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Samenvatting
Menselijke activiteit op aarde wordt geordend door de aanwezigheid van bruikbaar water. Dit
bruikbare water wordt vaak gehaald uit bronnen die zich in een internationaal stroomgebied
bevinden. Door bevolkingstoename en stijging van de levensstandaard neemt de druk op
bruikbaar water toe. Hierdoor kunnen conflicten ontstaan in die internationale
stroomgebieden. Een van deze stroomgebieden is die van de Eufraat-Tigris. Beiden rivieren
ontspringen in Turkije waarna ze via Syrië en Irak in de Perzische golf uitmonden. Dit
stroomgebied wordt omringd door droge en onherbergzame gebieden. Hierdoor is de rivier
voor de afnemers van groot belang.
De Eufraat en de Tigris zijn rivieren waarvan de afvoer sterk fluctueert, vooral in de lente
zorgen de rivieren regelmatