Oosten.
In Genesis 26: 20-22 staat: “De herders van Gerar kregen daarop onenigheid met de herders van Izak
en zeiden: Dit water is van ons. Hij gaf die put de naam Esek (tweedracht), omdat zij ruzie met hem
gemaakt hadden. Vervolgens groeven ze een andere put, maar zij kregen ook daar onenigheid over;
daarom gaf hij hem de naam Sitna (haat). Toen brak hij vandaar op en groef een andere put en
daarover kregen zij geen onenigheid.”. Dit conflict gaat over waterputten die door het ene volk
gegraven zijn en door het andere volk geannexeerd worden. Tot op de dag van vandaag is water een
bron van conflicten, die zich afspelen in diverse stroomgebieden op aarde.

1.1 Projectkader
1.1.1 Actualiteit van waterconflicten
Waterconflicten hebben altijd al bestaan, maar de verwachting is gegroeid dat
waterconflicten een grotere en complexere rol gaan spelen door wereldwijde veranderingen.
Waterconflicten worden complexer doordat stroomgebieden van rivieren vaak internationaal zijn,
aangezien water zich niet laat tegenhouden door grenzen die door mensen bepaald zijn en
verschillende oeverstaten in een stroomgebied allemaal verschillende belangen hebben (Waslekar,
2011; Tvedt, Chapman, & Hagen, 2011; Dinar, Dinar, McCaffrey, & McKinney, 2007). De wereldwijde
veranderingen, die zich voordoen en van grote invloed zijn op het water, zijn op te delen in 3
groepen. De eerste verandering speelt zich af in het klimaat. Als gevolg van klimaatveranderingen is
er sprake van een verandering in het aanbod van water. De tweede verandering is van
demografische aard. Een wereldwijd sterk toenemende bevolking leidt tot een stijgende vraag naar
water en andere hulpbronnen (Agnew & Woodhouse, 2011; Anand, 2007; Lowi, 1993; Sullivan,
2010). De derde actuele factor zijn de politieke veranderingen. Op diverse plaatsen ter wereld is er
een verschuiving van de macht waardoor samenwerking over een internationaal vraagstuk
ingewikkelder wordt. Alle bovenstaande veranderingen zijn internationaal en grensoverschrijdend en
vragen om samenwerking. Ook factoren als vervuiling, urbanisering en modernisering zorgen voor
een schaarste aan water, verminderen de hoeveelheid vernieuwbaar water opgeslagen in aquifers en
beïnvloeden de conflicten over dat water (Postel & Wolf, 2001; Stark, 2011).
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1.1.2 Actualiteit waterconflicten in het stroomgebied van de Nijl
Op het gebied van klimaatveranderingen is in grote delen van de wereld sprake van een
stijging in het wateraanbod; echter, in Noord-Afrika, waar het stroomgebied van de Nijl zich bevindt,
is juist sprake van een dalend wateraanbod door een toenemende temperatuurstijging (Agnew &
Woodhouse, 2011; Anand, 2007; Lowi, 1993; Gathara, 2010). In Sub-Sahara Afrika heeft 50% van de
bevolking geen directe toegang tot water en door de klimaatveranderingen kan dit aantal oplopen
naar 75 tot 250 miljoen Afrikanen extra die ook geen toegang meer hebben tot water (Bertini &
Glickman, 2009). Qua demografische veranderingen maakt de bevolking in het stroomgebied een
grote populatiegroei door waardoor er in Noord-Afrika een schaarste van water is ontstaan. De
politieke verandering is ook sterk aanwezig in het stroomgebied van de Nijl. Het begon met de
Arabische lente, die in december 2010 in Tunesië begon, en zich uitbreidde naar Egypte (januari
2011) met als gevolg het einde van het regime van Mubarak. Door deze val vond er een
machtsverschuiving plaats in Egypte en heeft Egypte niet meer dezelfde invloed en opinie met
betrekking tot beslissingen over water (Keys, 2011). Toch heeft de interim regering te kennen
gegeven dat het Nijlwater als ‘National Security Issue’ belangrijk is en blijft voor Egypte (Abedje,
2011). Een andere politieke verandering is de afscheiding van Zuid-Sudan. Dit vond eveneens plaats
in het voorjaar van 2011 en vormde het echte einde van een decennialange burgeroorlog. Dit is van
grote invloed op samenwerking tussen Zuid-Sudan en Sudan daar de Sudd-moerassen zich op het
grondgebied van Zuid-Sudan bevinden. Deze moerassen houden het Nijlwater lange tijd vast en er
vindt veel verdamping plaats zodat er minder water overblijft voor Sudan en Egypte. In 2011 werd de
onafhankelijkheid van Zuid-Sudan een feit, maar duidelijke afspraken over het water van de Nijl zijn
er nog niet.
In het stroomgebied van de Nijl speelt zich een conflict af, wat ook verder uitgewerkt zal
worden in de volgende paragrafen. Echter, uit de hierboven beschreven gebeurtenissen en situaties
blijkt dat het conflict rond de waterverdeling van de Nijl, voor de bevolking in het stroomgebied, een
relevante kwestie is en dat het dus belangrijk is om verder onderzoek uit te voeren.
1.1.3 Ondernomen initiatieven voor een nieuwe waterverdeling en verbeterde samenwerking
Het kolonialisme
De geschiedenis van het waterconflict van de Nijl heeft een lang verleden, maar pogingen
om een waterverdeling te maken zijn te herleiden naar de periode van het kolonialisme in NoordAfrika. Op Ethiopië na zijn alle landen in het stroomgebied in handen geweest van Groot-Brittannië,
Duitsland, België en Italië. De economieën van de bezette landen zijn grotendeels door de koloniale
mogendheden bepaald; zo hebben de Engelsen het land Egypte gebruikt voor intensieve katoenteelt,
een landbouwvorm die veel water gebruikt (Jackson, et al., 2001). In 1929, tijdens de Britse bezetting
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en na een omvangrijk conflict tussen Egypte en Sudan, is er geregeld in het 1929 Nile Water
Agreement, dat Egypte een bepaalde hoeveelheid water kon gebruiken, onder andere om de
katoenteelt in stand te houden (Barnett, 2006; Bartos & Wehr, 2002). In de waterverdeling die in
1929 was bepaald werd 48 Billion Cubic Meters (BCM) aan Egypte toegewezen en 4 BCM aan Sudan
(Donkers, 1994; Agnew & Woodhouse, 2011; Waterbury, 1997). Doordat een groot deel van Afrika in
handen was van koloniale mogendheden, was dit plan op het hele stroomgebied van toepassing
(Beach, et al., 2000; Biswas, 1994; Priscoli & Wolf, 2009).
Toen Sudan in 1953 onafhankelijk werd van Groot-Brittannië, vroegen zij om een wijziging
van het in 1929 afgesloten Nile Water Agreement. Vanaf 1953 tot 1958 heerste er een sfeer van
ongenoegen tussen het economisch sterke Egypte en het economisch zwakke Sudan (Wiebe, 2001).
In 1959 werd er een nieuw verdrag gesloten tussen Egypte en Sudan en de nieuwe verdeling voor
deze landen werd 55,5 BCM om 18,5 BCM (Priscoli & Wolf, 2009; Waterbury, 1997). De
bovenstroomse landen, die het merendeel van het Nijlwater aanvoeren, werden echter in het 1959
Nile Water Agreement nog steeds niet genoemd. Daardoor zijn de onderhandelingen over nieuwe
verdelingen sinds de ondertekening van het verdrag in 1959 zeer complex geworden. Egypte heeft
weinig behoefte om over een nieuwe verdeling te discussiëren. Op grond van historische rechten en
eerdere toe-eigening claimt zij het grootste percentage van het Nijlwater. Nochtans is deze situatie
aan het veranderen, de bovenstroomse staten willen zich eveneens ontwikkelen en een van de
vereisten voor ontwikkeling is de beschikking over water (Biswas, 1994; Arsano & Tamrat, 2005;
Ohlsson, 1995). De bovenstroomse staten zien het verdrag van 1959 als niet rechtsgeldig en voelen
zich niet verplicht zich aan het verdrag te houden. De reden voor dit gedrag is dat deze staten niet
betrokken zijn geweest bij de afsluiting van het verdrag in 1959 (Cascão, 2009; Kendie, 1999). In de
jaren na 1959 heeft Egypte wel erkend dat het land volledig afhankelijk is van de bovenstroomse
oeverstaten.
Vanwege de aanwezige bilaterale verdragen (uit 1929 en 1959) en het ongenoegen over
deze verdragen door de bovenstroomse oeverstaten, ontstonden er initiatieven voor regionale
samenwerking (zie figuur 1). Het eerste samenwerkingsverband was HYDROMET, opgericht in 1967
(tot 1983). HYDROMET was opgericht door Egypte, Kenya, Sudan, Tanzania en Uganda, en had twee
doelen: het integrale watermanagement te versterken en de economische ontwikkeling te
verbeteren. HYDROMET haalde echter problemen met het onderlinge vertrouwen en de
verschillende belangen boven water. Er was eveneens een machtsprobleem binnen de organisatie,
Egypte had een overvloed aan technische en juridische kennis en domineerde daarmee gezamenlijke
discussies. In 1983 kwam er een definitief einde aan deze organisatie en kon als conclusie getrokken
worden dat deze organisatie weinig had opgeleverd (Cascão, 2009).
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In 1983 werd het ‘Undugu Initiative’ opgericht, een informeel platform om de economische
ontwikkeling in het stroomgebied van de Witte Nijl te stimuleren. De deelnemende landen waren
Egypte, Sudan, Uganda, Democratische Republiek Conga en Centraal Afrikaanse republiek. Als
observators deden Kenya, Tanzania en Ethiopië mee. In deze periode deed Boutros Ghali in 1989 de
uitspraak: “the national security is in the hands of the eight other African countries in the Nile basin.”
(Wiebe, 2001, p. 747).

Figure 1 Time line of hydro-political relations in the Nile Basin (Cascão, 2009).

Vanaf dat moment heeft Egypte ook deel genomen aan conferenties en initiatieven over
het stroomgebied van de Nijl. Echter, niet zozeer met de bedoeling om tot een verdrag te komen
waar alle betrokken landen zich in kunnen vinden, maar meer met de instelling dat wanneer Egypte
aanwezig is, het land meer invloed kan uitoefenen op de onderhandelingen. Alle betrokken landen
van het Undugu Initiative waren het eens dat samenwerking tussen de Nijlstaten essentieel is om
oorlog te voorkomen. Echter, Undugu heeft weinig resultaat opgeleverd (Yacob, 2004).
Uit het ‘Undugu Initiative’ ontstond in 1993 (tot 1999) TECCONILE. TECCONILE bestond uit
de landen Egypte, Sudan, Uganda, Tanzania, Rwanda en Democratische Republiek Congo. Deze
organisatie hield zich voornamelijk bezig met politiek en milieubescherming en ontwierp het ‘Nile
River Basin Action Plan’ (Yacob, 2004). Echter, een eerlijke en rechtvaardige waterverdeling werd ook
door deze organisatie niet gerealiseerd. Dit was dan ook de reden van Ethiopië om zich niet bij deze
organisatie aan te sluiten.
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In 1999 werd in Dar es Salaam (Tanzania) een nieuwe intergouvernementele organisatie
opgericht, het NBI (voluit: Nile Base Initiative), dat als taak had zich te richten op eerlijk en duurzaam
management en ontwikkeling van de gedeelde bronnen in het Nijlstroomgebied (El-Din Amer, et al.,
2005). Het ‘Nile Basin Initiative’ werd ondertekend door Burundi, Democratische Republiek Congo,
Egypte, Ethiopië, Kenya, Rwanda, Sudan, Tanzania en Uganda. Eritrea tekende niet maar kreeg een
rol als observator. Alle oeverlanden erkenden dat er een gezamenlijk probleem (de afname van
water) en een gezamenlijke nood aan water waren (Wiebe, 2001). Het doel van het NBI was om
duurzame sociaaleconomische ontwikkeling in het stroomgebied van de Nijl te verkrijgen door eerlijk
en evenredig gebruik van het Nijlwater, zodat alle oeverstaten van de Nijl kunnen profiteren (Hefny
& El-Din Amer, 2005). Alle leden van het NBI benadrukten de mogelijkheid om de rivier te kunnen
gebruiken voor economische doeleinden. Het NBI was er ook op uit om het vertrouwen van alle
deelnemende landen in elkaar te vergroten (Wiebe, 2001; Yacob, 2004).
1.1.4 Conclusie
Het Nile Basin Initiative had goede intenties. Het was een langdurige poging met bijna alle
oeverstaten. Het beoogde eerlijke en duurzaam management van de Nijl en het onderlinge
vertrouwen en samenwerking tussen alle oeverstaten werd niet gerealiseerd, maar wel werd het
Cooperative Framework Agreement opgericht met bijna alle oeverstaten. Echter, dit is nog geen
samenwerking tussen alle oeverstaten aangezien op dit moment Egypte en Sudan niet deelnemen.
Meerdere factoren kunnen dat hebben veroorzaakt, zoals de grote (economische) verschillen tussen
de oeverstaten, sterke bevolkingsgroei, onvoorspelbare regenval, binnenlandse conflicten, politieke
veranderingen. Ook is het mogelijk dat ook dit initiatief niet verder kan door de gesloten verdragen
in het verleden. Een andere mogelijke factor voor het niet slagen van het NBI kunnen de
achterliggende ideeën, structuur en doelen van het NBI zijn. Al deze mogelijke factoren zullen
onderzocht worden in dit onderzoek.
1.1.5 Relevantie onderzoek
Maatschappelijke relevantie
In mijn onderzoek wil ik focussen op het Nile Basin Initative, een initiatief dat probeert tot
een nieuwe waterverdeling te komen. Dit initiatief wil ik gaan analyseren. Mijn onderzoek is relevant
op maatschappelijk gebied omdat er problemen zijn rondom de waterverdeling in de regio van de
Nijl. Het is een slepend conflict dat al decennialang gaande is en het proces om tot een nieuwe
waterverdeling te komen loopt continu vast. Door een analyse van het tot nu toe niet succesvolle
proces om te komen tot een nieuwe waterverdeling, is het mogelijk om te ontdekken welke factoren
de slagingskansen van een initiatief beïnvloeden en op grond daar van is het mogelijk aanbevelingen
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te doen voor een nieuwe verdeling waar alle actoren zich in kunnen vinden. De nieuwe verdeling
moet eerlijk en duurzaam zijn en ook moet er sprake zijn van samenwerking tussen de oeverstaten.
Het is dus relevant en interessant om te onderzoeken wat een duurzame waterverdeling is. Een
dergelijke verdeling is relevant voor alle actoren in het stroomgebied van de Nijl. Deze regio is niet in
balans door het ontbreken van een eerlijke duurzame waterverdeling. Dit heeft niet alleen gevolgen
voor het Nijlgebied, maar voor de hele wereld. Het is dus wel duidelijk dat militair ingrijpen
vermeden moet worden en samenwerking gestimuleerd worden. Met de aanbevelingen uit dit
onderzoek wordt er een stap gezet in de goede richting.
Wetenschappelijke relevantie
Mijn onderzoek is ook relevant op wetenschappelijk gebied. Het is een vorm van empirisch
onderzoek omdat ik kijk naar ervaringen en resultaten van initiatieven en daar vervolgens een
conclusie uit trek. De empirie met bijbehorende conclusies wil ik gaan analyseren aan de hand van
verschillende theoretische concepten; ik wil dus aan de hand van een toetsbaar model de
waarnemingen van de werkelijkheid onderzoeken. Door in dit onderzoek te kijken of de praktijk in
het stroomgebied van de Nijl overeenkomt met de theorie vindt er toetsing van theorieën plaats.
Ook is het interessant om te bekijken hoe verschillende theoretische concepten in de praktijk plaats
vinden en of de processen in de praktijk daadwerkelijk aansluiten bij de bestaande theorie. Ik wil dus
een bijdrage leveren aan de empirie maar ook theorieën toetsen. Op grond van de resultaten wil ik
aanbevelingen doen en mogelijk nieuwe resultaten kunnen bijdragen aan verdere theorievorming of
waterconflictsituaties.

1.2 Doel- en vraagstelling
Mijn onderzoek is praktijkgericht. Dit is een logisch gevolg van het feit dat een analyse van
de tot op heden uitgevoerde initiatieven in het stroomgebied van de Nijl leidt tot aanbevelingen. De
doelstelling van mijn onderzoek luidt:
Doel van dit onderzoek is het leveren van aanbevelingen over een nieuwe, meer
duurzame waterverdeling van de Nijl, door het tot op heden weinig succesvolle
proces om te komen tot een nieuwe waterverdeling te analyseren.
Ik wil te weten komen welke factoren er voor zorgen dat initiatieven voor een nieuwe
waterverdeling geen of weinig effect hebben. De centrale vraag luidt:
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Welke factoren hebben ertoe bijgedragen dat initiatieven om tot een nieuwe
waterverdeling te komen (in het kader van het Nile Basin Initiative) tot op heden
weinig of niets hebben opgeleverd?
Om hier uitspraken over te kunnen doen is een analyse van het gehele proces nodig, vanaf
het kolonialisme in Noord-Afrika tot op dit moment. Deze analyse zal plaats vinden door middel van
literatuuronderzoek. De resultaten zijn voornamelijk van toepassing op het stroomgebied van de Nijl
en zijn dus niet generaliseerbaar voor andere conflictgebieden. Echter, in het tweede deel van de
analyse zal ik een poging doen om de situatie te vergelijken met bestaande theorieën. Het resultaat
dat hier uit voort komt is wellicht bruikbaar in andere stroomgebieden.
1.2.1. Deelvragen
Om een antwoord te formuleren op de centrale vraag, zijn de volgende deelvragen
opgesteld:
1. Hoe is de huidige waterverdeling tot stand gekomen,
2. Waarom kan deze waterverdeling als niet-duurzaam beschouwd worden?
3. Welke ideeën, concepten en oplossingsstrategieën zaten er achter het Nile
Basin Initiative?
4. Welke rol spelen verander(en)de politieke, demografische en klimatologische
omstandigheden in het conflict over de verdeling van het Nijlwater?
(omgevingsfactoren)
5. Welke mogelijkheden zijn er beschikbaar (en kansrijk) om escalatie van het
conflict over de verdeling van het Nijlwater te voorkomen of het conflict op te
lossen?

1.3 Leeswijzer
Deze bachelor thesis bestaat uit acht hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk hebt u al gelezen
in de vorm van een inleiding op het probleem dat centraal zal staan in de scriptie. In het tweede
hoofdstuk volgt een theoretisch kader waarin twee theorieën besproken zullen worden over
conflicten en internationale politiek en samenwerking. In hoofdstuk 3 wordt de gekozen
methodologie nader toegelicht. In hoofdstuk 4 worden kort de geografische ligging behandeld en de
geschiedenis van het conflict. In hoofdstuk 5 worden de regelgeving over watergebruik en de
mogelijkheid voor een duurzame waterverdeling besproken. In hoofdstuk 6 ga ik uitgebreid het
laatste initiatief, namelijk het Nile Basin Initiative, bespreken om te kijken hoe dit proces in elkaar zit.
In hoofdstuk 7 worden omgevingsfactoren behandeld die mogelijk van invloed zijn om de
besluitvorming en uitvoering. In hoofdstuk 8 volgt een conclusie met aanbevelingen.
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2. Theoretisch kader
In dit hoofdstuk zullen twee theorieën besproken worden die ik ga gebruiken voor de
beantwoording van de centrale vraag. Het eerste gedeelte bevat theorieën over conflicten. Deze
theorieën gaan over de houding van staten, de oorzaken van conflicten en hoe conflicten over
kunnen gaan in samenwerking. Dit gedeelte is bruikbaar om te analyseren om te weten wat er mis
kan gaan in het stroomgebied van de Nijl en zal ik gebruiken om deelvraag 4 en 5 te beantwoorden.
Als tweede gedeelte zijn er theorieën over internationale politiek en samenwerking. Er worden
diverse theorieën besproken over hoe internationale relaties de samenwerking beïnvloeden en over
hoe macht daar een rol in speelt. Deze sectie is eveneens belangrijk aangezien de verhoudingen
tussen de oeverstaten complex zijn en het belangrijk is om te weten hoe de relaties veranderen; deze
theorie gebruik ik voor de beantwoording van deelvraag 4.
Ik heb er voor gekozen om de waterverdelingsprincipes niet op te nemen in het theoretisch
kader. De verdelingsprincipes in combinatie met VN Conventies zullen besproken worden in
hoofdstuk 5 over een duurzame waterverdeling en waterrecht.

2.1.Theorie (water)conflicten
Stroomgebieden van rivieren zijn vaak het toneel van conflicten (Wolf, 1998). Er is echter
een onderscheid te maken binnen de definitie van conflicten: van meningsverschillen over niet
overeenkomende doelen, tot competitie en zelfs tot gewapende conflicten. Zoals al eerder vermeld
is, is er zelden sprake van een oorlog over water. (Mason, Hagmann, Bichsel, Ludi, & Arsano, 2009).
Conflicten over waterverdelingen zijn er doordat stroomgebieden veelal verdeeld zijn over meerdere
landen en zoet water een kostbare hulpbron is (Waslekar, 2011). De verdeling van het beschikbare
water is in dat geval een complexe aangelegenheid daar er met meerdere factoren rekening moet
worden gehouden. De kans op conflicten tussen boven- en benedenstroomse staten is het grootst
als: (figuur 2)
Kans op conflicten het grootst als:

Toepassing op de Nijl

De benedenstroomse staat erg afhankelijk is Egypte heeft als benedenstroomse staat het
van het water voor overleving.

water zeer hard nodig aangezien Egypte zelf
geen waterbronnen heeft, maar voor al het
water afhankelijk is van de Nijl.

De bovenstroomse staat dreigt om het water Ethiopië en de bovenstroomse landen in het
gedeeltelijk af te sluiten.

‘Equatorial Lake District’ hebben het rivierwater
zelf steeds meer nodig. Ook worden deze landen
politiek en economisch sterker en hebben ze dus
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de middelen om waterinfrastructuur aan te
leggen.
De benedenstroomse staat van mening is dat In het stroomgebied van de Nijl is Egypte de
hij op militair gebied sterker is dan de sterkste
bovenstroomse staat.

actor,

ook

wel

hydro-hegemoon

genoemd. Egypte heeft de meeste middelen
(zowel financieel als militair) en is daardoor dus
in staat om dreigementen uit te voeren.

De benedenstroomse staat bang is dat de De
bovenstroomse

staat

het

rivierwater

sterker

wordende

positie

van

de

wil bovenstroomse landen is beangstigend voor de

gebruiken om invloed uit te oefenen en ook de benedenstroomse landen (Egypte en Sudan)
macht om de situatie met militaire macht op te aangezien zij volledig afhankelijk zijn van het
lossen.

water dat door de bovenstroomse staten
stroomt. De bovenstroomse staten kunnen
dreigen met afsluiting van het water, wat voor
grote problemen kan zorgen voor Egypte.

Figuur 2 De kans op conflicten, toegepast op de Nijl (Dinar, Dinar, McCaffrey, & McKinney, 2007)

Conflicten zijn zeer complex: een conflict kan voortkomen uit tegenstrijdige doelen of
vijandigheid en is een situatie waarin actoren conflictgedrag gebruiken tegen elkaar om
tegenstrijdige doelen te bereiken of om vijandigheid uit te drukken. In de case over de Nijl zijn de
actoren de verschillende oeverstaten en zijn er tegenstrijdige, niet overeenkomende doelen. Met
conflictgedrag wordt elk gedrag bedoeld dat gebruikt wordt door een partij om hun doel te bereiken
dat niet overeenkomt met het doel van een andere partij (Bartos & Wehr, 2002). Conflictgedrag
hoeft op zichzelf niet gewelddadig te zijn. Omdat conflictgedrag gebruikt kan worden om een
bepaald doel te bereiken is ook dreiging een vorm van een conflict of conflictgedrag. Kort
samengevat voor de Nijl betekent dit het volgende: meerdere oeverstaten willen allemaal het
Nijlwater voor andere doeleinden gebruiken. Om te voorkomen dat er door bovenstroomse landen
acties ondernomen worden die van invloed zijn op de benedenstroomse landen is er in het verleden
geregeld gedreigd met militair geweld door de benedenstroomse landen (Ohlsson, 1995; Wiebe,
2001, p. 743). Het dreigen is een vorm van conflictgedrag.
2.1.1 Oorzaken en hevigheid conflicten
Er kunnen over veel zaken of (hulp)bronnen conflicten ontstaan. Water is een voorbeeld
van een dergelijke hulpbron. Er zijn meerdere factoren die er voor kunnen zorgen dat conflicten
uitbreken over water (Donkers, 2003).
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•

De mate van waterschaarste: bij meer schaarste is er meer concurrentie en dus
meer kans op waterconflicten

•

De mate waarin landen afhankelijk zijn van water uit andere landen: als er veel
water gedeeld moet worden met anderen is de kans op een conflict groter

•

De mate waarin landen de beschikbare bronnen al gebruiken: veel bronnen worden
over geëxploiteerd en zijn dus kwetsbaarder.

•

De doeleinden waarvoor landen hun water gebruiken: als water veel gebruikt
wordt in de industrie en in de huishoudens, wordt een land kwetsbaarder voor
waterschaarste. Ook is het belangrijk om te kijken of landen op een efficiënte
manier met hun water omgaan.

•

De mate waarin stroomopwaarts gelegen landen in staat zijn de kwantiteit en/of
kwaliteit van het water van stroomafwaarts gelegen gebieden te beïnvloeden: dit is
afhankelijk van de politieke, militaire en economische macht en kennis.

•

De onderlinge verhoudingen tussen oeverstaten: als de verhoudingen goed zijn, zal
er minder snel een conflict uitbreken over water.

Er zijn drie zaken die de hevigheid van een conflict kunnen bepalen: (1) rijkdom, (2) macht
en (3) prestige (Bartos & Wehr, 2002; Zeitoun & Warner, 2006). In deze case draait het vooral om
een ongelijkheid in de verdeling van de macht: de machtige (benedenstroomse) landen dreigen met
de inzet van militaire middelen zodra er waterprojecten door de bovenstroomse landen ondernomen
worden. De machtige landen, in deze case Egypte, worden hydro-hegemonen genoemd. Gewapende
conflicten over water hebben zich in het stroomgebied van de Nijl nog niet voorgedaan. Tot op dit
moment is er alleen sprake van dreiging met de inzet van militaire hulpmiddelen, maar niet de
uitvoering van het geweld. Echter, zoals eerder al is aangegeven kan ook bij dreiging gesproken
worden van een conflict.
Over het mogelijke uitbreken van wateroorlogen zijn de meningen dan ook verdeeld, er zijn
grofweg drie partijen. De eerste groep is van mening dat water van vitaal belang is voor de nationale
veiligheid zodat staten over water zullen vechten, de tweede groep is van mening dat water niet op
zichzelf tot (gewapende) conflicten leidt maar dat water juist samenwerking in de hand werkt
(Anand, 2007). Er is ook nog een derde groep die zegt dat oorlog voeren over water ‘zinloos’ is,
vanwege de hoge prijs die dit heeft. Aaron Wolf heeft gezegd: “een week oorlog is duurder dan het
bouwen van vijf ontziltingsinstallaties” (Beach, et al., 2000, p. 45). Oorlog is dus een dure manier om
een conflict op te lossen (Ohlsson, 1999, p. 227). Een andere uitspraak die dit argument goed
weergeeft is: “oorlog voeren om water op strategisch gebied heeft totaal geen zin, de hoeveelheid
water die beschikbaar is wordt niet groter door oorlog te voeren met de buurlanden tenzij het plan
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bestaat om de hele watervoorraad in beslag te nemen, de bevolking er uit te zetten en ook geen
goede relaties gewenst zijn” (Hamad & El-Battahani, 2005, p. 37).
2.1.2 Realisme en liberalisme over conflicten
Vanuit deze verschillende opvattingen over conflicten zijn er ook verschillende manieren
om naar de internationale politiek te kijken. Beschouwd vanuit het realisme is er een vrij negatieve
blik, internationale politiek vindt altijd plaats in de schaduw van (de dreiging van) oorlog en vanuit
deze opvatting is er dus altijd een houding van angst voor vernietiging (Nye & Welch, 2011). Deze
houding veroorzaakt ook wantrouwen tussen staten, wat een goede samenwerking in de weg staat
(Lowi, 1993). Er is sprake van een egocentrische houding: staten zien alleen wat anderen hebben in
verhouding met zichzelf. Ook binnen samenwerking kan deze houding tot spanningen leiden omdat
samenwerking als gevolg kan hebben dat een bepaalde staat meer water toebedeeld krijgt dan een
andere (Dinar, Dinar, McCaffrey, & McKinney, 2007).
In het liberalisme wordt een conflict minder beschouwd als een permanente situatie, er zijn
wel conflicten maar deze zijn vaak het gevolg van misverstanden tussen de diverse betrokken
partijen. In beide theorieën zijn alle staten of actoren van nature rationele egocentrische individuen
die alleen samenwerken als er wederzijdse belangen zijn en als er winst behaald kan worden uit de
samenwerking (Dinar, Dinar, McCaffrey, & McKinney, 2007).
2.1.3 Oplossingen voor waterconflicten
Zoals eerder besproken zijn er meerdere argumenten die de water-war hypothese niet
ondersteunen. Water is dus zelden de enige reden voor het uitbreken van een conflict. Daarom
moeten de waterconflicten in de context beschouwd worden: hoe zijn de politieke, religieuze,
etnische en economische verhoudingen tussen staten? De oplossing kan ook gevonden worden in
deze verhoudingen: internationale samenwerking tussen oeverstaten en internationaal management
van het stroomgebied is een betere oplossing voor waterconflicten.
Echter, dat er geen internationale wateroorlogen zijn, wil niet zeggen dat er lokaal geen
waterconflicten zijn. In het stroomgebied van de Nijl is er sprake van een conflict over het
management van het water. Dit is een internationaal probleem. Echter, dit internationale conflict
heeft consequenties voor de daadwerkelijke uitvoering op lokaal gebied van internationale afspraken
die er over het water gemaakt zijn en voor de houding van oeverstaten tegenover infrastructurele
projecten. Dit kan op lokaal gebied voor conflicten zorgen, bijvoorbeeld tussen stammen of steden
onderling. Volgens Lowi (1993) zijn er twee mogelijke benaderingen om zulke waterconflicten op te
lossen. Er is de functionalistische benadering, die het lokale waterconflict loskoppelt van het
overkoepelende conflict dat zich vaak tegelijkertijd afspeelt. Zonder dat grote internationale conflict
is het veel gemakkelijker om afspraken te maken omdat gevoelens van angst en wantrouwen er
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buiten worden gelaten. Het doel van het functionalisme is om samenwerking te realiseren door een
gezamenlijke oplossing te vinden voor gezamenlijke belangen. Door naar gezamenlijke belangen te
zoeken is er een gesprek mogelijk tussen de sterkste en zwakste actor. Als er eenmaal lokale
samenwerking is op het gebied van water kan daarna een poging worden gewaagd om het
internationale conflict op te lossen (Lowi, 1993; Donkers, 1994) en is het mogelijk dat er langdurige
samenwerking ontstaat tussen landen.
De tweede benadering is de realistische benadering. Deze benadering staat haaks op het
functionalisme. Bij deze tweede benadering gaat Lowi er vanuit dat landen die binnen het
internationale conflict niet kunnen samenwerken, dat op een lager niveau ook niet kunnen (in dit
geval het lokale waterconflict). Het waterconflict kan dan pas opgelost worden als het internationale
conflict, dat functioneert als een barricade, opgelost is. Weinig landen willen namelijk hun politieke
belangen aan de kant zetten voor water (Donkers, 1994; Lowi, 1993; Spring & Brauch, 2009).
In de case over het Nijl-stroomgebied is de functionalistische benadering de beste aanpak
om tot een oplossing te komen aangezien de gehele internationale situatie over watermanagement
in het stroomgebied van de Nijl zeer complex is en het waterconflict een snelle en adequate
oplossing eist. Het Nile Basin Initiative, het initiatief met de meeste kans op resultaat, heeft dan ook
een functionalistische insteek gekozen. Samenwerking in alle aspecten (zowel ecologisch als
economisch) is essentieel voor duurzaam watermanagement. Toch speelt ook het realisme een rol.
Zonder heldere, internationale afspraken over het watermanagement kan er op lokaal gebied geen
duurzaam watermanagement uitgevoerd worden.

2.2 Theorie over internationale politiek en samenwerking
De onderlinge relaties van de oeverstaten in het stroomgebied van de Nijl zijn belangrijk
voor het ontstaan van mogelijke samenwerking. Macht speelt daarbij een belangrijke rol aangezien
macht een situatie kan domineren of zich ergens tegen kan verzetten (Bosco, 2006). De
machtsverhoudingen in de internationale politiek zijn essentieel voor het ontstaan van
samenwerking. In deze paragraaf zal gekeken worden naar de rol die macht speelt in de
onderhandelingen tussen de oeverstaten. Ook ga ik kijken naar de verschillende manieren om
internationale relaties te verbeteren zodat onderhandelingen over de waterverdelingen en
samenwerking eenvoudiger worden.
2.2.1 Asymmetrische verhoudingen en samenwerking
Wanneer meerdere (soevereine) landen het stroomgebied van een rivier delen, moet er
samengewerkt worden om op een goede manier met elkaar en met het water om te gaan. Echter,
samenwerking tussen de landen is in veel gevallen ingewikkeld doordat er vaak sprake is van
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asymmetrische verhoudingen tussen de oeverstaten. Deze asymmetrie beïnvloedt de uitkomsten van
onderhandelingen over de verdeling van water (Dinar, Dinar, McCaffrey, & McKinney, 2007; Beach,
et al., 2000). De sterkste partij in het conflict wordt ‘hegemoon’ of ‘hydro-hegemoon’ genoemd. Het
is de partij die de doorslaggevende stem heeft in een discussie. Er bestaan aparte theorieën over
hegemonie waarin pogingen gedaan worden om te verklaren hoe een hegemoon de situatie kan
blijven controleren, zonder zich meteen als een dictator te gedragen. Er wordt vrij weinig toevlucht
gezocht in fysiek geweld. Hegemonie is niet per definitie slecht te noemen, er bestaan namelijk
gevallen waarin de daden van een hegemoon meer voor- dan nadelen hebben. Echter, een voordeel
vanuit hegemoniaal perspectief hoeft niet per definitie een voordeel te zijn voor een minder
machtige staat (Zeitoun & Warner, 2006). Hydro-hegemonie bestaat uit drie onderdelen: de ligging
van de oeverstaten, de mogelijkheid tot exploitatie en macht. Macht kan weer bestaan uit harde
macht (politieke, economische en militaire maatregelen) of uit zachte macht (onderhandelen)
(Zeitoun & Warner, 2006; Cascão, 2009).
In het stroomgebied van de Nijl is er sprake van grote ongelijkheid tussen de oeverstaten.
De eerder genoemde drie onderdelen van hydro-hegemonie kunnen toegepast worden op de case in
het stroomgebied van de Nijl. Wanneer er naar het stroomgebied van de Nijl gekeken wordt is het
duidelijk dat de bovenstroomse oeverstaten een voordeel hebben qua ligging aan de Nijl (Cascão,
2009). Echter, Egypte is het sterkst op het gebied van macht, politiek en de mogelijkheid om het
water te exploiteren (bijvoorbeeld door de aanleg van waterkrachtcentrales). Ethiopië heeft ook wel
de mogelijkheid om het water efficiënter te gebruiken maar heeft er nog weinig gebruik van gemaakt
(Link , Piontek, Scheffran, & Schilling, 2010). Doordat Egypte sterk is op alle drie de onderdelen, heeft
het de positie van hydro-hegemoon verworven. Deze positie heeft Egypte mede verkregen door de
koloniale verdragen uit 1929 en 1959 en Egypte weet de positie ook te handhaven door te verwijzen
naar het historische recht op het water en het feit dat een nieuw waterverdrag geen significante
schade mag berokkenen aan oeverstaten (Cascão, 2009). De houding van Egypte heeft er in het
verleden voor gezorgd dat de bovenstroomse oeverstaten weinig ontwikkeling door hebben gemaakt
op het gebied van waterinfrastructuur (Zeitoun & Warner, 2006). Dit werd ook veroorzaakt door de
zwakke politieke positie en financiële situatie in de bovenstroomse landen (Link , Piontek, Scheffran,
& Schilling, 2010).
Voor een soevereine staat is er niet altijd het ‘incentive’ om samen te werken of het
‘incentive’ is niet aanwezig bij alle actoren, terwijl voor een goede oplossing en ontwikkeling van het
stroomgebied alle actoren samen moeten werken. De asymmetrie is vaak duidelijk zichtbaar, omdat
landen die weinig baat hebben bij samenwerking eenvoudig een veto kunnen uitspreken over
oplossingen waar ze het niet mee eens zijn of waarbij samengewerkt moet worden. Vaak wordt dan
ook geëist dat deze landen gecompenseerd worden door de landen die wel veel baat hebben bij een
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samenwerkingsverdrag.

Hoe
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landen

betrokken

zijn,

des

te

ingewikkelder

de

belangenverstrengeling tussen de landen is (Waterbury, 1997).
2.2.2 Functionalisme en samenwerking
Volgens diverse auteurs die zich bezig houden met onderzoek naar conflicten en macht, is
er een vaste hoeveelheid macht en gaat het verkrijgen van meer macht altijd ten koste van anderen.
(Lowi, 1993; Bartos & Wehr, 2002; Heiskala, 2011; Dinar, Dinar, McCaffrey, & McKinney, 2007). Dit
proces heet ook wel ‘zero-sum game’. Water wordt beschouwd in hoeveelheden. Twee of meer
partijen claimen dezelfde waterbronnen en spelen op deze manier een ‘zero-sum game’. Het water
dat een partij krijgt is niet meer beschikbaar voor een andere partij. Winst voor de een is dus verlies
voor de ander (Fisher, 2008). Actoren zijn altijd bezig met verkrijgen van meer winst ten koste van
een andere groep. Volgens Ethiopië speelt Egypte een ‘zero-sum’ game: het verhinderen dat er een
superieure, economisch ontwikkelde partij ontstaat in het bovenstroomse stroomgebied die mogelijk
meer water van de Nijl wil gebruiken met als gevolg dat Egypte minder krijgt om te gebruiken. Door
dit te verhinderen wint Egypte het spel; zodra dit veranderd is Egypte bezorgd (Kendie, 1999). De
speltheorie is te verbinden met de concepten unilateralisme en multilateralisme. Het eerste concept
houdt in dat een staat een beslissing neemt over een project, zonder te overleggen met andere
staten. Een staat is uit op het halen van zoveel mogelijk voordeel als mogelijk is. Multilateralisme
daarentegen is gebaseerd op onderling contact en het er voor zorgen dat alle staten voordeel
kunnen behalen: een win-win situatie. Het is een proces dat uit is op samenwerking (Waterbury,
1997; Stroh, 2003). Het Nile Basin Initiative heeft als doel gesteld om een transitie te maken van
unilateralisme naar multilateralisme, zodat er meer samenwerking is en de belangen van alle
oeverstaten gediend kunnen worden (Yacob, 2004).
Talcot Parsons gaat er in zijn theorie over het functionalisme vanuit dat macht alleen
functioneel kan zijn (dat wil zeggen dat acties/plannen gerealiseerd kunnen worden) als macht in
balans is tussen meerdere actoren (Heiskala, 2011; Donkers, 1994). Wanneer de macht uit balans is,
kan er niet meer gesproken worden over functionaliteit. Macht moet dus niet te veel aanwezig zijn
bij één actor (hydro-hememoon), omdat te machtige groepen veelal gericht zijn op korte termijn
belangen en weinig oog hebben voor gevolgen in de maatschappij op langere termijn (Heiskala,
2011; Zeitoun & Warner, 2006). De interacties van mensen zijn altijd zo dat wanneer een dominant
gebied probeert om de macht te krijgen over een ander gebied, er altijd (een gevoel van) verzet
ontstaat, wat wil leiden tot een eerlijke verdeling. In het stroomgebied van de Nijl gaat het conflict
over de beschikbaarheid van de hulpbron water. De toewijzing daarvan aan een bepaald gebied kan
maar uitkomen op twee punten: conflict of samenwerking. Bij de Nijl heeft dit geleid tot een conflict
omdat de macht uit balans is tussen de oeverstaten.
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2.2.3 Theorieën over internationale politiek
Er zijn vier verschillende theorieën over de internationale politiek. De eerste benadering is
het realisme. De realist heeft een vrij negatieve en pessimistische opvatting. Vanuit zijn oogpunt is
het centrale probleem van de internationale politiek het voeren van oorlog en het gebruik van
geweld (Dinar, Dinar, McCaffrey, & McKinney, 2007). De centrale actoren zijn de staten. De theorie
van het realisme start vanuit de veronderstelling dat er een systeem is, waarbij de inwoners van een
staat niet aan wetten gehoorzamen en geen overheidsgezag erkennen. Een staat wil altijd andere
staten aan zich onderwerpen en andere staten verhinderen om invloed uit te kunnen oefenen op de
eigen staat. De internationale politiek vindt altijd plaats onder de dreiging van oorlog en vanuit deze
opvatting is er dus altijd een houding van angst voor vernietiging (Nye & Welch, 2011). Deze houding
veroorzaakt ook wantrouwen tussen staten, wat een goede samenwerking in de weg staat (Lowi,
1993). De realist is continu bezig met het besteden van aandacht aan de hoeveelheid economische
en militaire macht of hulpbronnen van andere staten. Ook binnen samenwerking kan deze houding
nog voor spanningen leiden omdat samenwerking tot gevolg kan hebben dat een bepaalde staat
meer water toebedeeld krijgt dan een andere (Dinar, Dinar, McCaffrey, & McKinney, 2007). Het
realisme is een materialistische theorie, omdat het voornamelijk gaat over de verdeling van
materiële zaken zoals de economische capaciteiten of de militaire macht. Het realisme probeert ook
antwoord te geven op de vraag waarom staten macht willen. Het klassiek realisme heeft als
antwoord dat macht ligt in de natuur van de mens. Iedereen is geboren met de wil en het verlangen
naar macht. Dit houdt dus in dat grote en machtige staten gedreven worden door individuen die
instinctief willen dat hun staat dominant is over hun rivalen (Nye & Welch, 2011).
De tweede benadering is het liberalisme. De liberaal ziet een wereldwijde maatschappij die
functioneert zonder grenzen en ook het handelen van staten vindt op een grensoverschrijdende
manier plaats: er is grensoverschrijdend verkeer (van goederen) en internationale politiek (Nye &
Welch, 2011). Wanneer staten steeds meer afhankelijk van elkaar worden op ecologisch gebied, zal
de internationale en de binnenlandse politiek vervagen en zal de mens op zoek gaan naar een wereld
zonder grenzen.
De derde benadering in de internationale politiek is het marxisme. De marxisten zijn van
mening dat politiek deel uitmaakt van de economie en dat de ‘gierigheid’ van de kapitalisten zal
leiden tot veranderingen in de internationale relaties. Een theorie die gebaseerd is op het marxisme,
de afhankelijkheidstheorie, gaat er vanuit dat de rijke landen in het midden van de wereldwijde
markt de armere landen controleren en ze op die manier in de periferie houden (Nye & Welch,
2011).
Als laatste is er in de internationale politiek een stroming van het constructivisme. Deze
theorie benadrukt dat ideeën en cultuur erg belangrijk zijn in het vormen van de realiteit en het
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discours van internationale politiek. Het belangrijkste aspect van internationale relaties is de sociale
werkelijkheid en dus niet het bezitten van materiële zaken. Internationale relaties gaan over de
ideeën en opvattingen van de actoren en bestaan alleen in het bewustzijn tussen mensen. De staat
en dus ook de soevereiniteit zijn sociaal geconstrueerd (Nye & Welch, 2011).

2.3 Conceptueel model
Op basis van de bovenstaande uitgewerkte theoretische concepten ontstaat een
conceptueel model ( figuur 3).
•

De bestaande Nile Water Agreements uit 1929 en 1959 hebben invloed op het Nile
Basin Initiative en het Cooperative Framework Agreement doordat de toen
vastgelegde waterverdeling voor sommige actoren niet bespreekbaar of te wijzigen
is.

•

Ik verwacht dat de waterregelgeving ontoereikend is voor waterconflicten. De
Helsinki Rules en de VN-Conventie 1997 zijn goede documenten met heldere
regels, alleen zijn ze niet rechtsgeldig doordat te weinig landen dit document
ondertekend en geratificeerd hebben.

•

Ook de (inter)nationale politiek speelt een grote rol binnen het NBI en het CFA.
Deze initiatieven proberen de houding van staten ten opzichte van samenwerking
te veranderen (geen realisme maar functionalisme, en geen unilateralisme maar
multilateralisme). De asymmetrische verhoudingen in het stroomgebied moeten
gewijzigd worden.

•

De veranderende omstandigheden (demografisch, klimatologisch en politiek)
zorgen voor grotere onzekerheid met betrekking tot de hoeveelheid water en
leiden ook tot schaarste. De schaarste heeft een direct verband met de
welwillendheid van de oeverstaten om samen te werken en ook met de noodzaak
om een nieuw verdrag te sluiten.

In dit model is dus te zien dat ik verwacht dat de bovenstaande verbanden direct verbonden zijn met
het Nile Basin Initiative en Cooperative Framework Agreement. Het slagen van deze initiatieven zal
tot een nieuwe waterverdeling en tot samenwerking leiden. Echter, de diverse concepten kunnen
ook tot gevolg hebben dat het conflict tussen de oeverstaten juist groter wordt.
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Figuur 3 Conceptueel model
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3. Methodologie
3.1 Onderzoeksstrategie
De tijd en mogelijkheden voor de uitvoering van dit onderzoek zijn beperkt. Echter, dit
onderzoek zal worden uitgevoerd met één case waardoor de beperkende factoren geen probleem
zullen zijn. Echter, doordat er maar één case onderzocht wordt, zullen de resultaten minder leiden
tot generaliseerbare kennis. Er is maar één onderzoeksobject, wat het voor mij mogelijk maakt om
uitgebreider onderzoek te doen, wat de analyse en de aanbevelingen ten goede zal komen. Het
onderzoek zal voornamelijk plaats vinden door bureauonderzoek. Deze vorm van onderzoek sluit aan
bij de doel- en vraagstelling, die er op uit is om aanbevelingen te kunnen doen voor een betere
waterverdeling van het Nijlwater. Dat vraagt om een diepteanalyse naar de achtergronden,
initiatieven, en veranderingen die zich afspelen in het stroomgebied. Dit alles zal vergeleken worden
met diverse theorieën.

3.2 Onderzoeksmethode
Het hoofdonderwerp van dit onderzoek is de analyse van de tot nu toe niet succesvolle
initiatieven om tot een nieuwe waterverdeling te komen. Er vindt dus een analyse plaats van de
huidige

situatie

en

de

achtergronden

achter

deze

situatie,

maar

ook

worden

omgevingsverschijnselen onderzocht als mogelijke factoren voor mislukking. Een ander onderdeel
van dit onderzoek is de regelgeving rondom de waterverdeling. De theorieën over conflicten en
internationale politiek die ik in het theoretisch kader behandeld heb, zullen gebruikt worden om te
analyseren wat er plaats heeft gevonden.
Als data gebruik ik wetenschappelijke literatuur die geschreven is over de waterverdeling
van de Nijl en krantenartikelen die verschenen zijn over het onderwerp. De kranten zijn niet
afkomstig van één land, maar uit diverse landen zodat er geen eenzijdig beeld gecreëerd wordt. Ook
maak ik gebruik van diverse rapporten, bijvoorbeeld het rapport over duurzaamheid van de
commissie Brundtland, en regelgeving documenten zoals VN-Conventies en regels van de
International Law Association. Als laatste maak ik ook veel gebruik van de verdragen die in het
verleden gesloten zijn en de initiatieven die geprobeerd zijn.
Ik heb geen interviews afgenomen aangezien dat niet mogelijk was vanwege de afstand tot
het onderzoeksobject en de beschikbare tijd. Echter, alle informatie die ik voor mijn onderzoek nodig
had, heb ik gevonden in de tijdschriften en kranten.
Ik beschouw het post-kolonialisme, de huidige niet-duurzame waterverdeling, de
veranderde omstandigheden en verkeerde ideeën en concepten als mogelijke factoren voor het niet
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slagen van het NBI. In de analyse zal ik dus concluderen of bovenstaande concepten de oorzaak zijn
van het mislukken van de vele initiatieven.

3.3 Operationalisering
Er zijn meerdere centrale concepten in dit onderzoek. In dit hoofdstuk zal ik de concepten
operationalisering. Ik zal dit doen voor de concepten (1) duurzaam waterbeheer, (2) uni- en
multilateralisme, (3) samenwerking en conflict.
3.3.1 Duurzaam waterbeheer
Het eerste concept is duurzaam waterbeheer. Volgens het rapport van de commissie
Brundtland (1987) betekent duurzaamheid dat activiteiten beoefend worden op een zodanige wijze
dat de behoeften en noden van de huidige generatie vervuld kunnen worden zonder dat de noden
van toekomstige generaties in gevaar komen, zodat deze toekomstige generaties toegang hebben tot
dezelfde ontwikkeling zoals wij die vandaag kennen. Wanneer deze definitie toegepast wordt op
water betekent dit dat zowel de huidige generaties als de toekomstige generaties gebruik moeten
kunnen maken van zoet water, op dezelfde wijze als wij dat nu kunnen. Duurzaam waterbeheer is
echter zeer complex. Donkers (2000) heeft een onderscheid gemaakt tussen zes verschillende
vormen van duurzaamheid, toegepast op water, deze zijn te zien in figuur 4. Deze criteria zullen
gehandhaafd worden om te bepalen of er in het stroomgebied van de Nijl sprake is van duurzaam
waterbeheer.
Type duurzaamheid

Aan dit type duurzaamheid wordt niet voldaan als…

Ecologische
duurzaamheid

De jaarlijkse onttrekking van water uit een watersysteem gemiddeld groter is dan de
jaarlijkse aanvulling. De voorraden oppervlakte- en grondwater worden dan overgeëxploiteerd. Daardoor dalen de grondwaterspiegels en de waterspiegels in meren
en rivieren, vallen putten droog, dringt er zout water binnen vanuit zee of vanuit de
ondergrond, enz.
Het watergebruik op lange termijn negatieve en/of onomkeerbare gevolgen heeft en
bijvoorbeeld leidt tot verzilting van landbouwgronden of aquifers, of tot het uitsterven
van plant- en diersoorten.
De waterkwaliteit daalt doordat het water vervuild wordt en onbruikbaar wordt voor
andere functies
Problemen worden doorgeschoven naar volgende generaties of naar andere (vaak
stroomafwaarts gelegen) gebieden en gebruikersgroepen
Natuurlijke ecosystemen (wetlands) verdrogen en de biodiversiteit afneemt

Sociale
duurzaamheid

Het aantal mensen dat last heeft van water gerelateerde ziektes toeneemt.
Zwakke groepen worden uitgesloten en niet kunnen voorzien in hun basisbehoeften
aan water
De ongelijkheid in de toegang tot de hulpbron water toeneemt en zwakke groepen als
landlozen, vrouwen, kleine boeren, vissers en inheemse bevolkingsgroepen
gemarginaliseerd worden.
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Belangengroepen en stakeholders onvoldoende betrokken worden bij de planning en
besluitvorming
Economische
duurzaamheid

Gebruikers niet bereid zijn een redelijke waterprijs te betalen (‘willingness to pay’)
Water ineffectief gebruikt wordt c.q. wordt toebedeeld aan gebieden of sectoren in
de economie waar het relatief weinig oplevert en reallocatie tot een hoger
economisch of maatschappelijk rendement zou leiden
Water inefficiënt gebruikt wordt c.q. met minder water eenzelfde productie of
gebruiksdoel gerealiseerd kan worden

Financiële
duurzaamheid

De watervoorziening zichzelf financieel niet kan bedruipen; er is dan sprake van
gebrekkige cost recovery
Gebruikers te weinig betalen voor water
De kosten van levering, afvoer en zuivering van water niet betaald kunnen worden uit
de opbrengsten c.q. de integrale kosten niet worden doorberekend in de waterprijzen
Water zwaar gesubsidieerd wordt

Technische
duurzaamheid

Watersystemen technisch gebrekkig functioneren en snel kapot gaan
Watersystemen slecht onderhouden worden, bijvoorbeeld door een lokaal gebrek aan
kennis of materialen
Watersystemen inefficiënt watergebruik in de hand werken

Politiek-bestuurlijke
duurzaamheid

Er geen integraal en samenhangend waterbeleid bestaat waarbij de verschillende
niveaus en sectoren goed op elkaar zijn afgestemd
Er onvoldoende institutionele capaciteit bestaat voor de voorbereiding, uitvoering en
evaluatie van waterbeleid
Er geen arrangementen bestaan voor samenwerking tussen instituties onderling en
met gebruikers en belangengroepen
Planning en besluitvorming ondoorzichtig en ondemocratisch zijn
Onduidelijk is wie voor wat verantwoordelijk is en aan wie verantwoording moet
afleggen
Besluiten niet op het laagst mogelijke niveau genomen worden
(subsidiariteitsbeginsel)
Er geen instituties, procedures en regelingen of wetten bestaan om waterconflicten,
zowel binnen als tussen landen, te voorkomen en op te lossen.

Figuur 4 Operationalisering van het concept 'duurzaam waterbeheer’ (Donkers, 2000)

3.3.2 Uni- en multilateralisme
Het tweede concept gaat over uni- en multilateralisme. In het stroomgebied van de Nijl
wordt er door het Nile Basin Initiative geprobeerd om de transitie te maken van uni- naar
multilateralisme zodat de situatie verbeterd en er toegewerkt wordt voor een duurzame situatie.
Onderstaande operationalisering (figuur 5) zal gebruikt worden om te bepalen wat er in het
stroomgebied van de Nijl plaats vindt.
Type

Er is sprake van … als

Unilateralisme

Staten eenzijdige beslissingen nemen (bijvoorbeeld over waterprojecten)
zonder overleg met ander stakeholders
Staten uit zijn op zoveel mogelijk voordeel voor de eigen partij
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Multilateralisme

Er sprake is van onderling contact
Staten uit zijn op zoveel mogelijk voordeel gezamenlijk behalen zodat er een
win-win situatie ontstaat waarin alle actoren beter uit zijn.
Het proces uit is op samenwerking

Figuur 5 Operationalisering uni- en multilateralisme

3.3.3 Samenwerking en conflict
In het stroomgebied van de Nijl is er al decennia lang sprake van een conflict. Het Nile Basin
Initiative

probeert

samenwerking

tussen

de

oeverstaten

te

stimuleren.

Onderstaande

operationalisering (figuur 6) zal gebruikt worden om te bepalen of er sprake is van een conflict of
samenwerking en of de oeverstaten de goede richting op gaan.
Type

Er is sprake van … als

Conflict

Er meerdere actoren zijn die op grond van bepaalde methoden of waarden het
niet met elkaar eens zijn
De actoren hebben allemaal een ander doel met het water, bijvoorbeeld de
aanleg van dammen voor waterkrachtcentrales of aanleg van irrigatie
infrastructuur.
De actoren uit zijn op eigen belang

Samenwerking

Er twee of meer actoren gezamenlijk een doel proberen te bereiken
De actoren geen eigen belang nastreven maar handelen in het belang van de
groep zodat alle partijen baat hebben bij de samenwerking
Er optimale afstemming is van de eigen kwaliteiten en belangen op die van de
groep
Er een overlegorgaan is waar informatie gedeeld wordt

Figuur 6 Operationalisering conflict en samenwerking
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4. De Nijl: geografische ligging en geschiedenis
In dit hoofdstuk wordt de geografie van het stroomgebied en de geschiedenis die zich
afgespeeld heeft rondom het stroomgebied van de Nijl besproken. Het is belangrijk voor de rest van
het onderzoek om een helder beeld te schetsen over de oeverstaten en de loop van de rivier. Het is
eveneens belangrijk om het verleden te bespreken, omdat het verleden een grote invloed heeft op
de onderhandelingen en initiatieven nu, in de 21e eeuw.

4.1

Geografische

ligging

van

het

stroomgebied van de Nijl
Het stroomgebied van de Nijl bevindt
zich in Noord-Afrika (zie figuur 7). De Nijl is 6.695
kilometer lang (de afstand van de bron van de
Witte Nijl tot de Middellandse Zee) en is daarmee
de langste rivier ter wereld (Kendie, 1999). De Nijl
heeft een stroomgebied waar 11 landen deel van
uit maken (zie figuur 8). Het grootste deel van het
stroomgebied (63%) bevindt zich in Sudan zoals in
figuur 8 te zien is. De Nijl heeft twee takken: de
Witte Nijl en de Blauwe Nijl. Zoals ook te zien is in
figuur 8, is meer dan 80% van het Nijlwater
afkomstig van de Blauwe Nijl uit Ethiopië. Minder

Figuur 7 Stroomgebied Nijl (Cambanis, 2010)

dan 20% van het water is
afkomstig van de Witte
Nijl, die ontspringt in het
‘Equatorial Lakes District’.

Figuur 8 Details stroomgebied van de Nijl (Donkers, 1994)
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4.1.1 De Witte Nijl
De Witte Nijl vindt daarmee zijn oorsprong is het
‘African Great Lakes’ (of Equatorial Lakes) gebied rondom de
evenaar. De oeverstaten van de Witte Nijl zijn Uganda,
Burundi, Kenya, Tanzania, Democratische Republiek Congo
en Rwanda (figuur 9). De rivier start in de bergen aan de
oostkant van Lake Tanganyika als de rivier Luvironza
(Burundi), een zijrivier van de Kagera rivier, die de grens
vormt tussen Rwanda en Tanzania en vervolgens de grens Figuur 9 De Nijl in Rwanda (Kosten, 2012)
vormt tussen Tanzania en Uganda. Deze rivier stroomt in
Lake Victoria en gaat vervolgens verder als de Witte Nijl. Vervolgens stroomt de Witte Nijl richting
Zuid-Sudan waar de rivier door de Sudd-moerassen stroomt. Vervolgens stroomt de Nijl door Sudan,
een uiterst droog gebied.
4.1.2 De Blauwe Nijl
De Blauwe Nijl is 1.529 kilometer lang (de afstand van de bron van de Blauwe Nijl tot
Khartoum) (Kendie, 1999). De bronnen van de Blauwe Nijl bevinden zich in het Ethiopisch hoogland
vlakbij Lake Tana. Jaarlijks valt er tijdens het regenseizoen in het Ethiopisch hoogland veel regen die
voor een periode van grote overstromingen zorgt in de benedenstroomse oeverstaten. Tijdens de
tocht van het water vanuit het Ethiopisch hoogland wordt er veel zwart sediment meegevoerd, het
slib wat de Nijldelta in het verleden vruchtbaarheid gaf. Door de bouw van de High Aswan Dam
bezinkt het slib nu in Lake Nasser (Catchcart, 2007). Vanuit Lake Tana stroomt de Blauwe Nijl richting
Sudan.
4.1.3 De Nijl
In de buurt van Khartoum (de hoofdstad van Sudan) ontmoeten de Blauwe en Witte Nijl
elkaar. De Nijl stroomt vervolgens richting het noorden. Ongeveer 322 kilometer onder Khartoum
voegt ook de rivier Atbara zich bij de Nijl. De Atbara ontspringt vlakbij Lake Tana maar vindt zijn weg
naar de Nijl door Eritrea. Ook de Atbara neemt het vruchtbare slib mee uit het Ethiopisch hoogland.
Gezamenlijk gaan al deze rivieren als de Nijl verder richting Egypte om vervolgens uit te monden in
de Middellandse Zee.
Vanaf de bron van de Witte Nijl (het verst gelegen punt vanaf de Middellandse Zee) start de
rivier met de afdaling richting zeeniveau (zie figuur 10 en 11). De rivier begint in Burundi/Rwanda
rond 1.800 meter hoogte en daalt sterk richting het Victoriameer, een daling rond de 600 meter.
Vervolgens stroomt de rivier door Uganda richting Zuid-Sudan. In Zuid-Sudan stroomt de Witte Nijl
door het Sudd-moeras. De aanwezige plannen voor de bouw van het Jonglei kanaal zouden leiden tot
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een kanaal van 75 meter breed, 4-8 meter diep en een lengte van 360 kilometer. Hierdoor zou het
Sudd-moeras vermeden worden en zorgen voor een geleidelijke en snelle daling van het Nijlwater.
Vanaf Khartoum is de afstand tot de Middellandse Zee nog ongeveer 2.500 kilometer. In dit deel van
de rivier bevinden zich zes cataracten (watervallen) (Rutagwera, 2010). In figuur 11 is ook de Blauwe
Nijl weer gegeven. De Blauwe Nijl daalt zeer snel in Ethiopië. Dit wordt bevestigd wanneer we dit
toepassen op de jaarlijkse regenval. Deze regen wordt zeer snel afgevoerd richting de Middellandse
Zee.

Figuur 10 Doorsnede van de Witte Nijl tot de Middellandse Zee, om de hoogteverschillen weer
te geven (Catchcart, 2007)

Figuur 11 Doorsnede van de Witte en Blauwe Nijl (Smith, 1996)

In figuur 12 is de verdeling van het water per rivier, per maand te zien. Op het punt waar de
rivieren elkaar ontmoeten en samen verder gaan is in het regenseizoen 85% van het water afkomstig
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van de Blauwe Nijl (Lowi, 1993). Dit
regenseizoen wordt beïnvloed door de
Inter Tropical Convergence Zone (ICTZ).
In deze zone is de lucht erg warm door
opwarming door de zon. Dit heeft
stijgende en vochtige lucht tot gevolg,
die voor veel neerslag zorgt. De
passaatwinden transporteren deze lucht
van de evenaar richting het Ethiopisch
hoogland waar het voor hevige regenval
zorgt (Centre for Ecology & Hydrology, n.d.). Figuur 12 Hoeveelheid water die de Witte Nijl, Blauwe Nijl en Atbara
De Blauwe Nijl en de Atbara hebben door de

leveren (Catchcart, 2007)

grote hoeveelheid neerslag een grote hoeveelheid water die afgevoerd moet worden. Daardoor is in
de zomermaanden de bijdrage van de Witte Nijl beperkt. De rest van het jaar is de Witte Nijl een
stabiele factor en zorgt voor ongeveer 16% van het water (Catchcart, 2007). Na de samenkomst van
de drie rivieren in Sudan stroomt de rivier door de woestijn en vindt er veel verdamping plaats van
het Nijlwater als gevolg van de hoge temperaturen. (El-Din Amer, et al., 2005). Vooral het water in
Lake Nasser is aan een hoge verdampingsgraad onderhevig (Ebaid & Ismail, 2010). Dit komt doordat
het meer een groot wateroppervlakte heeft en het water erg helder is. Daardoor dringt het zonlicht
diep in het Nijlwater door (Elsawwaf, Willems, Pagano, & Berlamont, 2010).

4.2 De Nijl door de eeuwen heen
De geschiedenis van de Nijl is relevant voor het onderzoek over de huidige waterverdeling
en de transitie naar een nieuwe waterverdeling van de Nijl. Twee periodes zijn in het bijzonder van
belang om te noemen: het ‘oude’ Egypte (circa 4500 voor Christus) en de start van het kolonialisme
in Noord-Afrika (eind 19e eeuw). In de periode hier tussen, ongeveer 6300 jaar, is weinig gebeurd wat
nu nog van invloed is.
4.2.1 De oude Egyptenaren
De eerste keer in de geschiedenis dat de rivier de Nijl een belangrijke rol speelde was rond
het jaar 4500 voor Christus. In deze periode floreerde Egypte dankzij de Nijl en had een van de
belangrijkste beschavingen in de geschiedenis. De Nijl en andere geografische eigenschappen van
Egypte bepaalden de politieke ontwikkelingen en waren ook essentieel voor de ontwikkelingen in het
Egyptische denkpatroon: Egypte werd de eerste natiestaat. Egypte bleef zich ontwikkelen en maakte
een grote bevolkingsgroei mee. Dit kwam door de eenheid, politieke stabiliteit en de grote
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hoeveelheid vruchtbare landbouwgrond die de Nijl bood. Het was voor de groei van Egypte van groot
belang om de Nijl in hun bezit te houden (Baines, 2011). De Egyptenaren temden de Nijl, zodat de
jaarlijkse overstromingen als gevolg van hevige regenval zorgden voor vruchtbare landbouwgrond en
wateropslag, hiermee ervoor zorgend er ook tijdens het droge seizoen voldoende water was voor
irrigatie. De jaarlijkse overstroming zorgde er voor dat de Egyptische landbouw en
voedselvoorziening betrouwbaar en erg productief was en dat de landbouwgrond erg vruchtbaar
was. De Egyptenaren beschouwden de Nijl als een heilige rivier (Biswas, 1994). De Nijl had ook een
functie als handelsweg waardoor de communicatie en internationale relaties van Egypte sterk waren.
De Griekse onderzoeker en geschiedschrijver Herodotus noemde in de 5e eeuw voor Christus Egypte
‘een geschenk van de Nijl’ (Rahman, 2011; Kendie, 1999). Egypte heeft deze superieure positie
behouden door de eeuwen heen (Baines, 2011). De conclusie die dus getrokken kan worden uit deze
periode is dat water de ontwikkeling van een staat sterk kan beïnvloeden (United Nations
Educational Scientific and Cultural Organization, 2003).
4.2.2 Tussenliggende periode
In de tussenliggende periode is er weinig gebeurd in het stroomgebied van de Nijl. Na het
rijk van de Egyptenaren kwamen de Grieken en Romeinen aan de macht, er vond een zoektocht
plaats naar de bronnen van de Nijl maar die werden nog niet gevonden. Wel slaagden de Grieken er
in om te achterhalen waar de jaarlijkse overstromingen van de Nijl vandaan kwamen (namelijk
Ethiopië). Ook werden er diverse pogingen ondernomen om het stroomgebied van de Nijl in kaart te
brengen. Een voorbeeld hiervan was de islamitische Egyptoloog en geograaf Muhammed al-Idrisi die
in 1154 een kaart tekende van het Noordelijke deel van Afrika. Hierop tekende hij ook Lake Tana en
Lake Victoria, al wist hij niet dat dit de bronnen waren van de Nijl (O'Connor & Robertson, 1999;
Grant, 1875; Lechthaler, 2009). In de 15e en 16e eeuw ontdekten Europeanen voor het eerst de
bronnen van de Blauwe Nijl (Lutfi & Marsot, 1985) en in 1858 ontdekten Britse ontdekkingsreizigers
Lake Victoria, wat men toen als bron van de Nijl benoemde (Grant, 1875). Later bleek echter dat de
Witte Nijl in de hooglanden rondom het Victoriameer begon.
4.2.3 Koloniën
Het stroomgebied van de Nijl is lang gedomineerd door de koloniale mogendheden.
Verschillende (Europese) landen hadden koloniën in Afrika, zoals te zien is in figuur 13. GrootBrittannië had de meeste kolonies en had dus ook een sterke invloed gehad op het stroomgebied van
de Nijl. Zoals in figuur 8 en 9 te zien is, zijn er landen die slechts in de handen van één koloniale
mogendheid zijn geweest zoals de Democratische Republiek Congo, Kenya, Ethiopië, Egypte, Uganda
en Sudan. Echter, er zijn andere landen in het stroomgebied van de Nijl die tot meerdere koloniën
hebben behoord. Dit geld onder andere voor de landen die tot het Duitse Keizerrijk hebben behoord.
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Deze kolonie bestond uit de
landen Tanganyika (Tanzania),
Rwanda en Burundi. Na het
einde

van

Wereldoorlog

de

Eerste

werd

deze

kolonie opgesplitst; het gebied
kwam deels onder het mandaat
van Groot-Brittannië onder de
naam Tanzania en deels onder
het mandaat van België met de
landen Rwanda en Burundi. Ook
Italië probeerde koloniën in
Afrika te krijgen. In het einde
van de 19e eeuw annexeerde
Italie de landen Eritrea en
Somalië. Het Keizerrijk Ethiopië
was

tot

de

Tweede

Wereldoorlog onafhankelijk maar Figuur 13 De kolonies in Afrika van 1870 tot 1980 (Sawyer, Kleine, & Pettinger,
werd eveneens geannexeerd, in

2007)

1936. Toen de geallieerden troepen in 1941 Italië versloegen kreeg Ethiopië zijn soevereiniteit terug.
Volgens Ethiopië is er dan ook geen sprake van kolonisering maar van tijdelijke bezetting ten tijde
van oorlog. Ethiopië was weer soeverein en Eritrea en Somalië kwamen onder Brits mandaat. In 1950
werd door de Verenigde Naties besloten dat Eritrea toegevoegd werd aan Ethiopië. Somalië werd pas
onafhankelijk van Groot-Brittannië in 1960 en Eritrea in 1993.
Landen

Koloniën,

protectoraten

& Jaartal

mandaatgebieden
België

Duitse

Aantal

per

koloniale mogendheid

Democratische Republiek Congo

1870-1960

Rwanda

1924-1962

Burundi

1924-1962

Tanganyika (Tanzania)

1885-1919

Rwanda

1885-1919

Burundi

1885-1919

Eritrea

1885-1941

3

3

Keizerrijk

Italië

koloniën

3
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Groot-

Somalië

1889-1941

Ethiopië

1936-1941

Egypte

1882-1922

Anglo-Egyptian Sudan

1899-1956

Kenya

1890-1963

Uganda

1894-1962

Tanzania

1924-1962

Eritrea

1941-1951

Somalië

1941-1960

Eritrea

1951-1991

7

Brittannië

Ethiopië

1

Figuur 14 Koloniën, protectoraten en mandaatgebieden in het stroomgebied van de Nijl

4.2.4 Invloed van Groot-Brittannië in het stroomgebied van de Nijl
Opvallend is het om te zien dat GrootBrittannië de meeste koloniën in het stroomgebied
van de Nijl heeft gehad. Het is dan ook interessant om
te kijken naar de invloed die Groot-Brittannië heeft
uitgeoefend en wat de gevolgen tot op de dag van
vandaag zijn. Zoals in figuur 14 te zien is, was Egypte
de eerste kolonie van Groot-Brittannië, in 1882.
Echter, voordat de kolonie ontstond speelde GrootBrittannië al een rol in Egypte. Ook al was de precieze
loop en het stroomgebied van de Nijl in de 18e eeuw
nog niet bekend voor de Europeanen, het land Egypte
was van groot belang voor Groot-Brittannië als Figuur 15 De routes naar India (gezien vanuit Grootcruciale schakel voor de (specerijen)handel tussen

Brittannië) (Holbrook, 2011)

Azië en Europa en tevens de kortste route om de Britse kolonie India te bereiken (zie figuur 15).
In 1798 had Napoleon Bonaparte van Frankrijk het idee om Egypte te veroveren en vertrok
met een leger naar Egypte. Bij de Piramiden in Egypte versloeg Napoleon het leger van de
Mamelukken. Groot-Brittannië kwam in een kwetsbare positie aangezien het overgaan van Egypte in
Franse handen de route naar India in de weg stond. Groot-Brittannië reageerde door de Franse vloot
in de Egyptische delta te vernietigen. In 1801 gaf het Franse leger zich over en hadden de Britten de
leiding over het land tot dat in 1805 een doortastende Egyptische leider, Muhammad Ali Pasha, aan
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de macht kwam. In 1807 werden de Britten verslagen door het nieuwe Egyptische leger (Lutfi &
Marsot, 1985).
Ongeveer 60 jaar later brak in de Verenigde Staten de Amerikaanse Burgeroorlog (18611865) uit. Dit resulteerde in een vraag naar Egyptisch katoen in Groot-Brittannië. Britse bedrijven
investeerden in de katoenproductie in Egypte aangezien de Nijldelta zeer vruchtbare grond bevat die
geschikt was voor katoenteelt en de katoenproductie ook veel water verbruikte.
Ook de Fransen kwamen weer terug naar Egypte en verstevigden hun economische positie
door de bouw van het Suez Kanaal in 1859 (Lutfi & Marsot, 1985). In 1869 werd het Suez Kanaal
geopend en dit kanaal verkorte de reis naar India. Het kanaal was echter in Egyptische en Franse
handen. In 1875 had de Egyptische gouverneur economische problemen en hier werd door de Britse
regering slim op ingespeeld door aan te bieden om het Egyptische aandeel van het Suez Kanaal over
te kopen. Als gevolg had Groot-Brittannië het grootste aandeel in het kanaal en een aanzienlijke
invloed in Egypte. Toen er opnieuw financiële problemen dreigden, werd Egypte een kolonie van
Groot-Brittannië en Frankrijk. In 1882 brak er een opstand uit door het Egyptische leger tegen alle
westerse invloeden in Egypte. Het Britse leger zag als enige oplossing een bombardement van de
havenstad Alexandrië. De Franse regering trok zich geheel terug uit Egypte (Luscombe, n.d.; Lutfi &
Marsot, 1985).
In 1898 werd er gestart met de bouw van de
Low (of Old) Aswan Dam (te zien in figuur 16) met als
doel om de jaarlijkse overstromingen te verminderen en
om bevolkingsgroei te stimuleren. De bouw van de dam
was in 1902 klaar. Echter, de dam bleek niet hoog
genoeg om aan de doelen te voldoen en werd dus twee Figuur 16 Low (or Old) Aswan Dam (Heij, 2007)
keer opgehoogd; zowel in de periode 1907-1912 als in
de periode 1929-1933.
In 1902 kreeg Groot-Brittannië meer aandacht voor de overige landen in het stroomgebied
(Ullendorff, 1967; Kendie, 1999). In dit jaar onderhandelde Luitenant-kolonel J.L. Harrington als
afgevaardigde van het Britse rijk samen met Keizer Menelik II van Ethiopië over de grens tussen
Sudan en Ethiopië. In dit verdrag werd onder andere opgenomen dat Ethiopië geen waterwerken
(zoals dammen) zou aanleggen in de Blauwe Nijl en bijbehorende meren waardoor het water van de
Nijl dat naar Egypte stroomt gehinderd kon worden. Wat ook in het verdrag staat is dat legitieme
redenen van Ethiopië om het water van de Nijl op het eigen grondgebied voor
ontwikkelingsdoeleinden te gebruiken, begrijpelijk zijn. Over de status van het verdrag valt echter te
discussiëren. Het verdrag is namelijk nooit geratificeerd door Ethiopië en is daarom niet rechtsgeldig
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(Kendie, 1999; Ullendorff, 1967; Ibrahim, 2011). Egypte was geen officiële kolonie van GrootBrittannië en Frankrijk was achteraf gezien niet tevreden over de beslissing om zich terug te trekken.
In 1904 ondertekende deze twee Westerse landen de ‘entente cordiale’ waarin men overeen kwam
dat Groot-Brittannië invloed had in Egypte en Frankrijk invloed had in Marokko. In Egypte groeide
een sterk beweging van het nationalisme wat rellen en onrust tot gevolg had. De Britse
regeringsleiders besloten in 1922 dat een einde van de kolonie de beste oplossing was. Toch hadden
de Britten nog steeds invloed op defensie, de bescherming van buitenlandse belangen en
minderheden én Sudan. In naam was Egypte onafhankelijk terwijl de Britten de touwtjes in handen
bleven houden.
In 1929 werd tussen Groot-Brittannië en Egypte het 1929 Nile Water Agreement getekend
(Barnett, 2006; Bartos & Wehr, 2002). In dit verdrag werden er afspraken gemaakt over de
hoeveelheden water die gebruikt mochten worden door Egypte en Sudan. Voor Egypte was er 48
Billion Cubic Meters (BCM) beschikbaar en voor Sudan 4 BCM (Agnew & Woodhouse, 2011; Donkers,
1994; Waterbury, 1997). In de periode dat het verdrag getekend werd, was Sudan nog in handen van
Groot-Brittannië (Beach, et al., 2000; Biswas, 1994; Priscoli & Wolf, 2009). Er werd water toegewezen
aan Gezira, een deel van Sudan ten zuidoosten van het punt waar de Blauwe en Witte Nijl samen
verder gaan. Dit deel van Sudan is zeer geschikt voor irrigatie omdat de grond afloopt vanaf de
Blauwe Nijl, het water stroomt daarom op een natuurlijke wijze door de irrigatiekanalen. De bodem
is zeer vruchtbaar en daarom geschikt voor de katoenteelt.
In het verdrag is een artikel opgenomen waarin Groot-Brittannië een toezegging deed om
geen irrigatiewerken, waterkrachtcentrales of andere waterinfrastructuur te bouwen in de Nijl, een
van haar zijrivieren of in de meren in Sudan of in de landen onder het gezag van Groot-Brittannië, als
potentiële waterinfrastructuur het water dat bestemd was voor Egypte zou hinderen, verminderen
of vertragen, zonder de toestemming van Egypte (Kendie, 1999, p. 147)’. Doordat Groot-Brittannië
onderhandelde namens al haar koloniën kreeg Egypte ook meer macht over deze koloniën doordat
dit land kon heersen over de watervoorraden (Rahman, 2011). Groot-Brittannië was voornamelijk
geïnteresseerd in de strategische ligging van het land op het gebied van communicatie en transport
en toen India onafhankelijkheid verkreeg in 1947 verloor Groot-Brittannië de interesse in Egypte. Na
de onafhankelijkheid van de bovenstroomse landen beschouwde deze landen dit verdrag niet als
geldig of van enige invloed voor de bovenstroomse oeverstaten. Ook Ethiopië beschouwde dit
verdrag niet als geldig aangezien dit land nooit een kolonie van Groot-Brittannië is geweest.
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4.3 Het post-kolonialisme in het stroomgebied van de Nijl en de zoektocht naar een
nieuwe waterverdeling tot 1999
4.3.1 Nasser en het Nile Water Agreement 1959
In 1952 kwam prowesterse kolonel Nasser aan de macht na de Egyptische revolutie en een
van zijn eerste daden in 1954 als president was de onderhandeling over de onafhankelijkheid van
Egypte. In datzelfde jaar tekende hij ook een verdrag waarin de terugtrekking van de Britse troepen
stond. Een jaar later, in 1953 werd Sudan onafhankelijk. Op dat moment vroeg Sudan om een
herziening van het verdrag uit 1929. Dit zorgde voor politieke onrust tussen Egypte en Sudan (Wiebe,
2001) en leidde in 1959 tot een nieuw verdrag waarbij de nieuwe verdeling voor Egypte 55,5 BCM
werd en voor Sudan 18,5 BCM (Priscoli & Wolf, 2009; Waterbury, 1997). Naast Egypte en Sudan
werden er verder geen landen betrokken bij dit nieuwe waterverdrag. De drang naar ontwikkeling
van de bovenstroomse oeverstaten in combinatie met de toenmalige afspraken zorgden voor
problemen. De jaarlijkse afvoer van water werd in zijn geheel gebruikt door Egypte en Sudan: 66%
voor Egypte, 22% voor Sudan. Er bleef 13% over die gereserveerd werd voor de bovenstroomse
oeverstaten, maar die ook bedoeld was voor de verdamping van het water in Lake Nasser (AFP,
2010). Er werd in zijn geheel geen water gereserveerd voor de bovenstroomse oeverstaten maar de
nieuwe verdeling werd echter wel toegepast op bouwprojecten in de benedenstroomse oeverstaten.
Na het afsluiten van het verdrag in 1959 was er echter weinig mogelijkheid voor protest of het
claimen van het water door de bovenstroomse staten door de Koude Oorlog, burgeroorlogen en de
zwakke economie (Cascão, 2009; Kendie, 1999). Egypte en Sudan beweerden bovendien dat de
bovenstroomse gebieden voldoende water hadden door regenval. Er valt inderdaad wel veel regen in
de bovenstroomse staten maar deze regen is sterk seizoensgebonden en valt vaak niet in de
gebieden waar de landbouwgrond vruchtbaar is. De enige mogelijkheid voor de bovenstroomse
staten was (en is) het Nijlwater gebruiken voor irrigatie in de droge gebieden, die met het oog op de
toenemende bevolking zeker nodig zouden zijn om voedselzekerheid te kunnen bieden (Waterbury &
Whittington, 1998). De bovenstroomse landen zijn afhankelijk van het voedsel dat in eigen land
geproduceerd wordt. Dit is ook te zien in figuur 17: de grootste gebruiker van het rivierwater is de
landbouwsector.
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Figuur 17 Freshwater Use: Country Profiles (United Nations Environment Program & GRID-Arendal, 2008)

Echter, door de afspraken uit het verdrag van 1959 verbruikten Egypte en Sudan al het
water en waren deze landen ingesteld op het gebruik van het water. Een vermindering van het water
door bovenstrooms gebruik zou funest zijn voor de bestaande infrastructuren en producties in
Egypte en Sudan. Deze landen zijn van mening dat de al gemaakte kosten voor de infrastructuur en
waterprojecten hun het historische recht geven op toekomstig gebruik van het water. Egypte draagt
niets bij aan de 66% die het van het water gebruikt, terwijl Ethiopië 85% van het water levert maar er
niets van mag gebruiken (Whittington, Waterbury, & McClelland, 1995). Ethiopië is van mening dat
zij net zo goed recht hebben op het Nijlwater. Deze bovenstroomse landen worden echter niet
gesteund door de internationale wetgeving en financiële organen, wat het moeilijk maakt om
infrastructuur te ontwikkelen zonder goedkeuring van de benedenstroomse oeverstaten aangezien
Ethiopië niet voldoende middelen heeft om op grote schaal infrastructuur te ontwikkelen (Waterbury
& Whittington, 1998; Biswas, 1994; Arsano & Tamrat, 2005; Ohlsson, Hydropolitics. Conflicts over
water as a development constraint, 1995).
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4.3.3 Aswan High Dam
Onder het bewind van Nasser werd er ook
gestart met de bouw van de Aswan High Dam (zie figuur
18) met als doel om de overstromingen van de Nijl te
kunnen controleren en verminderen. Ook had deze dam
tot doel voldoende water te leveren voor irrigatie zodat
de verbouw van meerdere gewassen per jaar mogelijk is
en er in geval van droogte nog voldoende water is, en het verkrijgen van goedkope en groene
elektriciteit voor de industrie in Egypte (Abu-Zeid & El-Shibini, 1997). De dam werd gebouwd tussen
Figuur 18 Aswan High Dam en

1960 en 1970, ten tijde van de Koude Oorlog en niet waterkrachtcentrale (Heij, 2007)
met Westerse steun maar met Russisch geld (Lutfi & Marsot, 1985). De dam zorgt voor het grootste
stuwmeer ter wereld (figuur 12): Lake Nasser, dat voor 83% in Egypte ligt en met de overige 17% in
Sudan. Het is meer dan 500 kilometer lang, heeft een gemiddelde breedte van 12 kilometer en een
capaciteit van 162 BCM. Uit het stuwmeer mag niet meer dan 55,5 BCM afgevoerd worden, het
quota dat is afgesproken met Sudan in 1959 (Fahmy, 2001).
4.3.4 De eerste poging tot samenwerking tussen de oeverstaten van de Nijl: HYDROMET
Aangezien de overige landen in het stroomgebied (naast Egypte en Sudan) zich niet konden vinden in
de bilaterale verdragen, ontstonden er initiatieven voor regionale samenwerking en een multilateraal
verdrag (Cascão, 2009). HYDROMET begon in 1967 als een organisatie die hydro-meteorologische
data ging verzamelen in het bovenstroomse stroomgebied van de Nijl. Alle landen in het
stroomgebied erkenden dat deze data cruciaal waren, daar het beheersen van de Nijl grote invloed
had op de economie in een oeverstaat. HYDROMET werd in 1967 opgericht door Egypte, Kenya,
Sudan, Tanzania en Uganda en werd ondersteund door twee organisaties van de Verenigde Naties:
World Meteorological Organization (WMO) en Food and Agriculture Organization (FAO). Het
onderzoek was voornamelijk gericht op de grote meren in het bovenstroomse gebied van de Witte
Nijl. Tijdens dit onderzoek vroegen ook Rwanda en Burundi om toetreding tot het onderzoek zodat
ook de meren in deze landen bij het onderzoek betrokken konden worden (Metawie, 2011). In 1971
trad ook Ethiopië toe tot het onderzoeksproject in de rol als observator, evenals de Democratische
Republiek Congo en Kenya. Het doel was om meer over de hevige neerslag en overstromingen te
weten te komen omdat er veel doden en gewonden vielen als gevolg van het water. Ook werd
geprobeerd om het integrale watermanagement te versterken en de economieën te stimuleren
(Adar, 2007). Toch boekte de organisatie weinig resultaten; wat naar boven kwam, was dat de
dominante positie van Egypte te sterk was om te kunnen onderhandelen en discussiëren. In 1983
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werd HYDROMET ontbonden omdat er geen resultaten op het gebied van samenwerking geboekt
werden (Cascão, 2009).
4.3.5 Undugu Initiative en TECCONILE
In 1983 werd het ‘Undugu Initiative’ opgericht, een informeel platform om de economische
ontwikkeling in het stroomgebied van de Witte Nijl te stimuleren. De naam Undugu komt van het
Swahiliwoord ‘ndugu’ wat bondgenootschap betekent. De deelnemende landen waren Egypte,
Sudan, Uganda, Democratische Republiek Conga en Centraal Afrikaanse republiek. Als observators
deden Kenya, Tanzania en Ethiopië mee. Zonder deze drie landen als actieve deelnemers was er
weinig vooruitzicht op gehele samenwerking in het stroomgebied van de Nijl (Yacob, 2004). Het doel
van Undugu was om economische, sociale, culturele en technische banden te cultiveren tussen de
oeverstaten van de Nijl om vervolgens een sub regionale economische organisatie op te richten
(Brunnée & Toope, 2003, p. 101).
In deze periode deed Boutros Ghali, toenmalig Egyptisch minister van buitenlandse zaken,
in 1989 de uitspraak: “the national security is in the hands of the eight other African countries in the
Nile basin.” (Wiebe, 2001, p. 747). Vanaf dat moment heeft Egypte ook deel genomen aan
conferenties en initiatieven voor een nieuw Nijlwaterverdrag, meer met de instelling dat wanneer
Egypte meer betrokken zou zijn bij het proces, het ook mogelijk zou zijn om ideeën die mogelijk een
negatieve invloed zouden hebben op de hoeveelheid water voor Egypte tegen te houden. Alle
betrokken landen van het Undugu Initiative waren het eens dat samenwerking tussen de Nijlstaten
essentieel was om oorlog te voorkomen.
Undugu bracht hooggeplaatste politieke actoren bijeen en er hebben 66 conferenties en
ontmoetingen plaats gevonden. Echter, vanuit het oogpunt van Egypte was Undugu uit op het
verminderen van de invloed van de hydro-hegemoon. Vanuit het perspectief van de bovenstroomse
oeverstaten was Undugu een opstapje naar zelfvoorziening en onafhankelijkheid (Brunnée & Toope,
2003). Deze twee belangen gingen slecht samen; het doel van Undugu was onrealistisch en de
conferenties en ontmoetingen waren niet productief. Undugu heeft niet geleid tot concrete
samenwerking tussen de oeverstaten en ook niet tot gezamenlijk gecoördineerde economische
initiatieven. Er veranderde dus weinig in het watermanagement van de Nijl (Yacob, 2004).
Uit het ‘Undugu Initiative’ ontstond op de zevenenzestigste bijeenkomst in 1993 een
nieuwe organisatie: TECCONILE. TECCONILE bestond uit de landen Egypte, Sudan, Uganda, Tanzania,
Rwanda en Democratische Republiek Congo. Deze organisatie had als doel om de Nijl op een
duurzame wijze te ontwikkelen door (1) samenwerking tussen alle oeverstaten en (2) eerlijk en
evenredig gebruik van het Nijlwater. Dit initiatief was revolutionair aangezien voor het eerst werd
geprobeerd om alle oeverstaten achter het doel te krijgen om het Nijlwater eerlijk te gebruiken en te
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verdelen (Huggins, Chenje, & Mohamed-Katerere, 2006, p. 384). De samenwerking tussen de
oeverstaten moest leiden tot duurzaam en geïntegreerd watermanagement en het doel was om dit
tot voordeel van alle oeverstaten te laten zijn. TECCONILE was op meerdere niveaus succesvol,
echter niet alle benedenstroomse oeverstaten hebben volledig deelgenomen. TECCONILE heeft
bijgedragen aan een gedetailleerde kaart van het stroomgebied en organiseerde ook trainingen voor
alle oeverstaten over voorspellen, monitoren, simuleren etc. van het Nijlwater. Ook werden er
jaarlijkse Nijlconferenties georganiseerd, waar overleg plaats vond tussen experts en technici over de
ontwikkeling van het stroomgebied. TECCONILE organiseerde ook bijeenkomsten die leidden tot het
Nile River Basin Action Plan. Alle oeverstaten waren enthousiast bij de derde Nijlconferentie over het
NRBAP aangezien de focus daar lag op eerlijk gebruik. Het NRBAP bestond uit 22 projecten met een
totaal bedrag aan geschatte kosten van $100 miljoen. Er zijn vijf hoofdonderdelen (International
Network of Basin Organizations, 1998, p. 7):
1. Geïntegreerde planning en management van de waterbronnen. Dit onderdeel
moest leiden naar efficiënt gebruik van het Nijlwater, ontwikkeling van
infrastructuur, verbetering van de waterkwaliteit en bescherming van het milieu.
2. ‘Capacity-building’. Hier wordt steun aan ontwikkelingsdoelen mee bedoeld, om
het stroomgebied van de Nijl te verbeteren voor de inwoners van de landen.
3. Training. Zowel individuen als groepen moeten meer vaardigheden krijgen die
nodig zijn in de omgang met het water zodat er op een duurzame wijze met het
water omgegaan wordt.
4. Regionale samenwerking. Het doel is om een raamwerk voor akkoorden, verdragen
en regelgeving te creëren. TECCONILE zorgde voor een ‘cooperative framework’
waar oeverstaten probeerden om verdragen te sluiten die naar een duurzaam
gebruik streefden en ook de Nijl probeerden te beschermen
5. Milieubescherming en verrijking door milieudegradatie, verzilting, vervuiling etc.
tegen te gaan in de Nijl.
Ondanks het streven naar een eerlijke en rechtvaardige waterverdeling en de concrete
plannen (zoals het NRBAP) lukte het niet om alle landen tot samenwerking te bewegen. Egypte
probeerde bijvoorbeeld met behulp van geld de plannen aan te passen zodat de historische rechten
op het water geldig verklaard werden, wat niet lukte. De dominante positie van Egypte tijdens de
onderhandelingen is de grootste reden geweest dat TECCONILE niet helemaal geslaagd is. Dit was
dan ook waarom Ethiopië besloot zich niet bij deze organisatie aan te sluiten (Yacob, 2004).
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4.3.6 Plannen in de jaren 90 in Egypte en Ethiopië
Lake Toshka en het New Valley Project
In 1997 was er een nieuwe, unilateraal plan
voor de afvoer van water uit Lake Nasser. Zodra het
water in Lake Nasser hoger staat dan 178 meter wordt
het water gecontroleerd afgevoerd richting Lake Toshka
(figuur 19 en 21) door middel van het New Valley Figuur 20 Lake Toshka (Earth Science and Image
Project, zodat het water de omwonenden niet in gevaar Analysis Laboratory, Johnson Space Center,
1998)

brengt en ook niet verloren gaat. Het doel van de
afvoer richting Lake Toshka had nog een ander doel: het
opvullen van de lege aquifers in de Sahara en het
creëren van rijke landbouwgrond, zodat er een nieuwe
Nijlvallei ontstaat (Lewis, 2011). Er is geïnvesteerd in
irrigatiekanalen, wegen en nieuwe steden rondom het
water (figuur 20). Door landbouw te bedrijven op het Figuur 19 Irrigatie- en transportkanaal naar
nieuwe akkerland zou Egypte meer zelfvoorzienend

Toshka Lakes (Singh, 2010)

worden met het oog op de hevige bevolkingsgroei. Echter een studie door El Bastawesy, Arafat &
Khalaf (2007) toonde aan dat deze doelen vrijwel niet gehaald zullen worden door de grote
hoeveelheid water die verdampt in de irrigatiekanalen en de sterke verzilting van Lake Toshka en dat
de toekomstige inwoners van de dorpen rondom Lake Toshka zeer kwetsbaar zullen zijn voor
droogte.

De

bovenstroomse

oeverstaten

hebben

geprotesteerd tegen dit plan aangezien het overtollige
water beter gebruikt kan worden door de bovenstroomse
landen.
Het New Valley Project had echter een dubbele
bedoeling. In de volksmond wordt het een prestigeproject
van Mubarak genoemd: Mubaraks Pyramide. Het doel om
landbouwgrond te creëren in de woestijn was een middel
om de claim van Egypte op het Nijlwater te vergroten. De
bovenstroomse landen zien het plan van Egypte dan ook
als een maatregel van Egypte om nog afhankelijker van Figuur 21 Lake Nasser and Lake Toshka (Lewis,
het Nijlwater over te komen voor de andere landen, dit

2011)
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omdat dan aangetoond kan worden dat de landbouw bijvoorbeeld te weinig water krijgt (Yacob,
n.d.), maar ook dat er eigenlijk niet te onderhandelen valt over een andere waterverdeling omdat
Egypte niet minder, maar het liefst meer water wil gebruiken (Cascão, 2009).
Ethiopie en ‘microdams’
Tegelijkertijd met het New
Valley Plan waren er in Ethiopië plannen
om honderden kleine dammen aan te
leggen: ‘microdams’. De kosten van de
microdams zijn veel lager dan de bouw
van een grote dam. Ethiopië heeft dus
geen externe financiële steun nodig,
maar kan de bouw van microdammen
zelf bekostigen. Kleine dammen hebben
wel enig invloed om de hoeveelheid

Figuur 22 A hand-constructed microdam in Ethiopia (Krahn &

water die naar de benedenstroomse Barbour, 2005)
gebieden stroomt, maar het is veel

moeilijker te meten aangezien het effect kleiner is. Het derde voordeel is dat de militaire
kwetsbaarheid aanzienlijk minder is. Ook al is door velen de kans op een echte wateroorlog
geminimaliseerd, meerdere malen is er door Egypte gedreigd met de inzet van militaire middelen
zoals in 1970 toen Ethiopië aankondigde om een stuwdam bij Lake Tana te bouwen of in 1991 toen
de toenmalige minister van Defensie zei dat Egypte geen moment zou twijfelen om militair geweld te
gebruiken om de toegang tot het Nijlwater te beschermen (Yacob, 2004; Wiebe, 2001). Vanuit deze
gedachte is er rekening gehouden bij het ontwerp van de microdammen. Door meerdere
microdammen en veel kleinschalige irrigatiesystemen is er niet één geschikt militaire doelwit te
vinden (Waterbury & Whittington, 1998). Het is duidelijk dat ook het plan van Ethiopië een
unilaterale beslissing was. In figuur 22 is een microdam te zien. De dammen zijn van aarde gemaakt
en worden gebruikt om water op te slaan voor irrigatie zodat de lokale voedselproductie verhoogd
kan worden. De dammen kunnen 20 meter hoog worden en worden door handwerkers gemaakt in
ruil voor voedsel. Doordat de dammen niet door professionals gebouwd worden is de kans op
mindere kwaliteit groter (Krahn & Barbour, 2005).

4.4 Dreiging tot militaire interventies in het stroomgebied
De bovenstaande initiatieven en plannen voor een nieuwe waterverdeling en het mislukken
van dezelfde plannen en initiatieven zorgden voor onrust. De bovenstroomse landen zouden graag
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meer willen profiteren van het Nijlwater, terwijl Egypte en Sudan zo veel mogelijk water zelf willen
gebruiken. De ‘water-war’ hypothese wordt door weinig mensen ondersteund, en de kans op oorlog
in het stroomgebied van de Nijl is volgens experts niet heel reëel (Wallensteen & Swain, 1997)
(Anand, 2007) (Spring & Brauch, 2009; Deconinck, 2012). Toch heeft Egypte meerdere malen
gedreigd met militair ingrijpen, na publicatie van projecten van bovenstroomse landen die mogelijk
invloed zouden kunnen hebben op de Nijl. Boutros-Ghali, toenmalige onderminister van Egypte en
later Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, zei in 1990: “The National Security of Egypt, which
is based on the water of the Nile, is in the hands of other African countries and the next war in the
region will be over the waters of the Nile” (Ohlsson, 1995, p. 37). Het Egyptische leger heeft
noodplannen voor militaire interventies, voor elke oeverstaat van de Nijl wanneer er een bedreiging
is die de stroom van de Nijl hindert. De plannen dateren uit het begin van de 20e eeuw en worden
telkens gemoderniseerd naar de veranderde omstandigheden (Yacob, 2004). Een voorbeeld van
dreiging met militair ingrijpen uit het verleden (1970) was gericht tegen Ethiopië, na de aankondiging
van de bouw van een stuwdam in Lake Tana om een gedeelte van het water van de Blauwe Nijl te
kunnen bewaren. De reactie van President Sadat van Egypte was een dreiging met oorlog. In 1991 zei
M.H. Tantawi, de toenmalige Egyptische minister van Defensie, dat Egypte geen moment zou
twijfelen om militaire middelen in te zetten om de toegang tot het Nijlwater te beschermen (Wiebe,
2001).

4.5 Conclusie
Na het lezen van dit hoofdstuk is het duidelijker welke rol de Nijl heeft gespeeld in de
geschiedenis. De Nijl was een belangrijke rivier in het verre verleden bij de Oude Egyptenaren, de Nijl
was een belangrijke rivier voor de Britten en de Nijl is nu belangrijk voor de staten in het
stroomgebied. Vanaf het moment dat er Groot-Brittannië geen koloniën meer bezat in Noord-Afrika
ontstond er een tweedeling tussen de oeverstaten: de benedenstroomse oeverstaten die volgens
koloniale verdragen recht hadden op het water versus de bovenstroomse oeverstaten die volgens
dezelfde koloniale verdragen juist geen recht hadden op het water. Diverse organisaties zijn
opgericht op een nieuwe waterverdeling vast te stellen maar hebben daarin gefaald. De belangrijkste
reden dat al deze organisaties en initiatieven zijn mislukt, is de dominante positie van Egypte. Deze
positie blokkeert alle onderhandelingen om tot een nieuwe verdeling te komen. Egypte ziet geen
problemen zolang haar historische rechten gehandhaafd blijven. Het doel echter is om een nieuwe,
eerlijke en duurzame verdeling te creëren, wat niet mogelijk is zolang de historische, koloniale
rechten van Egypte en Sudan geldig blijven. Deze dominante positie is duidelijk te verklaren door
Egypte te beschouwen als hydro-hegemoon en het is moeilijk om de positie van hegemoon te
ontnemen door de relatieve macht die een hegemoon heeft (Zeitoun & Warner, 2006). Door deze
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dominante positie is er veel wantrouwen tussen de oeverstaten en is het weer moeilijker om
regionale activiteiten te ondernemen (Mekonnen, 2010). Dit kan gekoppeld worden aan een theorie
over (water)conflicten, namelijk het realisme. Alle staten (waaronder de hydro-hegemoon) proberen
zoveel mogelijk voordeel te behalen voor zich zelf, zonder rekening te houden met de consequenties
die dat kan hebben voor andere staten. Ze zijn zelfs bereid om geweld te bereiken, mocht hun positie
in gevaar komen. Van één organisatie, het Nile Basin Initiative, is er echter nog kans op slagen. Dit zal
toegelicht worden in hoofdstuk 6.
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5. Duurzame waterverdeling en waterregelgeving
Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat initiatieven telkens mislukken doordat een
duurzame waterverdeling voor de machtige landen in het stroomgebied (Egypte en Sudan) niet
gunstig is. Een andere reden van het mislukken zijn de Nile Water Agreements waaraan rechten
worden ontleend door Egypte en Sudan die niet erkend worden door de bovenstroomse
oeverstaten. In paragraaf 5.1 is aan de hand van een aantal criteria besproken waarom de huidige
waterverdeling, gebaseerd op het Nile Water Agreement van 1959, als een niet-duurzame verdeling
beschouwd kan worden. Duurzaamheid heeft meerdere dimensies, waaronder politiek-bestuurlijke
duurzaamheid en ecologische duurzaamheid. In het conflict over de waterverdeling van de Nijl gaat
het voornamelijk over politiek-bestuurlijke duurzaamheid die ontbreekt. Dit blijkt uit het feit dat de
huidige waterverdeling niet gesteund wordt door alle betrokken oeverstaten in het stroomgebied
van de Nijl en er weinig samenwerking is op dit vlak. Vaak gaat politiek-bestuurlijke duurzaamheid
hand in hand met ecologische en sociale duurzaamheid. Als de waterverdeling politiek-bestuurlijk
niet duurzaam is, gaat dit ten koste van de andere dimensies van duurzaamheid (Donkers, 2000, p.
8).

5.1 Criteria voor duurzaam waterbeheer
5.1.1 Duurzaamheid
Duurzaam waterbeheer omvat twee belangrijke concepten. Allereerst is er het concept
duurzaamheid. De meest genoemde definitie is de definitie van de Brundtland Commissie (1987),
zoals eerder genoemd is in hoofdstuk 3. Duurzaamheid betekent het uitoefenen van activiteiten op
een zodanige wijze dat de behoeften en noden van de huidige generatie vervuld kunnen worden,
zonder dat de noden van toekomstige generaties in gevaar komen. Met het oog op water betekent
dit dat het water van een bepaalde bron eerlijk verdeeld wordt tussen alle gebruikers in een bepaald
stroomgebied, maar ook dat het water eerlijk verdeeld wordt over de huidige en toekomstige
gebruikers van het water. Het achterliggende idee is dat de (natuurlijke) hulpbron (water) op een
dusdanige manier gebruikt wordt dat alle gebruikers er voordeel uit kunnen behalen (Gleick, 1998).
5.1.2 Management
Het tweede concept is management. Er zijn verschillende manieren op management te
bedrijven, namelijk ‘top-down’ of ‘bottom-up’. De eerste aanpak is degene die het meest gebruikt
wordt. Overheden of andere invloedrijke personen/groepen bepalen een managementstrategie en
leggen deze op aan ondergeschikten. De ‘bottom-up’ strategie keert deze volgorde geheel om en
streeft naar een ‘open’ systeem. Een systeem waarin alle partijen inspraak hebben en mee kunnen
denken over de beste strategie om een hulpbron te gebruiken. Het management dat voortkomt uit
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de bottom-up aanpak leidt in veel gevallen tot een systeem waar aandacht besteedt wordt aan alle
mogelijke problemen en de noden en behoeften van de gebruikers. De maatschappij wordt als een
geheel beschouwd (Stark, 2011; Gleick, 1998). Een dergelijk proces kan alleen ontstaan als er begrip
is voor de actoren en hun doelen begrepen worden. Wat net zo belangrijk is, is dat er voldoende
(wetenschappelijke) kennis beschikbaar is over de hulpbron. Als van alle actoren helder is wat hun
doel is met de hulpbron, is het mogelijk om op een duurzame wijze management te bedrijven.
5.1.3 Criteria
De criteria die opgesteld worden voor duurzaam watermanagement moeten niet puur
ecologisch zijn, maar moeten een leidraad vormen voor de actoren die het water gebruiken en
beheren. De criteria moeten ook een leidraad zijn voor het oplossen van de conflicten over water en
tevens rekening houden met de onzekerheden die zich voor kunnen doen. De criteria voor duurzaam
watermanagement moeten dus geschikt zijn voor de gemeenschap, de private sector, de overheid en
de non-gouvernementele partijen. Een goede definitie voor de perfecte vorm van duurzaam
watermanagement is:
De voordelen van het water die de huidige gebruikers hebben moeten
gehandhaafd blijven, maar de overige gebruikers in een stroomgebied moeten ook
toegang hebben tot het water zonder verminderde voordelen dan de huidige
gebruikers. Daarnaast moet ook het ecosysteem beschermd worden. De
toekomstige generaties moeten gebruik kunnen maken van het water, met
dezelfde voordelen als de huidige gebruikers die hebben (Gleick, 1998).
Deze definitie komt overeen met de definitie van duurzaamheid, opgesteld door de
Brundtland Commissie (Brundtland, 1987). De voordelen hoeven in de toekomst niet exact hetzelfde
te zijn aangezien dat niet mogelijk is door vooruitgang, bijvoorbeeld op technologisch gebied. Toch is
bovenstaande definitie een ideaalbeeld, dat in de hedendaagse maatschappij niet haalbaar is. Een
andere definitie die Gleick (1998) opgesteld heeft is: “Het gebruik van water maakt het mogelijk voor
de maatschappij om te overleven en te floreren met het oog op de onzekere toekomst, zonder de
integriteit van de waterkringloop of het ecologische systeem dat van die kringloop afhankelijk van is
te ondermijnen”. Deze definitie is weinig specifiek wat politiek-bestuurlijke duurzaamheid betreft
maar is wel gericht op ecologische en sociale duurzaamheid.
In paragraaf 3.3.1 is het begrip duurzame waterverdeling geoperationaliseerd aan de hand
van zes dimensies van duurzaamheid (Donkers, 2000). Echter, Peter Gleick heeft ook criteria
opgesteld voor duurzaam watermanagement (Gleick, 1998). In figuur 23 zijn de zeven criteria van
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Gleick te zien met daarachter de dimensie van duurzaamheid die Donkers gebruikt. Opvallend is het
dat slechts 3 dimensies overeenkomen: de sociale, ecologische en politiek-bestuurlijke dimensie. De
overige drie dimensies die Donkers noemt (financieel, economisch en technisch) komen niet aan bod.
Zeven criteria voor duurzaam watermanagement (Gleick, 1998)

Dimensies

duurzaam

waterbeheer (Donkers, 2000)
1. A basic water requirement will be guaranteed to all humans to maintain

Sociale dimensie

human health
(Water voor iedereen)
2. A basic water requirement will be guaranteed to restore and maintain the

Ecologische dimensie

health of ecosystems.
(Water voor herstel en behoud ecosysteem)
3. Water quality will be maintained to meet certain minimum standards.

Ecologische dimensie

These standards will vary depending on location and how the water is to be
used.
(Water kwaliteit moet op bepaald niveau zijn)
4. Human actions will not impair the long-term renewability of freshwater

Ecologische dimensie

stocks and flows.
(Menselijke acties mogen vernieuwbaarheid water niet in de weg staan)
5. Data on water resources availability, use, and quality will be collected and

Politiek-bestuurlijke dimensie

made accessible to all parties.
(Data over het water moeten toegankelijk zijn voor alle actoren)
6. Institutional mechanisms will be set up to prevent and resolve conflicts

Politiek-bestuurlijke dimensie

over water.
(Instituties worden opgezet om conflicten op te lossen)
7. Water planning and decision making will be democratic, ensuring

Politiek-bestuurlijke dimensie

representation of all affected parties and fostering direct participation of
affected interests.
(Waterbeheer vindt plaats op een democratische wijze waarin inspraak is voor
alle actoren en waarin men streeft naar voordeel voor alle actoren)
Figuur 23 Zeven criteria voor duurzaam waterbeheer (Gleick, 1998) vergeleken met de zes dimensies voor duurzaam
waterbeheer (Donkers, 2000)

Duurzaamheid van het stroomgebied van de Nijl toetsen
De huidige situatie in het stroomgebied van de Nijl zal getoetst worden aan beide criteria.
De resultaten zijn hieronder te vinden en aan de hand van kleuren is te zien of er sprake is van
duurzaamheid. Rood betekent niet-duurzaam, paars betekent dat men op de goede weg zit en bij
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groen is er sprake van duurzaam waterbeheer. Allereerst behandelen we de 7 criteria van Gleick
(1998)
1. Er is geen basishoeveelheid water voor de bovenstroomse oeverstaten. De
verdeling die er is verdeeld het water tussen Egypte en Sudan en laat weinig water
over voor de rest.
2. Er is niet voldoende water voor herstel en behoud van het ecosysteem. Er wordt
teveel van het water opgebruikt zodat er te weinig water de Middellandse Zee in
stroomt terwijl de Middellandse Zee het Nijlwater nodig heeft voor een gezonde
flora en fauna. Ook zorgt de irrigatie voor verzilting in de irrigatiekanalen en dus
ook voor verzilting van de landbouwgrond.
3. De waterkwaliteit van de Nijl verschilt per locatie maar is in veel delen van de rivier
goed. De grootste bedreiging van de waterkwaliteit in de rivier is vervuiling, dit kan
leiden tot gezondheidsklachten van de oeverbewoners maar ook voor problemen
bij de dieren in het water (bijvoorbeeld van de vissen in de rivier) (Brown, El
Gohary, Tawfic, Hamdy, & Abdel-Gawad, 2003).
4. Er wordt teveel van het Nijlwater gebruikt. Dit beïnvloedt de vernieuwbaarheid van
het water. Dit gebeurt dus niet op een duurzame wijze
5. Er vindt nog weinig uitwisseling van data plaats, dit maakt het al lastig om
algemene conclusies te trekken. Het Nile Basin Initiative levert daar wel een
bijdrage aan om samenwerking te bevorderen, ook op datagebied.
6. Er zijn instituties die proberen om samenwerking te bevorderen. Het Nile Basin
Initiative en het Cooperative Framework Agreement zijn daar goede voorbeelden
van.
7. Er is steeds meer sprake van een democratisch proces. Dit komt doordat de
bovenstroomse oeverstanden ontwikkeling door hebben gemaakt. Ook wordt er
gestreefd naar win-win situaties door een groot deel van de actoren.
Op grond van bovenstaande punten kan geconcludeerd worden dat het watermanagement
in het stroomgebied van de Nijl nog niet duurzaam is. Men probeert wel om het water duurzaam te
wat aan te doen; dit is te zien in punt 5, aangezien het Nile Basin Initiative kan leiden tot
duurzaamheid. Het is interessant om te kijken of de zes dimensies van duurzaamheid van Donkers
(2000) op dezelfde conclusie uit komen.
1. Ecologische duurzaamheid: Er wordt meer water gebruikt dat er jaarlijks aangevuld
word. Daardoor worden de oppervlakte- en grondwatervoorraden uitgeput. Ook is
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er sprake van verziltende landbouwgronden en uitstervende diersoorten in de
Middellandse Zee. De kwaliteit van het water is redelijk.
2. Sociale duurzaamheid: De sociale duurzaamheid verbetert. In het verleden waren
de bovenstroomse oeverstaten zwak, en werden daarom dus uitgesloten en
konden niet voorzien in de basisbehoeften aan water. Nu de bovenstroomse staten
gezamenlijk werken zijn ze sterker. Echter, nog niet alle actoren worden voldoende
betrokken bij besluitvorming rondom waterprojecten.
3. Economische duurzaamheid: de gebruikers in de Arabische landen zijn niet echt
bereid om voor water te betalen aangezien zij vinden dat water een geschenk van
Allah is waar men niet voor behoort te betalen (Donkers, 1994). Ook wordt het
water ineffectief gebruikt door water toe te bedelen aan gebieden waar het weinig
oplevert, een voorbeeld hiervan is het New Valley Project (zie paragraaf 4.3.6.).
4. Financiële duurzaamheid: De gebruikers betalen te weinig voor het water. Verder
vindt er veel internationale steun plaats om de waterprojecten te kunnen
bekostigen.
5. Technische duurzaamheid: De huidige watersystemen in het stroomgebied van de
Nijl zijn oud en slecht onderhouden. Hierdoor gaat er veel water verloren.
6. Politiek-bestuurlijke

duurzaamheid:

Men

streeft

naar

een

integraal

en

samenhangend waterbeleid, echter dit is er nu nog niet. Het NBI en het CFA zijn
een goed begin, alleen hebben nog niet alle actoren hier mee ingestemd. Ook is er
onvoldoende regelgeving om conflicten op te lossen.
Beide criteria (dimensies) komen tot dezelfde conclusie. Er is nog geen sprake van
duurzaam waterbeheer in het stroomgebied van de Nijl
5.1.4 Conclusie duurzaam waterbeheer
Watergebruik is niet-duurzaam wanneer de diensten die voorzien worden door
waterhulpbronnen en ecosystemen na verloop van tijd verminderen, terwijl ze wel nodig zijn in de
maatschappij. Als een bepaalde groep dus niet meer hetzelfde verzorgingsniveau kan bieden door
een tekort aan water, terwijl een andere groep dat nog
wel kan, betekent dat toch dat er sprake is van nietduurzaam watergebruik. Een situatie waarin het water
ongelijk

is

verdeeld,

kan

voor

onbepaalde

tijd

gehandhaafd worden als er voldoende water is, maar een
niet-duurzame waterverdeling kan op den duur niet

Figuur 24 Vraag en aanbod curve (Smithson,
2007)
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blijven bestaan. Het gebruik van water op een niet-duurzame wijze kan komen door veranderingen in
de voorraad en waterstroom als gevolg van bijvoorbeeld klimaatveranderingen of verontreiniging (ElDin Amer, et al., 2005). Echter, ook veranderingen in de vraag naar water kunnen tot een nietduurzaam watergebruik leiden. Voorbeelden daarvan zijn een veranderde levensstandaard,
verbeterde technologieën, demografische groei of andere zaken die meer water vereisen. De
bovenstaande situatie is een klassiek geval van dalend aanbod en een stijgende vraag, zoals ook te
zien is in figuur 24. Op den duur zal dit niet-duurzame watergebruik leiden tot een vermindering van
de diensten die geleverd kunnen worden, en de voordelen die uit het water behaald werden (Gleick,
1998). Er is dan sprake van een schaarste aan water. Waterschaarste kan leiden tot onzekerheid en
conflict en vergroot de ongelijkheid tussen klassen binnen een land.
Het huidige waterverdrag over de waterverdeling van de Nijl is niet duurzaam wanneer de
criteria van Donkers (2000) en Gleick (1998) toegepast worden op de situatie. Er is geen ecologische,
economische, financiële, technische, sociale en politiek-bestuurlijke duurzaamheid. Er wordt teveel
water gebruikt, er wordt geen rekening gehouden is met zowel de huidige als toekomstige behoeften
van de inwoners van de bovenstroomse oeverstaten (Gathara, 2010), er wordt weinig betaald voor
het water en er is veel buitenlandse steun, de technologie is verouderd en zorgt voor verlies aan
water, en tot slot is ook de samenwerking tussen alle oeverstaten afwezig. Een stap in de goede
richting is het Nile Basin Initiative en Cooperative Framework Agreement (zie hoofdstuk 6).

5.2 Een duurzame waterverdeling vanuit het perspectief van diverse conventies
In deze paragraaf zullen de waterverdelings- en rechtsprincipes in het waterrecht
besproken worden. Het bespreken en begrijpen van deze principes is essentieel wanneer er
gesproken wordt over het opstellen van een duurzame waterverdeling. Ook wordt gekeken of het
waterrecht ontoereikend is en daarmee een mogelijke factor is voor het mislukken van alle
initiatieven om tot een nieuwe waterverdeling te komen.
Eerder werd al genoemd dat rivieren vaak grensoverschrijdend zijn en dat dit in combinatie
met veranderende omstandigheden in de wereld ervoor kan zorgen dat conflicten over het
rivierwater (vaker) ontstaan. Desondanks is er weinig internationale wetgeving die betrekking heeft
op het grensoverschrijdende waterbeheer. Volgens Wolf (1998, p. 251) is de waterwetgeving ‘slecht
ontwikkeld, tegenstrijdig en niet dwingend of verplichtend’. De internationale stroomgebieden
worden vaak beheerst door bilaterale of unilaterale verdragen tussen enkele oeverstaten. Deze
verdragen die specifiek gelden voor een stroomgebied zorgen dat er meer internationale wetgeving
ontstaat. Ook groeit de norm voor oeverstaten om waterconflicten op te lossen met bilaterale
verdragen. Toch wil dit niet zeggen dat de internationale wetgeving die ontstaat, handvatten biedt
om het stroomgebied te managen. In veel verdragen is milieubeleid opgenomen, maar de principes
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van eerlijk en evenredig watergebruik en het niet schaden van andere oeverstaten zijn weinig
aanwezig. Wat ook vaak ontbreekt bij de verdragen is een verplichting om het verdrag na te leven
zodat het nog steeds weinig oplevert als oplossing voor de conflicten die er over het rivierwater
bestaan (Stark, 2011).
Verschillende principes van internationale wetgeving zijn toegepast op onderhandelingen in
stroomgebieden wanneer er geen algemeen aanvaarde normen zijn. Echter, de oeverstaten gaan
vaak alleen met een bepaald principe akkoord wanneer er voordeel mee behaald kan worden
5.2.1 Conventies
Wetgeving over water lijkt vanzelfsprekend omdat er ook verdelingsprincipes voor water
zijn. In de realiteit is dit echter totaal niet het geval. In het verleden zijn er diverse pogingen geweest
om concrete waterregelgeving op te stellen, waarvan onderstaande drie documenten de meest
gebruikte regels zijn:
1) The Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International Rivers (International Law
Association, 1967)
2) Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses
(United Nations, 1997)
3) The Berlin Rules on Water Resources (International Law Association, 2004)
Allereerst is het belangrijk om te weten dat, omdat internationale rivieren en meren voor
meerdere doeleinden gebruikt kunnen worden, verschillende wetgeving noodzakelijk is. Er wordt
een onderscheid gemaakt tussen ‘navigational’ (scheepvaart) en ‘non-navigational’ (overige
doeleinden). Het was (en is) eenvoudiger om wetgeving op te stellen voor ‘navigational’ gebruik, dan
voor ‘non-navigational’ gebruik. Er zijn wel een aantal ongeschreven regels maar nog steeds is er
geen universeel geldig verdrag wat ‘non-navigational’ gebruik betreft (Salman, 2007). De Verenigde
Naties hebben meerdere pogingen gedaan om internationale waterwetgeving op te stellen. Het
resultaat was de ‘Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses’
in 1997 (United Nations, 1997). Aan dit document was 23 jaar gewerkt en het was een gevolg van
een decennialang proces van onderhandelingen en discussies over internationale waterstromen. Dit
verdrag is helaas niet door voldoende landen geratificeerd om geldig verklaard te worden. Ook nongouvernementele organisaties hebben bijdragen geleverd aan de internationale waterwetgeving
door het opstellen van resoluties en regels zoals de ‘Helsinki Rules’ uit 1966 en de ‘Berlin Rules’ uit
2004 (Salman, 2007).
De regelgeving voor ´navigational´ gebruik ontstond in het begin van de 19e eeuw tijdens de
industriële revolutie. Deze industriële ontwikkeling leidde tot veel scheepvaart en zeer drukke
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rivieren, met als gevolg dat er afspraken nodig waren om het scheepverkeer in goede banen te
leiden. Regelgeving voor ‘non-navigational’ gebruik op internationaal water werd pas later
noodzakelijk. Na de Tweede Wereldoorlog werd er veel water gebruikt voor de wederopbouw van
oorlogsgebied en er was sprake van grote populatiegroei. Oeverstaten gebruikten het rivierwater op
hun grondgebied voor eigen belang. Diverse theorieën en principes over watergebruik ontstonden,
maar er werden geen algemeen aanvaarde regels opgesteld (Salman, 2007, p. 626).
5.2.2 Vier rechtsprincipes
Er bestaan vier principes over de verdeling van het rivierwater in een stroomgebied die in
de meeste literatuur terugkomen (Anand, 2007; Soffer, 1999). Aan de hand van deze benaderingen,
is het mogelijk om de waterverdeling te herleiden en eventueel te streven naar een nieuwe indeling.
De vraag die centraal staat bij het maken en analyseren van een waterverdeling is: wie mag waar
aanspraak op maken?
Het eerste principe dat vaak gebruikt wordt is ‘absolute soevereiniteit’. Een oeverstaat
heeft het absolute recht (soevereiniteit) over het stroomgebied in zijn territorium en mag geheel
alleen bepalen hoe de staat het water gebruikt, andere staten hebben daar geen invloed op. Dit
wordt ook wel de Harmon-doctrine genoemd, naar Judson Harmon (Anisfeld, 2010). Harmon was de
procureur generaal van de Verenigde Staten van Amerika. In 1895 gaf hij zijn mening over het
gebruik van de rivier Rio Grande, een rivier die gedeeld wordt door zowel Amerika als Mexico. Zijn
mening was dat elke staat vrij is om het water op zijn grondgebied te gebruiken, op welke wijze dan
ook. Men hoeft geen rekening te houden met de overige oeverstaten (Salman, 2007, p. 627). In het
stroomgebied van de Nijl hechten de bovenstroomse staten sterk aan dit principe zodat ze de rivier
kunnen controleren en het water kunnen gebruiken voor eigen doeleinden (Wiebe, 2001).
Bovenstroomse staten zijn niet afhankelijk van andere staten en het watergebruik van
benedenstroomse oeverstaten heeft geen effect op de bovenstroomse staat (Soffer, 1999). Op dit
principe is echter veel kritiek aangezien het totaal geen rekening houdt met de andere oeverstaten
van een rivier.
Het tweede rechtsprincipe is ‘absolute territoriale integriteit’. Dit principe houdt in dat
oeverstaten het recht hebben om een natuurlijke stroming van de rivier te eisen naar hun
grondgebied toe (Lowi, 1993). Het bepaalt echter ook dat bovenstroomse staten de stroming niet
mogen hinderen voor de benedenstroomse staten (International Law Association, 1967). Dit principe
laat weinig ruimte over voor het gebruik van het rivierwater door bovenstroomse staten. Dit principe
is het tegenovergestelde van de absolute soevereiniteit en is geheel in het voordeel van de
benedenstroomse staten. Absolute territoriale integriteit laat ook ruimte over voor de historische
rechten van benedenstroomse staten. Dit is een rechtsprincipe dat vooral Egypte aanspreekt. Voor
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Egypte betekent het namelijk dat oeverstaten die geen water bijdragen aan het totale aanbod van
het water wel gebruik van het water mogen maken. De benedenstroomse staten mogen zelfs het
meeste gebruik maken van het rivierwater aangezien de bovenstroomse staten de stroom van het
water niet mogen hinderen. Echter, net zoals bij het principe van de absolute soevereiniteit, is ook
op dit principe veel kritiek. Het maakt dan ook geen deel uit van het huidige internationale
waterrecht (Salman, 2007).
Als derde is er het principe van ‘eerdere toe-eigening’, de oeverstaat die het eerste gebruik
heeft gemaakt van het rivierwater heeft er ook als eerste recht op (Lowi, 1993). Dit wordt ook wel
‘first in use, first in right’ genoemd. In dit principe wordt de toe-eigening van water op grond van
historische rechten geaccepteerd. In de case van het Nijlwater maakt Egypte aanspraak op het water
op grond van historische rechten die vastgelegd zijn in Nile Water Agreements uit 1929 en 1959 en
mag Ethiopië geen extra water gebruiken.
Het vierde en laatste verdelingsprincipe is de ‘beperkte territoriale soevereiniteit’. Dit
betekent dat elke oeverstaat gebruik mag maken van het rivierwater zolang het land geen schade
toebrengt aan de andere oeverstaten die het water ook gebruiken (International Law Association,
1967; Wolf, 1999; Salman, 2007). Er moet dus sprake zijn van eerlijk en evenredig gebruik. Alle staten
zijn gelijk en mogen dus de rivier exploiteren, maar ontwikkeling van het stroomgebied moet voor
voordeel zorgen voor alle oeverstaten (United Nations, 1992; United Nations, 1997). Echter, voordat
er waterprojecten ontwikkeld worden in een bepaalde staat, moet er toestemming zijn van alle
andere oeverstaten. Een staat mag zich dus verzetten tegen een overeenkomst over het gebruiken
van het rivierwater, als het lijkt dat er niet voldoende compensatie wordt geboden. Dit heeft
voornamelijk effect op de bovenstroomse staten in twee aspecten. Het eerste aspect is dat de
bovenstroomse staten gecompenseerd willen worden voor de daden van de benedenstroomse
oeverstaten. Het tweede aspect is dat bovenstroomse staten compensatie moeten leveren voor de
problemen die ontwikkelingen in het bovenstroomse stroomgebied verderop in de rivier (dus in het
benedenstroomse

stroomgebied)

mogelijk

veroorzaken.

Compensatie

is

een

soort

verbindingsprincipe, dit houdt in dat in ruil voor een overeenkomst over het delen van het
internationale rivierwater, de andere staat voordelen mag vragen, zowel op het gebied van water
maar ook op het gebied van handel of elektriciteit. Dit principe is ook het uitgangspunt geweest van
diverse VN-conventies en vormt de basis van het moderne internationale waterrecht. Dit principe
gaat uit van gelijkheid tussen oeverstaten wat er toe leidt dat iedereen het water mag gebruiken,
maar het verplicht ook tot het rekening houden met de overige oeverstaten (Salman, 2007). Egypte,
als laatste benedenstroomse oeverstaat, hecht ook sterk aan dit laatste verdelingsprincipe, en dan
voornamelijk op het gebied van ‘geen schade aanrichten aan de andere staten’, dus dat een
bovenstroomse staat het gedeelde water niet op een manier mag gebruiken die schadelijk is voor
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een benedenstroomse oeverstaat (Anand, 2007; Soffer, 1999). Ook voor Ethiopië is dit principe toe
te passen op het Nijlwater. Alle oeverstaten zijn gelijk, dus ook Ethiopië en andere bovenstroomse
staten hebben recht op een deel van het water (Salman, 2007). Wat ook opvallend is aan dit vierde
principe, is dat de termen vaag zijn en slecht gedefinieerd zodat er weinig consensus is over
‘evenredig, eerlijk en geen schade berokkenen’ (Wolf, 1999).
De bovenstaande vier principes zijn de hoofdstromen terwijl er daarbinnen ook nog sprake
kan zijn van andere principes die veelal voor minder problemen zorgen. De bovenstaande principes
zorgen namelijk onderling ook weer voor conflicten. Het eerste principe van absolute soevereiniteit
staat recht op het principe van de absolute territoriale integriteit. Absolute soevereiniteit zorgt er
voor dat een staat gebruik mag maken van het water op het grondgebied van de staat, terwijl de
absolute territoriale integriteit betekent dat elke oeverstaat rekening moet houden met de overige
oeverstaten in het stroomgebied (Wolf, 1999).
5.2.3 Helsinki Rules
In 1956 deed de International Law Association (ILA) een statement waarin gezegd werd dat
alle staten soevereiniteit hebben over het internationale water dat binnen de grenzen van een staat
valt, maar dat deze staat wel rekening moet houden met de effecten op de andere oeverstaten. Deze
uitspraak vormde de basis voor de Helsinki Rules, opgesteld door de ILA. Deze regels waren een
collectie van al bestaande resoluties en regels. De ‘Helsinki Rules’ waren echter formeel gezien niet
dwingend in tegenstelling tot conventies en verdragen die bindend zijn voor de staten die deze
ondertekend en geratificeerd hebben. Toch gaat er wel enig gezag uit van de regels omdat deze de
ongeschreven regels van de internationale wetgeving ondersteunen. De ‘Helsinki Rules’ gaan uit van
het principe om geen significante schade te berokkenen aan andere oeverstaten, maar dat wel alle
oeverstaten het internationale water (zowel oppervlakte als grondwater) mogen gebruiken.
Factoren om te bepalen of er sprake is van eerlijk en evenredig gebruik (I)
In deze regels werd voor het eerst aandacht besteed aan ‘eerlijk en evenredig gebruik van
water in een internationaal stroomgebied door de oeverstaten’, aan de hand van meerdere factoren
die kunnen determineren of er sprake is van eerlijk en evenredig gebruik van het water door een
oeverstaat. (International Law Association, 1967). De Helsinki Rules gebruikt relevante factoren die
zeker gebruikt moeten worden, maar per stroomgebied kunnen er natuurlijk andere factoren
meespelen die extra meegenomen kunnen worden in het proces.
a) De geografie van het stroomgebied
b) De hydrologie van het stroomgebied (welke bijdragen leveren de oeverstaten aan
het water)
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c) De invloed van het klimaat op het stroomgebied.
d) Het gebruik van het water in het stroomgebied in het verleden
e) De economische en sociale behoeften van de oeverstaten.
f)

De grootte van de populatie in een oeverstaat die afhankelijk is van het water in
het stroomgebied

g)

De kosten van alternatieven om te kunnen voldoen aan de sociale en economische
behoeften van elke oeverstaat

h) De aanwezigheid van andere hulpbronnen
i)

Het vermijden van vervuiling van het water

j)

De mogelijkheid tot compensatie tussen de oeverstaten in geval van gebruik van
het water dat tegenstrijdig is

k) De graad waarin de behoeften van een oeverstaat worden bevredigd zonder dat
dat er schade berokkend word aan andere oeverstaten.
In de regels werd ook opgenomen dat elke oeverstaat het recht heeft om scheepvaart te
bedrijven over de gehele lengte van de rivier. De Helsinki Rules zijn niet bindend, echter tot er
ongeveer dertig jaar later een VN-conventie kwam, waren het de regels die het meest gebruikt
werden en waar ook het meeste autoriteit aan werd gehecht.
5.3.4 United Nations Watercourses Convention
In 1970 werd er door de Verenigde Naties een resolutie aangenomen waarin stond dat er
meer onderzoek gedaan moest worden naar de problemen rondom internationale stroomgebieden.
In 1994 was er een conceptversie van de conventie en na drie jaar van onderhandelen over de
wetgeving er van, werd er in 1997 gestemd over de conventie, waarvan de uitslag in figuur 25 te zien
is (Salman, 2007):
Voor (103 landen)

Blanco (27 landen)

Afwezig (52 landen)

Tegen (3 landen)

Kenya

Egypte

Uganda

Burundi

Sudan

Tanzania

Eritrea

Ethiopia

Democratische
Republiek Congo

Rwanda
Figuur 25 United Nations Water Convention Voting Records en de stemming van de oeverstaten van de Nijl

Het is opvallend dat slechts twee landen (Kenya en Sudan) uit het stroomgebied van de Nijl
voor de VN-conventie hebben gestemd. Aangezien de conventie gebaseerd is op het vierde
waterverdelingsprincipe (‘beperkte territoriale soevereiniteit’) zou het in het voordeel van
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bovenstroomse oeverstaten zijn als de conventie in werking zou treden. Het is dus logisch dat Kenya
het verdrag heeft ondertekend als bovenstroomse oeverstaat. Ook voor Sudan is duidelijke
regelgeving over de verdeling van water niet nadelig aangezien Sudan nu opgenomen is in het Nile
Water Agreement 1959 en dus wel recht heeft op een bepaalde hoeveelheid water. Bijij nieuwe
wetgeving zou ook Sudan er op vooruit gaan aangezien het dan mogelijk meer water toegewezen
krijgt dan de huidige 18,5 BCM. Een verdrag dat uit is op duurzaam waterbeheer is voor Sudan
gunstig, aangezien het een groot land is en regelmatig te maken heeft met hevige droogte. Het is
begrijpelijk dat Egypte het verdrag niet ondertekend heeft, aangezien de huidige situatie voor Egypte
het gunstigst is. In totaal hebben van de Nijlstaten zeven landen niet of blanco gestemd. Slechts één
van de oeverstaten heeft tegen de conventie gestemd.
Alleen de stemming was niet voldoende om het verdrag geldig te verklaren. Eerst moest er
getekend worden. Dit kon in de periode 1997-2000. Maar ook al hadden 103 landen voor het verdrag
gestemd, slechts 16 landen hadden in 2000 de conventie ondertekend. Er zijn echter 35 landen nodig
die zowel de conventie ondertekenen als ratificeren voordat het verdrag in werking kan treden. Dit is
echter anno 2012 nog niet gebeurd. De conventie is gebaseerd op het rapport van de commissie
Brundtland, en heeft als doel het gebruik en de ontwikkeling van het water, instandhouding van het
milieu, management en bescherming van de internationale stroomgebieden, op een zo duurzaam
mogelijke wijze. Dit geldt voor de huidige en toekomstige generaties.
Factoren om te bepalen of er sprake is van eerlijk en evenredig gebruik (II)
Net als de Helsinki Rules gebruikt de VN Conventie diverse factoren om te bepalen of er
sprake is van eerlijk en redelijk gebruik van het water:
a) Geografische, hydrologische, klimatologische, ecologische en andere natuurlijke
eigenschappen
b) De sociale en economische behoeften van de oeverstaten.
c) De populatie die afhankelijk is van water in een oeverstaat
d) De gevolgen van het gebruik van het water in het stroomgebied op de andere
oeverstaten
e) Het huidige en potentiele gebruik van het water
f)

De conservering, bescherming, ontwikkeling en economie van de waterbronnen in
het stroomgebied en de kosten van maatregelen om het gewenste effect te
bereiken.

g) De aanwezigheid van alternatieven in het stroomgebied die een vergelijkbare
waarde hebben.
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De factoren van de ‘Helsinki Rules’ en de factoren van deze VN-Conventie komen
grotendeels overeen. De factoren moeten niet ieder op zich behandeld worden, maar als geheel, om
te besluiten of het water op een goede wijze gebruikt wordt.
5.3.5 The Berlin Rules
Nadat er over de VN Conventie gestemd was, kwam de International Law Association bijeen
om te bepalen wat er met de ‘Helsinki Rules’ moest gebeuren. Besloten werd om deze te reviseren
onder de naam ‘The Revised ILA Rules on Equitable and Sustainable Uses in the Management of
Waters’. Tijdens de 71e conferentie van de ILA werd er gediscussieerd over dit nieuwe document. Het
gereviseerde document kreeg een nieuwe naam: The Berlin Rules on Water Resources. Dit document
is geschreven op basis van de ervaringen van de ‘Helsinki Rules’ en is daarom dus een verbetering
waarin rekening gehouden word met de ontwikkelingen die plaats gevonden hebben op het gebied
van internationale milieuwetgeving, internationale wetgeving op het gebied van mensenrechten en
wetgeving gerelateerd aan conflicten (Salman, 2007).
5.2.6 Verschil tussen de drie vormen van wetgeving
Het grootste verschil tussen (1) de Helsinki Rules en de VN-conventie en (2) de Berlin Rules
is dat er bij de eerste alleen sprake is van de rechten van elke oeverstaat op eerlijk en redelijk gebruik
en dat alle oeverstaten die een stroomgebied met elkaar delen, gelijk zijn. De Berlin Rules heeft een
ander principe, namelijk dat elke oeverstaat verplicht is om het water van een internationaal
stroomgebied te managen op een zo eerlijk, evenredige en redelijke wijze (Salman, 2007).
Het tweede verschil is dat de Berlin Rules oeverstaten verplichten om bij het managen van
het stroomgebied dat op een eerlijke en redelijke wijze te doen zonder daarbij significante schade te
berokkenen aan andere oeverstaten, terwijl de Helsinki Rules en VN Conventie alleen aangeven geen
schade te berokkenen aan andere oeverstaten door de opgestelde factoren die bepalen wat eerlijk
en redelijk gebruik is. Dus het gaat niet om de gevolgen, maar alleen om de hoeveelheid water.

5.3 Clausula Rebus Sic Stantibus
Een andere vorm van wetgeving, niet specifiek gericht op waterwetgeving, is de wetgeving
rondom verdragen. Er bestaat het principe ‘Rebus Sic Stantibus’, artikel 62, een clausule die de
mogelijkheid bevat om verdragen ongedaan te maken. Het is een principe die in werking gezet kan
worden bij fundamentele veranderingen in omstandigheden (Dörr & Schmalenbach, 2012). In het
stroomgebied zou deze clausule in werking gezet kunnen worden; het is namelijk bijna een eeuw
geleden sinds het Nile Water Agreement 1929 gesloten is. Sinds die tijd heeft er een hevige
populatiegroei plaats gevonden, is de vraag naar water sterk gestegen en zijn betere sanitaire
voorzieningen vereist. Geconcludeerd kan dus worden dat de omstandigheden zodanig veranderd
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zijn dat een nieuw waterverdrag zeker op zijn plaats zou zijn. De landen die in de verdragen
opgenomen zijn, hadden zelf geen keuze om tegen het verdrag te protesteren en zijn gedwongen
door de koloniale mogendheid Groot-Brittannië. Het is zeker mogelijk dat, als die landen hadden
geweten dat er in de toekomst meer water nodig was, ze niet akkoord zouden zijn gegaan met een
dergelijk verdrag. De landen die geen kolonie waren van Groot-Brittannië (Democratische Republiek
Congo, Rwanda, Burundi en Ethiopië) worden niet eens genoemd in het Nijlwaterverdrag. Het is
eigenlijk logisch dat landen die geen deel uit maken van een verdrag zich hier ook niet aan hoeven te
houden.
Op grond van de ‘Convention on the Law of Treaties’ uit 1969 is bovenstaande omschrijving
een fundamentele verandering van de omstandigheden, en kan een verdrag daarom ongeldig
verklaard worden. Een ander punt uit deze wetgeving is dat nieuwe onafhankelijke staten geen oude
verdragen hoeven te gehoorzamen, tenzij het gaat over internationaal vastgestelde grenzen (United
Nations, 1969). Deze regel zorgt ervoor dat ook voor de voormalige koloniën van Groot-Brittannië de
1929 en 1959 Nile Water Agreements niet geldig zijn.

5.3 Conclusie
Voor een duurzame waterverdeling moet er rekening gehouden worden met de behoeften
aan water van de huidige generaties en de toekomstige generaties. Dit betekent dat het water van
een bron (de Nijl) op een eerlijke wijze verdeeld moet worden tussen alle gebruikers in een bepaald
stroomgebied. Alle gebruikers moeten hun voordeel met het water kunnen doen, zowel nu als in de
toekomst. Duurzaam watergebruik moet voldoen aan de 7 factoren opgesteld door Gleick (1998). De
huidige waterverdeling is niet duurzaam, omdat er niet voldaan wordt aan de definitie van
duurzaamheid, de zes dimensies van Donkers en ook niet aan de zeven factoren opgesteld door
Gleick. Een duurzame waterverdeling zal in veel gevallen niet kunnen ontstaan zonder het ontstaan
van conflicten tussen de oeverstaten. Dat is dan ook de reden dat er in het verleden organisaties
geweest zijn die een poging gedaan hebben om regelgeving op te stellen voor duurzaam
waterbeheer. Het probleem met de regelgeving is dat regels opgesteld door non-gouvernementele
organisaties niet bindend zijn. Oeverstaten kunnen dus doen en laten wat ze willen, ook al is dat niet
gunstig voor andere oeverstaten. De VN-Conventie die duidelijke regels bevat voor duurzaam
watermanagement, is door te weinig staten ondertekend en geratificeerd en is dus niet geldig. Het
sluiten van nieuwe verdragen wordt ook bemoeilijkt door het argument van Egypte dat zij historische
rechten hebben op het Nijlwater. Echter, hiervoor is een uitweg te vinden. Volgens de ‘Clausula
Rebus Sic Stantibus’ is het mogelijk om de Nile Water Agreements 1929 en 1959 ongedaan te
verklaren op grond van fundamenteel veranderde omstandigheden. Dit is echter nog niet gebeurd.
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6. Ideeën, concepten of oplossingsstrategieën achter het Nile Basin Initiative
In dit hoofdstuk zal verder ingegaan worden op het Nile Basin Initiative. Dit is het vervolg op de
initiatieven die in hoofdstuk 4 behandeld zijn. Het doel, de achterliggende ideeën, en diverse
onderdelen van dit initiatief zijn uitgebreid besproken in paragraaf 6.1. In paragraaf 6.2 is de
voortgang die het initiatief doormaakt behandeld. In paragraaf 6.3 zijn de bevindingen uit paragraaf
6.1 en 6.2 gecombineerd tot een antwoord op de deelvraag. Daarnaast is besproken in hoeverre het
Nile Basin Initiative leidt tot een duurzame waterverdeling en daarbij komen de criteria voor
duurzaam waterbeheer uit paragraaf 5.1 terug.

6.1 Nile Basin Initiative
Nadat ook TECCONILE in de jaren 90 weinig bereikte, werd in 1999 een nieuwe
intergouvernementele organisatie opgericht, het Nile Basin Initiative, om duurzame ontwikkeling en
management van het Nijlwater te bereiken in een vorm waar alle oeverstaten het mee eens zijn
zodat er een raamwerk zou ontstaan waarin samenwerking tussen alle oeverstaten plaats kon vinden
(El-Din Amer, et al., 2005; Hefny & El-Din Amer, 2005). Het ‘Nile Basin Initiative’ werd ondertekend
door Burundi, Democratische Republiek Congo, Egypte, Ethiopië, Kenya, Rwanda, Sudan, Tanzania en
Uganda. Eritrea tekende niet maar kreeg een rol als observator. Alle oeverlanden erkenden dat er
een gezamenlijk probleem (de afname van water) en een gezamenlijke nood aan water was (Wiebe,
2001).
6.1.1 Doel van het NBI
Alle leden van het NBI benadrukten de mogelijkheid om de rivier te kunnen gebruiken voor
economische doeleinden. Het NBI was er ook op uit om het vertrouwen van alle deelnemende
landen in elkaar te vergroten. Het doel is om de transitie te maken naar duurzaam
watermanagement van de Nijl (voor een definitie zie hoofdstuk 5.1). De exacte doelen zijn als volgt
(Guvele, 2003):
1. Het ontwikkelen van de watervoorraden in het stroomgebied van de Nijl op een
duurzame en eerlijke wijze om voor welvaart, veiligheid en vrede voor alle inwoners te
zorgen.
2. Het nastreven van efficiënt watermanagement en het optimale gebruik van de bronnen.
3. Samenwerking stimuleren tussen de oeverstaten zodat er ‘win-win’ situaties ontstaan in
plaats van ‘zero-sum’ situaties.
4. Het terugdringen van armoede en het stimuleren van een economische eenheid
5. Er voor zorgen dat resultaten niet blijven steken in de planningsfase maar omgezet
worden in actie.
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Het doel van het NBI, duurzaam watermanagement creëren, is mogelijk door het delen van
informatie en gezamenlijke projecten. Door dit te doen is er al sprake van samenwerking tussen de
oeverstaten. Als dit gebeurt, is het mogelijk om vertrouwen op te bouwen van de oeverstaten in
elkaar. Het hebben van vertrouwen in elkaar is ook een vorm van duurzaamheid, namelijk het
streven naar duurzame relaties.
Functionalisme en het NBI
Na het bestuderen van bovenstaande doelen die het NBI wil bereiken, is de overkoepelende
gedachte dat het NBI samenwerking probeert te bereiken waar alle actoren/oeverstaten baat bij
hebben. Deze gedachtegang is terug te leiden naar het functionalisme. Binnen deze stroming van
internationale politiek wordt samenwerkingen gedefinieerd als het oplossen van een probleem
tussen twee of meerdere landen met niet overeenkomende belangen, waarbij gestreefd wordt naar
voordeel voor alle staten. Dit vraagt naar samenwerking in alle aspecten: op ecologisch gebied
(verminderen van vervuiling, milieubescherming) en op economisch gebied (waterkrachtcentrales,
voedselzekerheid). Deze instelling maakt dat het NBI het meest succesvolle initiatief is vanaf het
moment dat het 1929 Nile Water Agreement getekend is.
Van Unilateralisme naar Multilateralisme
Het NBI had echter nog een taak: een transitie maken van unilateralisme naar multilateralisme, zodat
de oeverstaten niet meer handelen voor eigen belang (Yacob, n.d.). In figuur 26 is te zien welke route
het NBI daarvoor had uitgestippeld. Allereerst moesten alle oeverstaten het eens worden over een
gezamenlijke visie. Vervolgens moesten de oeverstaten het er mee eens zijn dat ze opgedeeld
werden in twee subgroepen (A en B in figuur 26). Deze subgroepen werden het ‘Eastern Nile
Subsidiary Action Program’ (Blauwe Nijl) en het ‘Nile Equatorial Lakes Subsidiary Action Program’
(Witte Nijl), zodat het gemakkelijker was om het eens te zijn omdat het een kleinere groep was. Deze
groepen moesten doelen op stellen die te maken hadden met mogelijkheden tot ontwikkeling in de
toekomst en projecten die uitgevoerd konden worden. Vervolgens zouden de twee groepen samen
komen in het ‘Cooperative Framework Agreement’ en gezamenlijk ontwikkeling proberen te
stimuleren (Nicol, 2003).
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Figuur 26 Transitie van uni- naar multilateralisme (Nicol, 2003)

6.1.2 Onderdelen en organisatie NBI
Het NBI bestaat uit twee delen: (1) het ‘Shared Vision Program (SVP) en (2) Subsidiary
Action Program (SAP). Het eerste programma bestaat uit de maatregelen die gezamenlijk uitgevoerd
zullen worden om een duurzaam watermanagement tot stand te brengen. Het programma houdt
zich vooral bezig met de economische aspecten van watermanagement zoals de financiering van
internationale projecten, het creëren van vertrouwen tussen de oeverstaten, analyses op
economisch, sociaal en milieuvlak en de daarbij behorende training (Nile Basin Initiative, 2010). De
achterliggende gedachte is dat samenwerking leidt tot voordelen voor alle betrokken partijen. Het
SAP bestaat uit diverse maatregelen voor transnationale ontwikkelingsprojecten die uitgevoerd
moeten worden door bepaalde groepen landen (twee of meer). Er bestaan twee verschillende
groepen die gedefinieerd zijn bij de rivier: (1) een groep met landen in het stroomgebied van de
Blauwe Nijl (ENSAP), die bestaat uit Ethiopië, Sudan en Egypte en (2) een groep met landen in het
stroomgebied van de Witte Nijl vanaf de landen aan de grote meren (NELSAP): Democratische
Republiek Congo, Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda, Kenya, Sudan, Egypte (Nile Basin Initiative,
2010).
Het NBI wordt bestuurd door verscheidene organen. Het hoogste orgaan is Nile-COM: de
‘Council of Ministers’. Deze raad wordt gevormd door de ministers van waterzaken in de oeverstaten
van de Nijl. Onder deze raad is het Nile-TAC (Technical Advisery Committee), voor de technische
ondersteuning en deze bestaat uit hooggeplaatste leden uit de oeverstaten. Het voorbereiden van de
projecten en bijbehorende documenten gebeurt door Nile-Sec, het secretariaat. Zodra het NBI
opgezet was, werd er steun gezocht bij het ICCON voor donorgelden om projecten te kunnen
financieren. Het ICCON is een verbond voor lange termijn tussen de steunende landen van de
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Wereldbank en de oeverstaten van de Nijl. De eerste conferentie van ICCON vond plaats in 2001. Het
ICCON heeft geholpen met het opzetten van het Nile Basin Trust Fund dat het SVP zal gaan
financieren (Wolfensohn, 2001).
6.1.3 Eastern Nile Subsidiary Action Program
Het ENSAP bevat plannen voor gezamenlijke maatregelen tegen overstromingen, de aanleg
van dammen en de aanleg van waterkrachtcentrales door Ethiopië en Sudan. Er zijn echter
verschillende opvattingen over ENSAP. Egypte ziet het als een middel om projecten te financieren die
focussen op de waterkwaliteit, vervuiling, wateropslag, bescherming van de rivier en de verzameling
van data hierover. Volgens Ethiopië is ENSAP een raamwerk voor de financiering van de bestaande
plannen van Ethiopië zoals de aanleg van dammen, irrigatiestructuren en waterkrachtcentrales (Nile
Basin Initiative, 2010).
Ethiopia's potential for hydropower development is enormous. A proposition of farreaching potential importance to the future of Nile water supplies would be the
construction of a series of dams in Ethiopia. It is argued that Egypt's development is
constrained more by lack of power than lack of water. Thus, a mutually beneficial
arrangement would appear to be possible with respect to water and power, whereby
Egypt would agree to a greater water allocation for Ethiopia and to the construction of
Blue Nile Reservoirs on the condition that a certain percentage of the electricity generated
would be sold to Egypt at a specified price. Because of Egypt's growing demands for
electricity, the Blue Nile Reservoirs may be more valuable for their hydroelectric power
generation than for water regulation and storage. Reservoirs would also control Blue Nile
floods, which could be particularly beneficial to Sudan. Added upstream storage would
facilitate expansion of Sudan's gravity-fed irrigated areas, which in turn would mean
greater crop production. It could be possible to negotiate an arrangement whereby
Ethiopia would trade electricity to Egypt and Sudan in return for agricultural and/or
industrial products (Karyabwite, 2000, pp. 35-36).

Zoals in bovenstaand citaat te lezen is, heeft Ethiopië een grote capaciteit voor de
ontwikkeling van waterkrachtcentrales. De aanleg van een serie dammen zou echter gevolgen
hebben voor de wateraanvoer aan de andere landen aan de Blauwe Nijl (Sudan en Egypte). Ethiopië
heeft haar plannen voor de aanleg van deze dammen ingediend bij banken (waaronder de
Wereldbank) maar de plannen zijn tegengehouden door Egypte (met vetorecht). Egypte voerde als
reden aan dat de aanleg van dammen op grote schaal serieuze schade zou toebrengen aan Egypte
omdat Egypte al decennialang gebruik maakt van ¾ deel van het Nijlwater voor de landbouw en
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energievoorziening. Echter, volgens Karyabwite (2000) heeft Egypte bij de aanleg van dammen in
Ethiopië eerder last van energietekorten dan van een tekort aan water. Een oplossing zou dus zijn om
afspraken te maken waarbij Ethiopië meer van het water mag gebruiken en waarbij Ethiopië een
groot percentage energie aan Egypte levert.
ENSAP is dus geen groot succes doordat de deelnemende landen een andere inhoud geven
aan de organisatie. Andere factoren die de samenwerking in de weg staan zijn bijvoorbeeld de grote
economische verschillen tussen de oeverstaten, sterke bevolkingsgroei in de oeverstaten,
onvoorspelbare regenval en binnenlandse conflicten. Ook vindt Egypte dat Ethiopië het best kan
doen met kleinschalige (infrastructurele) projecten, namelijk het water gebruiken van de jaarlijkse
neerslagperiode aangezien dit geen grote gevolgen zal hebben voor Egypte.
6.1.4 Nile Equatorial Lakes Subsidiary Action Program
Het NELSAP is het tweede lange termijn programma onder het NBI. De deelnemende
landen bevinden zich in een gebied rondom de evenaar wat bestaat uit meren, moerassen en
rivieren. In deze regio vindt regenafhankelijke landbouw, landbouw voor eigen gebruik en weinig
industrie plaats. Ook is er vaak een slecht ontwikkelde infrastructuur. Het doel van NELSAP is een
bijdrage te leveren aan het terugdringen van armoede, het stimuleren van economische groei en een
ommekeer teweeg brengen in de milieudegradatie (NELSAP Team, 2010).
NELSAP is een overkoepelend orgaan van alle landen die gezamenlijk investeringsprojecten
hebben die gerelateerd zijn aan het gebruik van het Nijlwater. Door overleg met de oeverstaten van
de Witte Nijl zijn er twaalf projecten vastgesteld. NELSAP promoot en ondersteunt de oprichting van
waterkrachtcentrales, het management van meren, visserij en het regelen van de waterhuishouding
in het stroomgebied van de deelnemende landen en het onder controle houden van waterplanten
maar houdt zich ook bezig met de landbouw en de daarbij behorende activiteiten (Nile Basin
Initiative, 2010). De projecten worden uitgevoerd door de betrokken landen onder coördinatie van
NELSAP.
Een voorbeeld van de projecten die met NELSAP gefinancierd zullen worden, is de bouw
van een waterkrachtcentrale in de grensrivier Kagera bij Rwanda en Tanzania. Dit project is er op
gericht om energie te leveren aan Burundi, Rwanda en Tanzania. Er zullen ook transportlijnen voor
de opgewekte elektriciteit aangelegd worden naar andere omliggende landen. Het project is tevens
gericht op de ontwikkeling van de gemeenschappen in het gebied waar de centrale komt door sociale
en milieugerichte programma’s (Bane, 2012).
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6.2 De ontwikkeling van het Nile Basin Initiative
6.2.1 Een stap in de goede richting?
Ongeveer twee maanden voordat de ICCON conferentie plaats zou vinden (2001) werd een
stap gezet naar samenwerking tussen de oeverstaten. Egypte, Sudan en Ethiopië waren
overeengekomen dat Ethiopië 200.000 hectare aan land ging ontwikkelen met behulp van
irrigatieprojecten en de bouw van twee dammen in Ethiopië (Deng, 2007, p. 56). Dit was tevens niet
het enige plan, het was slechts het begin van 46 andere plannen in het stroomgebied van de Blauwe
Nijl. Volgens de Egyptische ambassadeur in Ethiopië zag Egypte in dat het gebruik van het Nijlwater
alle oeverstaten tot nut mocht zijn (Tekle, 2011; Yacob, 2004, p. 8). Echter, nog steeds lag de nadruk
van Egypte op het punt dat alleen gezamenlijke ontwikkelingsprojecten konden worden opgezet als
die voordeel op zouden leveren voor zowel de bovenstroomse staten als de benedenstroomse staten
en als het niet zou leiden tot een vermindering van het water voor Egypte. Nog geen week later was
er al onenigheid over dit verdrag aangezien Ethiopië van mening was dat het verdrag van 1959 met
ingang van het Nile Basin Initiative niet meer geldig was. Egypte echter verklaarde dat het verdrag uit
1959 nog wel geldig was. Zolang deze houding aanwezig was, zag Ethiopië geen mogelijkheid om
irrigatieprojecten en dammen op te zetten, vandaar dat Ethiopië het nieuwe akkoord ongeldig liet
verklaren. Egypte verklaarde meerdere malen dat het verdrag uit 1959 nog steeds aangeeft dat 55,5
BCM in het stroomgebied van de Nijl bestemd is voor Egypte. Volgens Egypte hebben de
bovenstroomse staten ook geen extra water nodig omdat het regenwater voldoende is voor deze
landen (Bekele, 2010).
6.2.2 Te mooi om waar te zijn?
Het leek zo mooi in het begin: samenwerking tussen alle oeverstaten om een nieuw verdrag
te creëren. Een verdrag dat ondertekend werd door alle oeverstaten van de Nijl, een unicum in de
geschiedenis! Gericht op het eerlijk verdelen van het water en gezamenlijke ontwikkeling van de Nijl
om sociaal en economische ontwikkeling te brengen bij alle inwoners van de oeverstaten (Agenzia
Fides, 2010). Echter, opnieuw liepen alle onderhandelingen vast op het punt waar het vanaf 1929 om
ging: Egypte is van mening dat het niet met minder water kan dan er in het Nile Water Agreement
1929 is vastgesteld, een verdrag dat volgens Egypte nog steeds rechtsgeldig is. De verdragen
leverden ook vetorecht op voor Egypte; projecten die in het bovenstroomse deel van de rivier
uitgevoerd zouden worden kan Egypte tegenhouden als dit land het er niet mee eens is. Opvallend is
dat weinig projecten zijn goedgekeurd op grond van de historische rechten van Egypte (Mbitiru,
2010) en dat weinig plannen al daadwerkelijk uitgevoerd zijn. Zo staat de start van de bouw van de
waterkrachtcentrale in de rivier Kagera bij de ‘Rusumo Falls’ pas gepland voor 2013.
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Echter, over alle verdragen kan opnieuw onderhandeld worden als er omstandigheden
zodanig veranderd zijn dat dat nodig is. Dit is het geval in het bovenstroomse stroomgebied van de
Nijl. Het Nile Basin Initiative was een poging om dit historische argument te omzeilen door te streven
naar samenwerking die gunstige resultaten op zou leveren voor alle oeverstaten. Dit leidde tot het
Cooperation Framework Agreement (Mbitiru, 2010) weer kwam er hetzelfde resultaat als al
decennialang bereikt werd: niets
6.2.2 Cooperative Framework Agreement
In 2010 werd er door alle betrokken partijen
geconcludeerd dat er weinig bereikt was, ondanks de
vele onderhandelingen over de beste waterverdeling
en bescherming van de rivier. Er is nog steeds een
tweedeling tussen de staten die het water aanleveren
en de twee staten die volkomen afhankelijk zijn van de
Nijl (Rice, 2010). In datzelfde jaar is het ‘Cooperative
Framework Agreement’ (hierna afgekort als CFA) Figuur 27 Ondertekening van het Cooperative

Framework Agreement op 14 mei 2010 in Entebbe

ontstaan als initiatief van de zeven staten Burundi, (Kellum, 2010)
Ethiopië, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda en

Democratische Republiek Congo (zie figuur 27) (Abedje, 2011). Het CFA was er in eerste instantie
slechts voor één jaar en hoefde dus niet meteen ondertekend te worden. Het had deze opzet zodat
landen die in eerste instantie twijfelde, het op een later moment als nog konden ondertekenen
(Simon, 2010).
In het CFA is opgesteld dat de oeverstaten van de Nijl het stroomgebied van de Nijl
beschermen en ontwikkelen door middel van diverse doelen die hieronder toegelicht zullen worden
(International Water Law Project, 2010):
1. Samenwerking tussen de oeverstaten, op
basis van soevereine gelijkheid, territoriale

bedoeling dat er sociale en economische
ontwikkeling plaatsvindt.

en
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maar

ook

heeft.
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4. Eerlijk en redelijk gebruik: het water in het
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gehouden met de andere factoren die hier

oeverstaten zullen deze altijd uitvoeren.

2009)

en

economie.

de
De

12.Onenigheden zullen op een vreedzame

genoemd worden.
7. Protectie en bescherming: alle oeverstaten
van de Nijl doen al het nodige (zowel

wijze opgelost worden.
13.Water is een eindig en kwetsbaar product,

van

essentieel voor leven, ontwikkeling en het

samenwerking) om het stroomgebied van

milieu. Daarom moet er op een goede,

de

integrale wijze mee omgegaan worden,

individueel
Nijl

als
en

door
haar

middel

ecosystemen

te
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8. Informatie betreffende geplande projecten
en maatregelen in het stroomgebied van

zodat

ook

sociale

en

economische

ontwikkeling rekening houdt met de
bescherming van het ecosysteem.

de Nijl moet gedeeld worden met andere

14.Water heeft een sociale en economische

oeverstaten door de Nile River Basin

waarde, daarom moet water gebruikt

Commission.

worden op de meest rendabele wijze zodat

9. De oeverstaten van de Nijl zijn niet uit op
voordeel voor de eigen staat, maar
proberen gezamenlijk zo veel mogelijk te
bereiken

de levensbehoeften van de mens vervuld
kunnen worden.
15.Er moet waterzekerheid zijn voor alle
oeverstaten van de Nijl

Het CFA werd ondertekend door de bovenstroomse oeverstaten Burundi, Ethiopië, Kenya,
Rwanda, Tanzania en Uganda, die de oude verdragen beschouwen als een verouderd overblijfsel van
de kolonisten. De onderhandelingen zijn over en landen die nu het CFA nog zouden ondertekenen,
zouden dit doen op grond van de voorwaarden die in 2010 opgesteld zijn. Egypte en Sudan hebben
het verdrag nog niet ondertekend uit angst voor minder water. De huidige verwachtingen zijn dat
deze twee landen in de toekomst dit verdrag ook niet ondertekenen. De Democratische Republiek
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Congo, één van de initiatiefnemers van het CFA, heeft het ook nog niet ondertekend maar van dit
land wordt wel toetreding verwacht. Een uitspraak over de houding van Egypte en Sudan, van J.N.
Byakatonda, de Ugandese minister van waterzaken, na het ondertekenen van het CFA was: "We are
mindful that anything we do should not hurt them. We understand the Nile River is their life” (Simon,
2010). Dit geeft de intentie aan die achter het CFA zit. Het CFA gaat er vanuit dat alle oeverstaten
water nodig hebben. Daardoor is samenwerking mogelijk en is er tevens perspectief op een
verandering van de historische waterverdeling.
De veranderingen onder het CFA zouden als volgt zijn (Lirri, 2010): Omdat er een legaal
raamwerk is, wordt het Egyptische deel van het Nijlwater verminderd zodat ook de andere landen in
het stroomgebied van de Nijl toegang hebben tot het Nijlwater, zowel voor opwekking van energie,
irrigatie en industrie. Het vetorecht van Egypte zou met het CFA ook verdwijnen (Writers, 2011). Het
CFA zou het Nile Basin Initiative vervangen aangezien dat slechts een tijdelijk initiatief was voor
onderhandelingen.
Visie Egypte en Sudan op het CFA
Egypte heeft het CFA echter niet ondertekend aangezien het bezorgd is dat dit nieuwe
verdrag de huidige rechten van de benedenstroomse gebieden in de weg staat en eveneens van
mening zijn dat Egypte het niet eens hoeft te zijn met het CFA vanwege de historische rechten op het
water (Kellum, 2010). De rechten van de bovenstroomse oeverstaten worden echter niet
geaccepteerd. Het CFA heeft gezegd dat oorlog niet nodig is en dat het tevens ook zinloos is om
oorlog te voeren om het water van de Nijl, aangezien zeven landen het verdrag hebben ondertekend
(Spring & Brauch, 2009; Deconinck, 2012). De grootste angst van Egypte en Sudan is dat hun
wateraanvoer ernstig gehinderd zou worden als zeven andere landen het Nijlwater gaan gebruiken
voor irrigatie en waterkrachtcentrales (Anand, 2007).
Volgens de deelnemende oeverstaten is het bilaterale verdrag (tussen Egypte en GrootBrittannië achterhaald en aangezien de andere oeverstaten niet betrokken waren bij dit verdrag is
het verdrag waarop Egypte teruggrijpt niet rechtsgeldig. Het Nile Basin Initiative was slechts een
tijdelijke organisatie. Echter, een definitief geldig verdrag zou de conflictsituatie in het stroomgebied
van de Nijl tot rust brengen aangezien er niet bij elk project toestemming gezocht moet worden bij
Egypte. Na 10 jaar overleggen en debatteren zijn zelfs Sudan en Egypte van mening dat er nieuw
waterverdrag moet komen voor de Nijl, maar deze twee landen weigeren om deel te nemen aan het
Cooperative Framework Agreement. Toch is er doorgezet met het Cooperative Framework
Agreement wat nu slechts de opinies weergeeft van zeven staten (Lirri, 2010).
Het deel waar de onderhandelingen op vast lopen, is het gedeelte over de waterveiligheid
en dan in het bijzonder de woorden ‘huidig gebruik’ en ‘rechten’. Egypte is niet van plan om de
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ontwikkelingsprojecten in het stroomgebied van de Nijl kunnen starten (Lirri, 2010; Menya, 2010;
Rasoul, 2010).
Huidige stand van zaken
Het CFA is opgericht op 14 mei 2010 en ondertekend door 6 landen. Het was in eerste
instantie geldig voor één jaar en landen konden na dat jaar nog besluiten om mee te doen. Vanwege
de politieke situatie in Egypte in het begin van 2011 is er besloten om de tweede conferentie uit te
stellen naar 27 oktober 2011. Een week voor deze bijeenkomst heeft Egypte om uitstel gevraagd en
de nieuwe datum werd 27 december. Voor deze datum werd eveneens uitstel gevraagd en verleend.
Op 27 januari 2012 zou de bijeenkomst plaats vinden tussen alle ministers van water uit de
oeverstaten van de Nijl. Echter, de ministers van Egypte en Sudan waren niet aanwezig en hebben
ook niet om uitstel gevraagd. Besloten is om de vergadering door te laten gaan en andere zaken te
bespreken waaronder de ratificering van het CFA in alle bovenstroomse oeverstaten (Salman, 2012).
Het CFA is nu in het proces van ratificering aangezien zonder de ratificering het verdrag niet geldig is.
Dit moet in de oeverstaten zelf gebeuren en kan enige tijd kosten. Vandaar dat er nu nog niet gezegd
kan worden of de landen die het CFA ondertekend hebben het wel of niet hebben geratificeerd of
gaan ratificeren. In de toekomst kan er verder onderzoek gedaan worden naar de invloed die het CFA
heeft. Mijn verwachting echter is dat het CFA een stabiele basis zal zijn voor onderhandelingen en
dat het een goede en sterke tegenpartij is voor Egypte en Sudan.

6.3 Conclusie
In het eerste deel van dit hoofdstuk is duidelijk geworden hoe het Nile Basin Initiative was
opgezet. Dit om te kunnen bepalen of de opbouw van de organisatie mogelijk verantwoordelijk is
voor het niet volledig slagen van het initiatief. Na een analyse van de organisatiestructuur is duidelijk
geworden dat er sprake is van een heldere structuur en een heldere planning. De splitsing van de
oeverstaten in twee groepen is bedoeld om het eerst binnen deze (kleinere) groepen met elkaar eens
te worden over waterzaken. In deze structuur is de functionalistische benadering van Lowi (1993)
terug te zien. De complexe samenwerking tussen alle oeverstaten (op meerdere gebieden) wordt
losgelaten. Eerst (zie hoofdstuk 2.1.2) wordt er geprobeerd om de staten die wel samen kunnen
werken, gezamenlijk doelen op te laten stellen. Dit leverde twee groepen op (ENSAP en NELSAP). Pas
op een later moment komen deze twee groepen bij elkaar. De functionalistische benadering is echter
slechts gedeeltelijk van toepassing omdat er geen groot overkoepelend conflict is. Het conflict over
het water heeft een lang verleden en dat maakt het ingewikkeld om nieuwe verdelingen te creëren
die alle oeverstaten kunnen accepteren. Wat het NBI wel doet is dus streven naar samenwerking
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tussen de twee groepen van oeverstaten. Dit heeft geleidt tot het Cooperative Framework
Agreement. Het feit dat de structuur en opbouw van het Nile Basin Initiative een mogelijke factor zou
kunnen zijn van het mislukken, klopt dus niet. Met de structuur en opbouw is dus niets mis. Het is
alleen lastig om conclusies te trekken over het NBI omdat het product wat het NBI heeft
voortgebracht, het CFA, nog niet afgelopen is. Het CFA bevindt zich namelijk nog in het
ratificeringsproces. Het doel was om van unilaterale projecten naar multilaterale projecten te gaan.
Dit doel is niet helemaal geslaagd aangezien er nog steeds projecten gecreëerd worden die alleen
goed zijn voor het eigenbelang van een oeverstaat. Het NBI en CFA hebben dus niet voor de
samenwerking gezorgd die gewenst was (Cascão, 2009). Ook hebben tot nu toe nog niet alle
oeverstaten het CFA ondertekend en is het nog niet bekend of dit in de toekomst zal veranderen.
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7. De rol van verander(en)de demografische, klimatologische en politieke
omstandigheden op het conflict over de verdeling van het Nijlwater
Meerdere veranderingen vinden momenteel plaats in het stroomgebied van de Nijl. In de
inleiding (paragraaf 1.1.1 en 1.1.2) zijn deze al kort besproken en is tevens de relevantie toegelicht
om onderzoek te doen naar de invloed van de veranderingen. In paragraaf 7.1 zijn de demografische
veranderingen besproken en de invloed die populatiegroei heeft op de hoeveelheid water. In
paragraaf 7.2 zijn de klimaatveranderingen onderzocht en toegelicht en paragraaf 7.3 zijn de huidige
politieke veranderingen besproken. Aan het eind van elke paragraaf is de invloed van de
veranderingen op de conflictsituatie besproken en wordt aangegeven hoe groot de kans is op
samenwerking.

7.1 Veranderingen in de demografie
De wereldbevolking neemt sterk toe en op 31 oktober 2011 bereikte de wereldpopulatie
het aantal zeven miljard (Worldometers, n.d.). Verwacht wordt dat rond 2025 de grens van acht
miljard mensen overschreden wordt en dat er rond 2050 negen miljard wereldburgers zijn.

Figuur 28 Verdeling van de Wereldbevolking (Stallmeister & Schmidt, 2011)

7.1.1 Bevolkingsgroei in Afrika
Zoals in figuur 28 is te zien, groeit in Afrika de bevolking procentueel gezien het snelst. Volgens de
Berlin Institute for Population and Development (2011) waren er in Afrika in 2010 al meer dan één
miljard inwoners en de schattingen zijn dat rond 2025 dit aantal verdubbeld is (zie figuur 29). Rond
de 22e eeuw zal meer dan één derde van de wereldbevolking in Afrika wonen. Ongeveer 160 miljoen
mensen zijn afhankelijk van de Nijl voor hun bestaan (Spring & Brauch, Securitzing Water, 2009;
Wallensteen & Swain, 1997; Vasagar, 2004). De voorspellingen met betrekking tot de bevolkingsgroei
laten ook zien dat in de komende 25 jaar de populatie in de regio van 300 miljoen mensen zal
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verdubbelen. In figuur 29 en 30 is de bevolkingsgroei per oeverstaat van de Nijl te zien. In alle
oeverstaten vind een groei van de bevolking plaats, maar niet in alle landen is deze groei even sterk.
Opvallend is het om te zien dat in 2025 Egypte zijn koppositie als land met de meeste inwoners
verliest. Egypte zal worden ingehaald door Democratische Republiek Congo en Ethiopië.

Figuur 29 Populations of Nile Basin Riparians in 1995, 2010 and projected for 2025 (Berlin Institute for
Population and Development, 2011)
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Figuur 30 Population Growth and water availability per capita (Catchcart, 2007)

7.1.2 Consequenties van de bevolkingsgroei voor water
Deze sterke bevolkingsgroei legt een grote druk op het aanbod van water (Link , Piontek,
Scheffran, & Schilling, 2010). De vraag naar water wordt namelijk groter door de grotere bevolking
(Gathara, 2010). De hevige bevolkingsgroei zal er voor zorgen dat de natuurlijke hulpbronnen
gedeeld moeten worden met meerdere inwoners met als gevolg dat er meer armoede en honger
ontstaat onder de inwoners (Catchcart, 2007). De bevolkingsgroei in de landen Democratische
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Republiek Congo en Ethiopië zal er voor zorgen dat deze twee landen een grotere hoeveelheid
Nijlwater zullen claimen. Deze twee landen hebben nu weinig recht op het Nijlwater, maar voor meer
inwoners is er meer water nodig.
Er zal een moment komen waarop rivieren niet meer kunnen voldoen aan de vraag naar
water. Water is wel een hernieuwbare hulpbron, maar toch is er een vaste hoeveelheid water in deze
wereld. Voor het overleven van de mens is water essentieel. Door de grote populatiegroei is er ook
een grotere vraag naar (commerciële) producten gekomen (Stark, 2011; Gathara, 2010). Voor het
productieproces is ook een grote hoeveelheid water nodig. De industrieën gebruiken veelal het nietvernieuwbare water (o.a. uit aquifers) op een niet-duurzame wijze. Hierdoor wordt de vraag naar het
vernieuwbare water steeds groter. Er gaat ook veel water verloren door de niet-duurzame werkwijze
waarop het water gebruikt wordt. Veel van dat water verdwijnt in irrigatie van landbouw gewassen.
Een ander probleem is de onverantwoordelijke consumptie van water. Dit gebruik is namelijk in het
geheel niet gefocust op matigheid waardoor veel water op een zodanige manier geconsumeerd
wordt met als gevolg dat het water niet meer bruikbaar is (Stark, 2011).
7.1.3 Invloed bevolkingsgroei in stroomgebied Nijl op waterconflict
De hevige bevolkingsgroei draagt bij aan het probleem van waterschaarste. Zoals in
hoofdstuk 2.1.1 over de theorie rondom conflicten beschreven staat, zijn conflicten complex en
kunnen over veel zaken conflicten ontstaan. In Donkers (2003) staan meerdere factoren beschreven
die van invloed kunnen zijn op het ontstaan en de hevigheid van een conflict. Eén van die factoren is
de mate van waterschaarste. Wanneer er meer waterschaarste is, is er meer concurrentie voor de
aanwezige hoeveelheid water en is de kans op een waterconflict veel groter. Er is in het
stroomgebied van de Nijl al sprake van een conflictsituatie, dus de mate van schaarste is vooral
bepalend in de vorm van hevigheid van het conflict. Een grotere populatie legt een grotere belasting
op de hoeveelheid water en kan de situatie in het stroomgebied complexer maken. Zo zal in de
toekomst Ethiopië te maken krijgen met een zeer sterke populatiegroei, die er voor zal zorgen dat dit
land de meeste inwoners heeft van alle landen in het stroomgebied. Het is daarom ook niet meer
dan logisch dat een land met meer inwoners recht heeft op meer water. Egypte zal zijn koppositie als
land met de meeste inwoners verliezen. Deze veranderende situatie kan er voor zorgen dat het
conflict over de waterverdeling groter wordt.
Zoals eerder al toegelicht zorgt een grotere populatie ook voor een groeiende vraag naar
consumptiegoederen. De productie van deze goederen legt ook een grotere belasting op het water.
Ook dit is terug te vinden in de factoren beschreven door Donkers (2003) namelijk als veel water
gebruikt wordt in de industrie en in de huishoudens, wordt een land kwetsbaarder voor
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waterschaarste. Het is dus uiterst belangrijk dat er ondanks een grotere populatie op een efficiënte
manier wordt omgegaan met het Nijlwater.

7.2 Veranderingen in het klimaat
De waterschaarste is niet alleen een probleem geworden door populatiegroei. Het is slechts
een van de factoren. Klimaatverandering speelt eveneens een rol in het ontstaan van
waterschaarste. Er is namelijk geen alternatief voor water en de klimaatverandering zorgt voor een
complex probleem in het watermanagement, omdat een grensoverschrijdend probleem als
klimaatverandering vraagt om internationaal management van een rivier (Stark, 2011).
Samenlevingen kunnen zich tot op zekere hoogte aanpassen aan klimaatverandering, maar wanneer
de veranderingen te snel gaan of te groot zijn kan de maatschappij ontregeld raken en kunnen er
mogelijk conflicten ontstaan. Het is moeilijk om te voorspellen hoe landen zich aanpassen aan
klimaatverandering. De mate waarin landen om kunnen gaan met klimaatveranderingen is ook
verschillend. Klimaatverandering kan zeker een rol spelen in het ontwikkelen van samenwerking of
conflicten aangezien landen kunnen besluiten om samen te strijden tegen de klimaatverandering of
juist proberen om zelf zoveel mogelijk voordeel te behalen ten opzichte van andere landen.
Gebieden waarin sprake is van grote bevolkingsdichtheid zijn het meest kwetsbaar voor
klimaatverandering.
7.2.1 Klimaatveranderingen in het stroomgebied van de Nijl
Het
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en

haar
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is

erg
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klimaatveranderingen. Dit komt doordat bijna al het rivierwater gebruikt wordt, onder andere voor
irrigatie. Dit heeft als gevolg dat in droge perioden de rivier de Middellandse zee niet meer haalt. Ook
is er ook sprake is van hevige verdamping van het water wanneer de rivier door Noord-Sudan en
Zuid-Egypte stroomt. Zo gaat er veel water verloren en dit zorgt er voor dat waterzekerheid een
kwetsbaar concept is.
Het is nog niet geheel duidelijk hoe de klimaatveranderingen zich zullen gaan uiten. Toch is
het duidelijk dat de hevigheid van de neerslag zal veranderen, waarschijnlijk wordt de onzekerheid
van neerslag groter en zal de neerslag plaats vinden in hevige en extremere vormen. Ook zal de
temperatuurstijging in het gehele stroomgebied van de Nijl leiden tot nog meer verdamping van het
water. Klimaatvoorspellingsmodellen voorzien in de toekomst ook verzilting van het rivierwater in de
kustgebieden als gevolg van de zeespiegelstijging die ontstaat door de opwarming van de aarde.
Doordat het zeeniveau stijgt verdwijnen er delen van de vruchtbare Nijldelta en vermindert de
zoetwatervoorraad in de Nijldelta (Piontek, Link, & Scheffran, 2010; Salama, 2010). Dit heeft
gevolgen voor de tarweproductie. Een derde probleem is de uitvoering van grote projecten zoals de
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bouw van dammen in de rivier of het bruikbaar maken van droge stukken land voor landbouw. Deze
projecten zouden de waterstroom naar de benedenstroomse landen verminderen en tevens voor
meer vervuiling zorgen (Zayed, 2010). Ook wordt er voorspeld dat Egypte door de
klimaatveranderingen droger en warmer wordt. Echter, door de stijgende vraag naar water, onder
andere als gevolg van de populatiegroei, zal vermindering van het rivierwater door
klimaatveranderingen voor grote problemen zorgen, bijvoorbeeld in de voedselvoorziening (WWF,
n.d.).
De onzekerheid over hoeveel water er beschikbaar is kan leiden tot negatieve invloeden op
de economische activiteiten, voedselzekerheid, energievoorraad en de kwaliteit van het milieu. De
vergrootte waterschaarste vereist een aanpassing van de maatschappij aan de nieuwe situatie.
Onderzoeken laten zien dat op het gehele Afrikaanse continent er een stijging is in de gemiddelde
jaarlijkse temperatuur. In Ethiopië en Uganda is de temperatuur sinds 1960 gestegen met 1.3°C
(Hulme, Dotherty, Ngara, & New, 2005) en vinden er grotere extremen plaats zoals meer hete dagen
en meer koude dagen (Link , Piontek, Scheffran, & Schilling, 2010). De jaarlijkse neerslag in de
bovenstroomse landen vermindert langzaam.
Voor de toekomst wordt er een temperatuurstijging tussen 1 en 5°C verwacht in Egypte en
Sudan. De temperatuurstijging zal minder zijn in de bovenstroomse landen. Tegelijkertijd vindt er een
lichte daling plaats van de hoeveelheid neerslag per jaar. Deze twee veranderingen verergeren de
waterschaarste en kunnen voor een ernstige vermindering zorgen in de landbouw. Samen met de
demografische groei zal dit leiden tot een kwetsbare voedselsector.
7.2.2 Gevolgen in het stroomgebied van de Nijl
Volgens Link, Piontek, Scheffran & Schilling (2010) kunnen de klimaatverandering en de
daaruit volgende impacts op samenwerking of conflict voor drie verschillende scenario’s zorgen,
namelijk: (1) verminderde waterstroom van de rivier, (2) grotere waterstroom, (3) een gelijk
blijvende waterstroom maar met grote wisselingen. In figuur 31 is een tabel te zien waarin de
gevolgen van de bovenstaande scenario’s zijn verwerkt. Ik zal per scenario bespreken wat de
gevolgen van de klimaatverandering zullen zijn en wat deze voor invloed hebben op de kans op
samenwerking of op een gewapend conflict.
Scenario 1: Verminderde waterstroom van de Nijl
Wanneer er minder water is, zullen de bovenstroomse oeverstaten meer van het Nijlwater
willen gebruiken. Echter, ook de benedenstroomse oeverstaten zullen het water willen gebruiken. Dit
zorgt voor conflicterende belangen tussen de oeverstaten onderling. Het is ook moeilijker om tot
samenwerking te komen tussen de oeverstaten omdat alle staten het aanwezige water voor hun
eigen nut willen gebruiken. In combinatie met een stijgende vraag naar het water zal dit leiden tot
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een gespannen situatie, wat op den duur mogelijk uit kan lopen op een gewapend conflict. Echter,
met een gewapend conflict komt er niet meer water. Zodra staten dit inzien, is het mogelijk om tot
samenwerking te komen tussen de oeverstaten.
Scenario 2: Grotere waterstroom
Als er meer water is, is het gemakkelijker om tot samenwerking te komen omdat de oeverstaten hun
belangen niet op hoeven te geven. Echter, de grotere hoeveelheid water legt meer druk op de
infrastructuur waardoor dammen beschadigd kunnen worden. Ook zal er meer sprake zijn van
verzinkend slib door de sterkere waterstroom. Om de grotere hoeveelheid water efficiënt te kunnen
gebruiken is samenwerking noodzakelijk. Ook de stijgende vraag naar het water kan opgevuld
worden door de aanwezigheid van meer water, maar het in onwaarschijnlijk dat de stijging in
hoeveelheid water de vergrote vraag kan opvullen. De kans dat de conflictsituatie in het
stroomgebied van de Nijl uitloopt op een gewapend conflict is gering (Link , Piontek, Scheffran, &
Schilling, 2010).
Scenario 3: Gelijk blijvende waterstroom maar grote wisselingen
De situatie waarbij in de toekomst dezelfde hoeveelheid water zal zijn als nu, verandert
weinig aan de conflictsituatie. Echter, grotere variaties in de hoeveelheid water vragen voor
samenwerking aangezien er op het ene moment een tekort aan water en op het andere moment een
overschot aan water zal zijn. De stijgende vraag naar water maakt de situatie moeilijk op momenten
van (langdurige) droogte. Door samenwerking te creëren tussen de oeverstaten is het gemakkelijker
en zelfs noodzakelijk om hier op in te spelen. De kans op een gewapend conflict is groter in situaties
van droogte, maar samenwerking is voor alle oeverstaten essentieel.
Conclusie scenario’s
De risico’s op een gewapend conflict zullen groter worden naarmate er minder water door
de rivier stroomt. Dit zal zeker het geval zijn wanneer Egypte en Sudan vast blijven houden aan de
historische rechten op het water. Wanneer er meer water door de rivier zal gaan stromen, zal het
conflict minder worden omdat er meer water is om te verdelen onder de oeverstaten. Toch zal er wel
veel extra water moeten komen om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Wanneer er niets
verandert in de stroom van de rivier zal de conflictsituatie blijven zoals deze nu is. Maar omdat er
grotere wisselingen voor kunnen komen kan het conflict in periodes van extreme droogte
verergeren. Hoewel het een idealistische situatie is en ook niet erg voor de hand liggend, kan het
waterconflict kan in alle gevallen opgelost worden, zolang men streeft naar een situatie waarin alle
oeverstaten voordeel behalen.
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Figuur 31 An overview of the effects of climate change on water supply and the link to the occurrence of conflict or
cooperation, taking into account the likely increase in water demand due to climate change, population growth and
development (Link , Piontek, Scheffran, & Schilling, 2010, p. 16).

De klimaatverandering heeft ook een effect op de technische projecten in het
stroomgebied van de Nijl. Dammen en irrigatiesystemen kunnen bijvoorbeeld onbruikbaar worden
als gevolg van hevige droogte. Andersom kunnen bij hevige regenval dammen eveneens in gevaar
komen door te veel water en de kracht van water. Wanneer er echter sprake is van samenwerking,
kunnen zowel in geval van droogte als bij hevige regenval de problemen opgelost worden en is er
sprake van efficiënt gebruik in het hele stroomgebied.
Wat echter voortdurend een probleem is voor de bovenstroomse landen is de
uitvoerbaarheid van de projecten. De plannen zijn er wel, maar het geld voor de realisatie ontbreekt
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grotendeels. Ook donorgelden ontbreken vaak, uit angst om verstrikt te raken in een internationaal
conflict. Vandaar dat de opvattingen van Egypte en Sudan zijn dat het Cooperative Framework
Agreement voor weinig effect zal zorgen. De landen die deelnemen aan het CFA zijn het niet met
deze opvatting eens daar een nieuw verdrag zorgt voor meer aantrekkelijkheid voor buitenlandse
investeerders. Voor de bovenstroomse landen zijn investeringen cruciaal aangezien het meer
zekerheid biedt aangaande de beschikbaarheid van water op lange termijn (Zayed, 2010).
7.2.3 Invloed op het waterconflict
De toenemende waterschaarste leidt weer tot meer onrust in het stroomgebied van de Nijl.
Er is een duidelijke tweedeling tussen Egypte en de overige oeverstaten in opvattingen over hoe er
omgegaan moet worden met het water. De klimaatverandering is vooral gevaarlijk voor de
landbouwsector en in combinatie met de demografische groei kan het leiden tot ernstige
watertekorten in de toekomst. De bovenstroomse staten hebben onderling een verbond gesloten,
het ‘Cooperative Framework Agreement’. Dit CFA probeert samenwerking te bewerkstelligen. Op dit
moment participeren niet alle oeverstaten. Echter, ook al is het verdrag gesloten, Egypte en Sudan
kunnen elk moment instappen in het CFA. Dit is echter voorlopig niet waarschijnlijk aangezien Egypte
en Sudan struikelen over de miskenning van de historische rechten. Voor Egypte is het CFA een reden
om de alarmbellen te laten rinkelen, aangezien een dergelijk verdrag de watertoevoer voor Egypte
zal verminderen. In Egypte is het water van de Nijl essentieel voor de landbouw, waarin zich 1/3 van
het totaal aantal banen van Egypte bevindt. Egyptes behoefte aan water wordt voor 87% vervuld met
Nijlwater (Zayed, 2010).
Als er significante veranderingen plaats vinden met betrekking tot de aanwezigheid van
water, is het mogelijk dat verdragen niet meer geaccepteerd worden. Dit geldt vooral in gebieden
waar er sprake is van een zeer strakke verdeling, zoals het geval is in het stroomgebied van de Nijl.
Het zou goed zijn om verdragen te sluiten die ‘climate proof’ zijn, een flexibele verdeling die zich
aanpast wanneer er extreme gebeurtenissen plaatsvinden. Het NBI was in wezen een goed initiatief
aangezien het stroomgebied voorbereid werd op klimaatverandering en het NBI ook een forum was
om informatie over de Nijl te delen. Een onderzoek dat uitgevoerd werd door het NBI, focuste op
ontwikkeling door het gezamenlijk delen van voordelen. Dit onderzoek was gericht op
klimaatverandering en de aanpassing van de staten aan de veranderde hoeveelheid water (Link ,
Piontek, Scheffran, & Schilling, 2010).
Klimaatverandering heeft een direct effect op samenwerking of conflict. Als gevolg van
klimaatveranderingen komen er meer extreme gebeurtenissen zoals droogte en overstromingen.
Deze gebeurtenissen kunnen leiden tot meer samenwerking maar ook tot meer conflict tussen de
oeverstaten, bijvoorbeeld doordat staten unilaterale beslissingen nemen die alleen voordeel

73

opleveren voor één staat. Dit zorgt juist voor meer spanningen tussen de staten. Volgens Link,
Piontek, Scheffran en Schilling (2010) zijn beide scenario’s (meer samenwerking of meer conflict) niet
waarschijnlijk. De droogten en overstromingen zijn er nu ook al regelmatig en veranderen weinig aan
de samenwerking en conflicten tussen de oeverstaten. Er kan dus geconcludeerd worden dat
klimaatverandering niet direct zal leiden tot samenwerking of een groter gewapend conflict.

7.3 Politieke veranderingen
7.3.1 Veranderingen in de bovenstroomse oeverstaten
De afgelopen tien jaar is er in de bovenstroomse oeverstaten veel gebeurd. In het verleden
hadden de bovenstroomse oeverstaten te maken met koloniale overheersing, binnenlandse
conflicten, onderontwikkelde economieën, politieke instabiliteit. Deze situatie zorgde voor een
slechte onderhandelingspositie met betrekking tot de waterverdeling. Echter, twee zaken zijn
veranderd: (1) zowel op politiek als op economisch gebied is er veel veranderd wat heeft geleid tot
een stabielere situatie. Dit heeft er voor gezorgd dat de bovenstroomse oeverstaten de
waterbronnen willen ontwikkelen zodat er voldaan kan worden aan de nationale behoeften. (2) De
bovenstroomse oeverstaten hebben andere bronnen voor financiële steun gevonden. Deze bronnen
zijn zowel intern (bijvoorbeeld olievoorraden) als extern (China financiert steeds meer projecten in
Afrika). Dit betekent dat de bovenstroomse oeverstaten voor projecten betreffende het Nijlwater
minder of niet meer afhankelijk zijn van externe financiering door de Wereldbank. Deze twee
veranderingen hebben er voor gezorgd dat de bovenstroomse oeverstaten meer zijn gaan
samenwerken. Voor Egypte als hydro-hegemoon heeft dit gevolgen, namelijk dat er een sterkere
tegenpartij ontstaan is die de positie van Egypte onder druk kan zetten. De bovenstroomse landen
hebben hier voordeel van en ontwikkelen meer plannen voor unilaterale projecten in hun territoriale
gebied van de Nijl. Dit is echter als een vorm van protest te beschouwen tegen Egypte en Sudan. De
bovenstroomse oeverstaten werken namelijk toe naar samenwerking aangezien daar op langere
termijn meer voordeel mee te behalen valt (Cascão, 2009). De ondertekening van het CFA door de
bovenstroomse oeverstaten is hier een onderdeel van.
7.3.2 De Arabische Lente
Ook de Arabische Lente is iets wat zich zeer recent heeft afgespeeld in het stroomgebied
van de Nijl, een revolutie die begon in Tunesië en zich vervolgens uitbreidde in de Arabische wereld.
Egypte kreeg als enige oeverstaat van de Nijl ook te maken met grote protesten en demonstraties.
Deze revolutie liet protest zien tegen het regime van Mubarak en gaf ook aan dat de inwoners van
Egypte klaar waren voor een nieuw bestuur. Op 11 februari 2011 verloor president Mubarak zijn
macht over Egypte. Het leger nam zijn taak als bestuurder van Egypte over en ontbond de grondwet+

74

toch bleven veel andere politieke en democratische zaken onzeker (Keys, Mubarak’s Fall and the
Future of the Nile Basin, 2011).
Arabische lente en de invloed op de Nijl
Mubarak was dertig jaar de politieke leider van Egypte, maar na het aftreden van Muburak
werd de toekomst van het Nile Basin Initiative ook onzeker. Mubarak heeft in de tijd dat hij regeerde
nooit afgezien van het standpunt dat Egypte recht heeft op het meeste Nijlwater, ook al waren er
tien andere landen die het Nijlwater ook nodig hadden. In 2010, het jaar waarin door zes landen het
CFA ondertekend werd, had Egypte nog een overleg met Kenya en Democratische Republiek Congo
over het CFA. Egypte herhaalde toen dat Egypte en Sudan het recht hadden om een veto uit te
spreken over projecten die de waterveiligheid van deze twee landen in gevaar brachten. Het water
dat het belangrijkst is voor Egypte is het water van de Blauwe Nijl. Nu zijn er nog niet veel projecten
in Ethiopië die de rivier hinderen, maar zodra Ethiopië waterkrachtcentrales gaat bouwen zal er
minder water beschikbaar zijn in Sudan en Egypte. Het CFA biedt de mogelijkheid om dergelijke
projecten te ondernemen (Keys, 2011).
De positie wordt voor Egypte ook benauwender, aangezien maar zes landen het CFA
moeten ondertekenen om het geldig te verklaren en ook maar zes landen nodig zijn om het verdrag
te ratificeren en dus in werking te stellen. Het verdrag biedt de mogelijkheid om als bovenstroomse
oeverstaten druk uit te oefenen op de twee benedenstroomse oeverstaten. Mubarak heeft de
positie van Egypte over het Nijlwater voor de afgelopen dertig jaar bepaald. De kans is zeer groot dat,
nu Mubarak afgetreden is, de negatieve invloed van Egypte op wateronderhandelingen afneemt
(Keys, 2011).
Nieuwe stappen zullen afhankelijk zijn van de positie die Egypte in zal gaan nemen. Als de
nieuwe president opnieuw vast blijft houden aan de historische rechten en dat standpunt op
dezelfde agressieve manier verwoordt als Mubarak, blijft de situatie ongewijzigd. Wanneer er echter
soepeler mee omgegaan wordt, is het mogelijk om samen met de andere Nijlstaten te
onderhandelen over een verdrag, waarbij sprake is van samenwerking. Voor deze onderhandelingen
is een minder dominante positie van Egypte cruciaal. Egypte zal moeten accepteren dat de overige
Nijlstaten ook water nodig hebben en dat er in het gehele stroomgebied sprake is van
waterschaarste, die alleen maar heviger zal worden door de populatiegroei en de
klimaatveranderingen (Keys, 2011). Egypte is nog steeds de hydro-hegemoon in het stroomgebied
maar deze situatie is aan het veranderen. Ook de andere oeverstaten zijn zich aan het ontwikkelen.
Egypte heeft de afgelopen jaren bij mogelijke hinderingen van het Nijlwater gedreigd met
militair ingrijpen. Toch is de kans op een oorlog tussen Egypte en een andere oeverstaat hoogst
onwaarschijnlijk, aangezien zo´n oorlog meerdere onwenselijke gevolgen zou hebben. Allereerst kost
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een oorlog veel middelen, ten tweede zorgt een oorlog voor instabiliteit in eigen land en ten slotte
zou een oorlog die gestart was door Egypte er voor zorgen dat Egypte een negatief imago krijgt
binnen de internationale gemeenschap omdat ze niet toewerken naar samenwerking maar hun heil
zoeken in militair geweld. De dreiging die Egypte uitoefent bestaat voornamelijk uit grote woorden
en het is dus hoogst onwaarschijnlijk dat dit in de toekomst daadwerkelijk zal veranderen (Keys,
2011).
Tweede bijeenkomst CFA in 2011
De kans op samenwerking tussen Egypte en de overige oeverstaten is veel groter dan de
kans op oorlog, temeer daar er diverse berichten zijn dat dit mogelijk is. De Egyptische ambassadeur
in Ethiopië (T. Ghoneim) deed in april 2011 de mededeling dat de nieuwe regering van Egypte bereid
was om te onderhandelen met de overige oeverstaten van de Nijl over hoe het Nijlwater gebruikt
kon worden in het voordeel van alle staten (n.d., 2011).
Officieel zou er een jaar na de ondertekening van het CFA (op 14 mei 2010) een nieuwe
bijeenkomst komen (op 14 mei 2011), voor ondertekening van het CFA door landen die een jaar
bedenktijd vroegen. Ondertussen hadden zes landen het CFA ondertekend. Echter, een week voor
deze bijeenkomst deed Ethiopië de mededeling dat de ratificering van het verdrag werd uitgesteld
vanwege de politieke crisis in Egypte. Ethiopië vond het raadzamer om te wachten tot er een nieuwe
regering was en er democratische verkiezingen geweest waren, in de hoop dat de positie van Egypte
zou veranderen. De kansen voor samenwerking tussen Egypte en de andere oeverstaten lijken
inderdaad groter nu president Mubarak afgetreden is. Door het uitstel van de ratificering van het CFA
hoopt Ethiopië dat Egypte ook deelneemt aan de onderhandelingen om tot een nieuwe duurzame
waterverdeling te komen (Carson, 2011). Echter, eind mei 2012 zijn de nieuwe verkiezingen in Egypte
geweest en helaas weer ontbonden. Op moment van schrijven zijn er opnieuw verkiezingen waar ik
nog geen uitslag van kan geven. De invloed van een nieuwe Egyptische regering op de waterverdeling
van de Nijl is nog niet goed in te schatten.
De veranderende positie van de ‘hydro-hegemoon’
Op politiek en economisch gebied is Egypte het sterkste en meest ontwikkeld land, en
wordt daarom dus de hydro-hegemoon genoemd (zie hoofdstuk 2.1.3). Het doel van Egypte was om
verdragen tegen te houden die in het voordeel waren van bovenstroomse staten en daardoor het
water op grond van de historische rechten te gebruiken. Zoals in hoofdstuk 2.1.3 is uitgelegd is er in
dit geval sprake van een ‘zero-sum’ game. Eén actor krijgt het water, dat dus niet meer beschikbaar is
voor de andere actoren. Hierdoor krijgt de actor met het water meer macht, wat ten koste gaat van
de anderen.
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De politieke veranderingen in Egypte en de ontwikkeling van de bovenstroomse staten
hebben er voor gezorgd dat de bovenstroomse oeverstaten de hegemonie van Egypte niet meer
accepteren, waardoor zij eerlijk en evenredig gebruik van het Nijlwater eisen (Ibrahim, 2011). Omdat
Egypte en Sudan weigeren om ieder verdrag te tekenen dat voor vermindering van het Nijlwater
zorgt voor de twee benedenstroomse landen, is er een soort ‘koude oorlog’ situatie ontstaan. Te
meer daar de huidige situatie meer op een conflict lijkt dan op samenwerking (Piontek, Link, &
Scheffran, 2010). Deze ontwikkelingen maken de positie van Egypte als hydro-hegemoon openlijk
dubieus. De samenwerking tussen zes bovenstroomse oeverstaten, die vastgelegd is in het
Cooperative Framework Agreement, maakt de positie van de bovenstroomse oeverstaten tegenover
Egypte en Sudan sterker. Samenwerking tussen diverse oeverstaten moet streven naar een win-win
situatie voor alle oeverstaten, waarbij alle comparatieve voordelen van de staten gebruikt worden.
Een voorbeeld van samenwerking waarbij gelet wordt op comparatieve voordelen is de opslag van
het Nijlwater in een stuwmeer in Ethiopië waar de verdampingsgraad lager is dan bij de opslag van
het water in Lake Nasser in Egypte. Ook ‘ruilhandel’ van goederen zoals water in ruil voor
elektriciteit, voedsel en goederen kan een oplossing bieden voor het waterconflict (Link , Piontek,
Scheffran, & Schilling, 2010).
7.3.3 De oprichting van Zuid-Sudan
Zuid-Sudan is de jongste staat in Afrika, opgericht op 9 juli 2011 en neemt dus als autonome
staat nog niet lang deel aan het debat over de waterverdeling. Toch heeft Zuid-Sudan als provincie
van Sudan wel een grote rol gespeeld. Om te begrijpen welke rol Zuid-Sudan heeft in het waterdebat,
is het belangrijk om naar de geschiedenis van Zuid-Sudan te kijken.

Geschiedenis Zuid-Sudan
Al in de 19e eeuw was een duidelijke
tweedeling (zie figuur 32) zichtbaar tussen Noord en
Zuid Sudan: een overwegend Arabisch en Islamitisch
Noorden versus een Christelijke en Afrikaans Zuiden.
In de 19e eeuw kwamen Egypte en Sudan onder Brits
bestuur en werden Britse koloniën. Egypte werd
onafhankelijk in 1922 terwijl Sudan tot 1956 onder de
Britse bezetting bleef. Vanaf de onafhankelijkheid van
Egypte hebben Groot-Brittannië en Egypte samen het Figuur 32 Afscheiding Zuid-Sudan (Kasim, 2011)
land Sudan bestuurt. In 1930 werd onder het Britse
bestuur Zuid-Sudan als staat geaccepteerd omdat het door de dagelijkse verschillen (o.a. in cultuur
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en religie) tussen beide delen eenvoudiger was om twee verschillende bestuursregio’s te hebben.
Echter, in 1946 werd deze verdeling opeens teruggedraaid. Door van Zuid- en Noord-Sudan één staat
te maken kon Egypte als benedenstroomse oeverstaat de Nijl gemakkelijker beheren en controleren.
Zuid-Sudan zag het Noorden als de nieuwe bezetter van Zuid-Sudan. In 1956 werd de
onafhankelijkheid van Sudan (met zowel het Noorden en het Zuiden) uitgeroepen en trok GrootBrittannië zich terug. Het Zuiden had de onafhankelijkheid van Sudan aan zien komen en vreesde
voor deze Noord-Sudan als bezetter van Zuid-Sudan. Vandaar dat er al in 1955 een burgeroorlog
uitbrak in Sudan. Anya-Nya, een partij die voorstander was van de afscheiding van de zuidelijke staat,
kwam in opstand. In 1972 gingen alle verzetspartijen op in het ‘Southern Sudan Liberation
Movement’ om gezamenlijk een vredesverdrag te sluiten met Sudan. Het Addis Ababa Agreement
was het resultaat van deze onderhandelingen waarin
besloten werd dat het zuiden meer autonomie kreeg
en ook over een deel van de natuurlijke hulpbronnen
mocht bezitten. De eerste burgeroorlog in Sudan
kwam daarmee ten einde (Stevens, 1976; anNumeiry & Lagu, 1972).
Een aantal jaren van rust volgden, totdat in 1976 gestart werd met de bouw van het Jonglei
kanaal. Dit kanaal was een maatregel om meer Nijlwater te behouden door de Witte Nijl (zie figuur
33) om de Sudd-moerassen te leiden. In deze Figuur 34 De Nijl in Zuid-Sudan (van Wijk, 2012)
moerassen verdampt veel water en door de aanleg
van het kanaal zou er meer water beschikbaar komen
voor Egypte (Agnew & Woodhouse, 2011; Donkers,
1994). Echter, de plannen waren dudanig dat al het
bespaarde water ten goede zou komen van Egypte.
Dit plan was ongunstig voor de inwoners van ZuidSudan, die voor hun levensonderhoud (zie figuur 34)

Figuur 33 Levensonderhoud van een oeverbewoner in

afhankelijk waren van het water in de Sudd- Zuid-Sudan (van Wijk, 2012)

moerassen (Biswas, 1994). De bouw van het Jonglei kanaal zorgde voor onvrede tussen de inwoners
van Sudan.
Ongeveer tegelijkertijd dat er gestart werd met de bouw van het kanaal, ging de
oliemaatschappij Chevron in Zuid-Sudan op zoek naar olievelden en deze werden in 1978 ook
gevonden. In 1980 trok Khartoum de gedeeltelijke soevereiniteit van Zuid-Sudan in en schond
daarmee het Addis Abeba verdrag. Noord-Sudan deed een poging om Zuid-Sudan te annexeren,
maar dit mislukte in eerste instantie. Met militaire middelen werd een tweede poging ondernomen
zodat de olievelden uit Zuid-Sudan weer tot (Noord) Sudan behoorden. In 1983 brak de tweede
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burgeroorlog uit na de ontbinding van het Addis Abeba verdrag over het gebruik van hulpbronnen
door de Sudanese regering. Sudan splitste het zuiden op in drie regio’s onder Sudanees bestuur met
de achterliggende bedoeling om van Sudan een Islamitische regio te maken. Het zuiden kon zich hier
niet in vinden en reageerde met opstand en de groei van de verzetsbeweging ‘Sudanese People’s
Liberation Army’ (SPLA). In 1989 werd er een poging gedaan om vrede te sluiten tussen Sudan en
Zuid-Sudan maar dit mislukte. In 1991 was het geweld in Sudan zodanig dat veel Zuid-Sudanezen
vluchtten naar onder andere Ethiopië en Kenya.
Proefstaat Zuid-Sudan (figuur 35)
In 2005 ontstond er eindelijk vrede
tussen het rebellenleger van Zuid-Sudan en de
overheid in Sudan. Een nieuw verdrag, het Nairobi
Comprehensive Peace Agreement, werd getekend
en

Zuid-Sudan

kreeg

autonomie

voor

een

proefperiode van 6 jaar die gevolgd werd door
verkiezingen over de onafhankelijkheid van ZuidSudan. Ook over de natuurlijke hulpbronnen
werden afspraken gemaakt, deze zouden verdeeld
worden tussen de twee staten. In 2011 was het
referendum, en de uitslag was overduidelijk: de
stemmen voor de afscheiding van Zuid-Sudan
waren massaal. Op 9 juli 2011 werd de Republiek Figuur 35 Map of South-Sudan from the CIA’s World
Zuid-Sudan uitgeroepen en op 14 juli sloot Zuid- Factbook (Central Intelligence Agency, 2012)
Sudan zich aan bij de Verenigde Naties (Larson, n.d.). Ook al is er nu de onafhankelijkheid van ZuidSudan, dit draagt nog niet bij aan een stabielere en rustigere situatie. Er is een hevig conflict gaande
tussen Zuid-Sudan en Sudan over de natuurlijke hulpbronnen, zowel over olie als over water. Veel
Zuid-Sudanezen in de grensgebieden en Sudanezen die graag onafhankelijkheid zouden willen
vluchten naar vluchtelingenkampen in Zuid-Sudan. Echter, er is een complete schaarste aan water in
Zuid-Sudan (NOS, 2012)
Egypte over Zuid-Sudan
Egypte heeft de gehele onafhankelijkheidsstrijd van Zuid-Sudan met argusogen gevolgd. Met de
nieuwe staat Zuid-Sudan is er een nieuwe belangrijke speler in het waterverdeling debat gekomen.
Tussen alle oeverstaten van de Nijl bestaat een tweedeling: het Islamitische en Arabische Egypte en
Sudan versus de Christelijke en Afrikaanse landen Ethiopië, Burundi, Kenya, Uganda, Democratische
Republiek Congo, Tanzania, Rwanda en Eritrea. De twee Arabische staten zijn bang dat Zuid-Sudan de

79

kant gaat kiezen van de Afrikaanse bovenstroomse staten. Dat is ook de reden dat Egypte
geprobeerd heeft om de onafhankelijkheid tegen te houden omdat dit land een direct verband ziet
tussen de oprichting van de nieuwe staat en de belangen van Egypte in de Nijl. Ongeveer 30% van
het stroomgebied van de Nijl ligt in Zuid-Sudan (Heavens, 2011; Shinn, 2006).
Egypte is van mening dat Sudan en Zuid-Sudan moeten handelen in het belang van Egypte
aangezien het belang van Egypte in de Nijl bedreigd wordt zodra er nog meer partijen komen in de
onderhandelingen over de verdeling (Dziadosz & Awad, 2010). Daarom is Egypte van mening dat het
beter is als Zuid-Sudan een verbond sluit met de andere Arabische landen: Egypte en Sudan, in plaats
van een verbond met de bovenstroomse Afrikaanse landen die de huidige waterverdeling oneerlijk
vinden (AFP, 2010). Ook al heeft Egypte in het verleden meerdere malen gedreigd met militaire
maatregelen, toch komen de bovenstroomse oeverstaten ervoor uit dat de huidige waterverdeling
(uit 1959) op een oneerlijke wijze ontstaan is. Daarom is Zuid-Sudan meer geneigd naar een verbond
met de bovenstroomse oeverstaten als het gaat om de verdeling van het Nijlwater (Ramba, 2010).
Ook al sluit Zuid-Sudan zich aan bij de bovenstroomse oeverstaten, Egypte meent dat er
niet gevreesd hoeft te worden dat de samenwerking gevolgen zal hebben voor de hoeveelheid
Nijlwater die Egypte mag gebruiken. Dit komt doordat Egypte geen enkele schending of aanpassing
van het verdrag uit 1959 zullen accepteren. Volgens Egypte is het enige wat zal veranderen de
hoeveelheid water die Sudan mag gebruiken op grond van het verdrag van 1959. De beste oplossing
volgens Egypte, is het splitsen van de quota van Sudan tussen Noord- en Zuid-Sudan (Africa News,
2011).
Conclusie
De onafhankelijkheid van Zuid-Sudan heeft een lange geschiedenis. Uiteindelijk is de
onafhankelijkheid in 2011 gerealiseerd. Er is sprake van veel onrust in Zuid-Sudan zelf, maar de
oprichting heeft ook voor onrust gezorgd in de omliggende staten. Egypte staat niet positief
tegenover een nieuwe staat en ziet het deels als een bedreiging voor de watervoorziening. ZuidSudan zal moeten laten zien welke rol het wil spelen in de waterverdeling van de Nijl. Dit kan ZuidSudan laten zien door een actieve rol in te nemen in het Shared Vision Program.
Zuid-Sudan kan de kwestie over de verdeling van het Nijlwater ook nog koppelen aan de
oliebronnen in Zuid-Sudan, op grond van soevereine rechten op alle natuurlijke hulpbronnen op hun
territorium. Echter, de verhouding tussen Zuid-Sudan en Sudan kan invloed hebben op alle OostAfrikaanse landen, omdat deze landen afhankelijk zijn van de olie in Sudan. Het is dus zaak om Sudan
te vriend te houden (Guvele, 2003).
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8. Conclusie en aanbevelingen over mogelijkheden om escalatie van het
conflict over de verdeling van het Nijlwater te voorkomen of het conflict op te
lossen
8.1 Conclusie
8.1.1 Hoe is de huidige waterverdeling tot stand gekomen
In 1929 werd er tussen Groot-Brittannië en Egypte een verdrag gesloten over de verdeling
van het water. Daarin werd bepaald dat Egypte 48 BCM mocht gebruiken en Sudan 4 BCM. De reden
dat er een verdrag met Groot-Brittannië sloot was omdat Groot-Brittannië een deel van de
oeverstaten als kolonie had. Egypte kreeg veel meer water dan Sudan, dit was omdat GrootBrittannië de landbouw in Egypte hard nodig had en de landbouwgrond erg vruchtbaar was door het
vruchtbare slib uit het Ethiopisch hooglanden. Toen Sudan onafhankelijk werd eiste dit land een
aanpassing van het verdrag, wat er in 1959 kwam. De nieuwe verdeling werd 55,5 BCM voor Egypte
en 18,5 BCM voor Sudan.
8.1.2 Waarom kan deze waterverdeling als niet-duurzaam beschouwd worden?
In de huidige waterverdeling wordt er geen rekening gehouden met de behoefte aan water
van de huidige en toekomstige generatie. Volgens de Brundtland commissie draait duurzaamheid
juist om rekening houden met de behoeften van andere generaties. Echter, wanneer de situatie in
het stroomgebied van de Nijl vergeleken wordt me de duurzaamheiddimensies van Gleick en
Donkers is het duidelijk dat er nog lang geen sprake is van een duurzame situatie, als is het NBI een
goed hulpmiddel om tot een duurzame situatie te komen, niet alleen op politiek-bestuurlijk niveau
maar ook op ecologisch, sociaal, financieel, economisch en technisch gebied.
Het zou gemakkelijker zijn om tot een duurzame waterverdeling te komen, als er bindend
waterrecht is waar een conflict op beoordeeld kan worden. Deze bindende regels ontbreken echter,
omdat de conventie waarin duidelijke regels staan, niet door voldoende staten ondertekend en
geratificeerd is. Er zijn meerdere pogingen gedaan om regelgeving op te stellen die ook kan leiden tot
duurzaam waterbeheer, wat dus nog niet gelukt is. Een mogelijke uitweg uit het ‘historische
rechten’-debat tussen Egypte en de bovenstroomse oeverstaten, is de ‘Clausula Rebus Sic Stantibus’,
die de mogelijkheid geeft om op grond van fundamenteel veranderde omstandigheden een verdrag
ongeldig te laten verklaren.
8.1.3 Welke ideeën, concepten en oplossingsstrategieën zaten er achter het Nile Basin Initiative?
Door de jaren heen zijn er meerdere initiatieven geweest zoals HYDROMET, Undugu en
TECCONILE. Deze initiatieven probeerden om duurzaam watergebruik te stimuleren en
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samenwerking te bevorderen, wat echter in de meeste gevallen niet slaagden. In 1999 ontstond een
nieuw initiatief, namelijk het Nile Basin Initiative, met een nieuwe aanpak en een nieuw doel
namelijk de transitie te faciliteren naar een duurzame waterverdeling en het creëren van
samenwerking tussen de oeverstaten en multilaterale beslissingen. Het initiatief had een
achtergrond in het functionalisme: op lokaal niveau overleggen en proberen om tot oplossingen te
komen en het conflict achterwege laten. Zodra er een plan is waar iedereen zich in kan vinden is er
ook geen conflict meer. Het werkte gedeeltelijk; de structuur van het NBI was namelijk zodanig dat
voor het eerste overleg de oeverstaten opgesplitst werden in twee groepen, zodat het gesprek
tussen de staten vergemakkelijkt werd. Doordat de twee stroomgebieden (van de Blauwe Nijl en de
Witte Nijl) afzonderlijk overlegden ontstonden er plannen voor projecten waar de meeste
oeverstaten zich in konden vinden en wat leidde tot het Cooperative Framework Agreement. Echter,
ook al zagen alle oeverstaten in dat het CFA een goed plan was, de benedenstroomse landen
struikelde over het punt van de historische rechten van Egypte en een mogelijke vermindering van de
wateraanvoer naar Egypte. De bovenstroomse landen hebben het CFA ondertekend, terwijl de
benedenstroomse staten dit weigerde. De toekomst zal uitwijzen wat Egypte en Sudan gaan doen,
mogelijk heeft een nieuwe regering in Egypte een ander perspectief ten opzichte van het water. De
ideeën achter het NBI waren goed en de opzet leek een succes, maar opnieuw liepen de
onderhandelingen uit op een discussie over de historische rechten van Egypte op het Nijlwater.
Echter, zonder een herziening van deze rechten is het erg ingewikkeld om een nieuwe
waterverdeling te creëren aangezien het water dan al verdeeld is.
8.1.4

Welke

rol

spelen

verander(en)de

politieke,

demografische

en

klimatologische

omstandigheden in het conflict over de verdeling van het Nijlwater? (omgevingsfactoren)
De

veranderende

omstandigheden

maken

het

waterconflict

complexer.

Grote

populatiegroei in het stroomgebied van de Nijl zorgt voor een grote vraag naar water en leidt tot
meer schaarste. Meer schaarste zorgt voor meer onderlinge concurrentie tussen de oeverstaten. Ook
zullen door de populatiegroei de verhoudingen van de landen veranderen. Waar Egypte eerst het
land was met de meeste inwoners, wordt deze positie de komende jaren overgenomen door
Ethiopië. Een land met meer inwoners heeft ook recht op meer water.
Ook de wereldwijde klimaatverandering zorgt voor een grotere waterschaarste. Een
stijgende zeespiegel zorgt voor een mindere vruchtbare Nijldelta, door temperatuurstijging is er
meer verdamping van water, wat ook leidt tot verzilting van kostbare landbouwgrond. Er zullen
grotere problemen ontstaan met de voedselproductie en de waterzekerheid. Deze situatie kan tot
meer conflicten leiden.
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Het laatste punt van verandering gaat over de politiek. De val van het Egyptische regime
zorgt voor grote onrust in Egypte zelf, maar heeft ook gevolgen voor bijvoorbeeld de ondertekening
van het CFA. Deze zijn namelijk uitgesteld zodat ook Egypte kon ondertekenen, maar zolang er geen
nieuwe regering is blijft dat lastig. Ook is het niet duidelijk wel visie een nieuwe regering zal innemen
met betrekking tot het water. Ook de onafhankelijkheid van Zuid-Sudan zorgt voor onrust, zo is er
een conflict ontstaan tussen Zuid-Sudan en Sudan en zijn er nog geen afspraken over de hulpbronnen
(zowel water als olie). Deze drie veranderingen bij elkaar kunnen tot een groter conflict leiden, maar
het is ook duidelijker dat er alleen gezamenlijk tot een oplossing gekomen kan worden.
8.1.5 Welke factoren hebben dus tot het niet geheel slagen van het NBI gezorgd?
Tijdens dit onderzoek heb ik het (post)kolonialisme, de huidige niet-duurzame
waterverdeling, de regelgeving, de veranderde omstandigheden en verkeerde ideeën en concepten
als mogelijke factoren voor het niet slagen van het NBI beschouwd. Aan het einde van dit onderzoek
kan ik concluderen dat het kolonialisme een grote rol heeft gespeeld in het ontstaan van het
waterconflict. Onder het bewind van Groot-Brittannië is de huidige waterverdeling ontstaan. Deze
verdeling is slecht te wijzigen, omdat een partij die door Groot-Brittannië veel water was toebedeeld,
in een nieuw verdrag minder water toegewezen zal krijgen. De gevestigde orde (of te wel de huidige
waterverdeling) speelt ook een rol. Wat het sluiten van een nieuw verdrag lastiger maakt is dat er
weinig bindende regels zijn en actoren dus niet samen hoeven te werken of te streven naar voordeel
voor alle staten. Er vindt daardoor veel unilateralisme plaats, het tegenovergestelde van de
nagestreefde samenwerking. De verandering in politiek, klimaat en demografie maken het slagen van
een project en een nieuwe waterverdeling niet gemakkelijker. Het Nile Basin Initiative had een goede
theoretische achtergrond, een goede structuur, heldere ideeën en concepten. Het is echter lastig om
een nieuw verdrag te sluiten wanneer er telkens wordt teruggegrepen naar historische rechten.
8.1.6 Welke mogelijkheden zijn er beschikbaar (en kansrijk) om escalatie van het conflict over de
verdeling van het Nijlwater te voorkomen of het conflict op te lossen?
Aanbeveling 1
In Augustus 1995 deed Serageldin, als directeur van de Wereldbank, een uitspraak die
belangrijk is om te onthouden: “If the wars of this century were fought over oil, the wars of the next
century will be fought over water -- unless we change our approach to managing this precious and
vital resource” (Deconinck, 2012). Het eerste gedeelte van deze uitspraak laat zien dat water erg
belangrijk is en dat er in de toekomst gewapende conflicten kunnen uitbreken over water, echter het
tweede deel van de uitspraak geeft al een oplossing, een oplossing die nog steeds relevant zou zijn.
Deze oplossing is namelijk relevant met het oog op de veranderende omstandigheden. Door anders
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over het water te gaan denken is het mogelijk om het kostbare water op een goede manier te
gebruiken, zonder dat het leidt tot gewapende conflicten. Zolang er geen onderlinge samenwerking
is, kan de conflictsituatie in de Nijl mogelijkerwijs uitlopen op een gewapend conflict. In het verleden
zijn er echter weinig gewapende conflicten geweest; dit geeft aan dat waterconflicten opgelost
kunnen worden door onderhandelingen en compromissen en die vervolgens weer leiden tot
samenwerking tussen alle oeverstaten (Wolf, 1998).
Het gedrag van de oeverstaten in het stroomgebied is te koppelen aan het realisme (voor
verdere toelichting zie hoofdstuk 2.1.2 en 2.2.3). Deze houding zorgt voor wantrouwen en
individualisme ten opzichte van elkaar. Door te streven naar liberalisme in het stroomgebied van de
Nijl, een maatschappij die functioneert zonder grenzen en waar er sprake is van onderling
vertrouwen, is het mogelijk om de samenwerking te stimuleren. In combinatie met de
klimatologische en demografische veranderingen zullen de staten meer afhankelijk van elkaar
worden. De dreiging met militair geweld die bestaat wanneer er sprake is van individualisme, zal in
een liberale samenleving verdwijnen.
De uitspraak van Serageldin bevatte de zin ‘unless we change our approach to managing
this precious and vital resource’. Er moet dus op een duurzame manier gebruik gemaakt gaan
worden van het water. Dit is nu nog niet het geval. Dit kan gebeuren door nieuwe technologieën in
bijvoorbeeld de landbouw te gaan gebruiken zodat er minder water verloren gaat maar ook door het
vernieuwen van de huidige waterinfrastructuur (zoals pijpleidingen) (Stark, 2011). Een andere wijze
van duurzaam gebruik is een herdefiniëring van het concept ‘eerste levensbehoeften’. Niet alles in
onze consumptiemaatschappij is echt noodzakelijk. Het is echter ingewikkeld om levensgewoonten
en basisbehoeften aan te passen omdat deze voor elk levend wezen verschillend zijn.
Aanbeveling 2
Het aanpassen van de denkwijze over water is voldoende om meer water te creëren maar
het is niet voldoende om een nieuwe waterverdeling te realiseren. Op grond van het huidige
waterverdrag uit 1959 krijgt Egypte 66% van het rivierwater. Zonder een dergelijk koloniaal verdrag
zou Egypte nooit deze hoeveelheid water toegewezen krijgen. Ook in nieuwe verdragen die wellicht
in de toekomst gesloten zouden worden zou Egypte een kleiner deel van het rivierwater mogen
gebruiken. Toch zal Egypte, ook zonder een nieuw verdrag, te maken krijgen met waterschaarste als
gevolg van klimaatveranderingen en de niet-duurzame wijze waarop er wordt omgegaan met het
water. De beste oplossing voor Egypte zou zijn om in gesprek te gaan met de bovenstroomse
oeverstaten en een deal te sluiten over een meer duurzamer gebruik van het water. Ook al betekent
dit dat Egypte minder water krijgt, een duurzamere wijze van watergebruik levert allicht meer water
op in de toekomst (Mbitiru, 2010). Zolang Egypte dit echter niet uit zichzelf doet, is het verstandig
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om beroep te doen op de ‘Clausula Rebus Sic Stantibus’, een ongeldigverklaring van de verdragen uit
1929 en 1959 op grond van fundamenteel veranderde omstandigheden. Omdat het koloniale
verdragen zijn, verliezen deze hun geldigheid bij de onafhankelijkheid van een land. Wanneer het
verdrag niet meer geldig is, is het mogelijk om nieuwe afspraken te maken die uit gaan van eerlijk en
evenredig gebruik voor alle oeverstaten.
In de toekomst zal de hele wereld te maken krijgen met klimaatveranderingen en het
stroomgebied van de Nijl zal daar niet van uitgesloten worden. Het maakt het ingewikkelder op
plannen te maken voor de toekomst en geeft een hoop onzekerheid. Om meer zekerheid te creëren
moet er een verdrag komen dat stabiel blijft in geval van (hevige) klimaatveranderingen. In het
verdrag moeten flexibele verdeling strategieën, criteria voor waterkwaliteit en maatregelen voor
extreme gebeurtenissen opgenomen worden (Link , Piontek, Scheffran, & Schilling, 2010).

8.3 Kritische reflectie onderzoek en mogelijk vervolgonderzoek
Aan het einde van mijn onderzoek kijk ik terug op een periode waarin ik veel geleerd heb,
zowel over het doen van onderzoek als met betrekking tot inhoudelijke zaken. Dit onderzoek heeft
resultaten opgeleverd over de invloed van veranderende omstandigheden op waterverdelingen en
bijbehorende waterconflicten. Ook de achtergrond van het Nile Basin Initiative is in dit onderzoek
onderzocht en geconcludeerd kan worden dat het NBI een goede en heldere structuur heeft, tot nu
toe is dit het beste initiatief geweest vanaf het Nile Water Agreement 1929.
Echter, wanneer kritisch naar het onderzoek gekeken wordt zijn er ook dingen die naar
voren komen. Zo is dit onderzoek uitgevoerd in een tijdsbestek van ongeveer vier maanden. Met
weinig kennis op het gebied van waterconflicten ben ik begonnen aan mijn onderzoek. In deze vier
maanden heb ik me ingelezen in het complexe conflict, een onderzoek opgesteld, dit uitgevoerd en
geanalyseerd. Het hebben van een langere tijd voor een onderzoek naar het waterconflict zou
mogelijk andere resultaten opleveren doordat het mogelijk is om een proces over langere tijd te
volgen. Zo is het bijvoorbeeld interessant om te volgen wat de invloed van de Arabische lente op
langere termijn zal zijn. De uitslagen van de tweede presidentsverkiezingen in Egypte zijn op het
moment van schrijven nog onbekend, maar de nieuwe regering kan een nieuwe stap zetten richting
samenwerking waardoor het waterconflict ten einde zou komen. Een nieuwe regering kan ook het
decennia-oude standpunt handhaven, waardoor er weinig verandert.
Een ander minpunt van dit onderzoek is dat het puur gebaseerd is op literatuuronderzoek.
Voor een grondig onderzoek zou het raadzaam zijn om het stroomgebied van de Nijl persoonlijk te
bezoeken, van de bovenstroomse oeverstaten tot de benedenstroomse oeverstaten. Persoonlijke
gesprekken met de ministers van waterzaken van de betreffende landen, de initiatiefnemers van het
Nile Basin Initiative, waterbeheerders, maar ook interviews met minder hooggeplaatste actoren die
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veelal de gebruikers van het water zijn, zoals boeren, kunnen interessante visies over het water
opleveren. Een tip voor vervolgonderzoek zou dus zijn om gesprekken te hebben in het
stroomgebied over (duurzaam) waterbeheer, opvattingen over het conflict of mogelijke oplossingen.
Vervolgens trek ik conclusies over het Cooperative Framework Agreement. Echter, het CFA
is net het stadium van stemmen voorbij en verkeert momenteel in het ratificatieproces. Op dit
moment zijn er nog geen oeverstaten die het CFA in hun land geratificeerd hebben. De tijd zal leren
of dit CFA de oplossing is voor het waterconflict en of er überhaupt ratificatie plaats vind. Is het
eigenlijk wel mogelijk om conclusies te trekken over iets dat nog maar net begonnen is? Ik heb de
keuze gemaakt om dit wel te doen, maar met het risico dat de conclusies voorbarig en onvolledig
zijn.

8.4 Mogelijke vervolgonderzoeken
Een mogelijk vervolgonderzoek zou zijn om over één à twee jaar onderzoek te doen naar de
uitvoering van het CFA. Wat is er daadwerkelijk bereikt? Is het CFA alsnog ondertekend door Egypte
en Sudan. Hebben de bovenstroomse landen het CFA weten te ratificeren? Wat is de invloed van het
CFA geweest op het waterconflict en is het wellicht zelfs opgelost.
Een andere invalshoek voor vervolgonderzoek in de nabije toekomst (één à twee jaar) kan
zijn om te onderzoeken welke invloed de nieuwe regering van Egypte zal hebben op het
waterconflict. Is er na de Arabische lente daadwerkelijk een nieuw pad ingeslagen van vernieuwing,
democratie en samenwerking. Hoe werkt dit door in het waterconflict van de Nijl en is er nog een
waterconflict, of heeft Egypte het CFA ondertekend en zelfs geratificeerd?
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Nawoord
Deze bachelor scriptie kon tot stand komen dankzij de hulp van veel personen. Ik wil op
deze plaats dan ook iedereen bedanken die op enigerlei wijze bij heeft gedragen aan de
totstandkoming van deze visie.
In het bijzonder wil ik Henk Donkers bedanken voor de begeleiding tijdens het schrijven van
de scriptie. Dankzij zijn adviezen, suggesties en de grote hoeveelheid boeken, tijdschriften en
krantenartikelen die hij me aanraadde kon ik verder met de scriptie.
Daarnaast wil ik Judith Nijenhuis, Susan Verbeij en Lesley ter Maat bedanken voor de
studiegroep die we vanaf het moment gevormd hebben. De wekelijkse studiedag en de stimulering
en ondersteuning op momenten dat dit nodig was heb ik zeer gewaardeerd.
Tevens wil ik Jan Willem Kosten en Anton van Wijk bedanken voor de mogelijkheid om hun
stage foto’s van de Nijl te gebruiken zodat verschillende onderdelen van de scriptie nu geïllustreerd
zijn en een beter beeld van de Nijl geven.
Ik wil mijn vader bedanken voor de grote hoeveelheid foto’s die hij gemaakt heeft tijdens
onze vakantie in Egypte. En als laatste wil ik graag mijn familie bedanken die meegedacht heeft
tijdens het schrijfproces.
Ik hoop met dit werk een bijdrage te leveren aan de discussie en onderhandelingen rondom
de initiatieven voor een nieuwe waterverdeling van de Nijl.
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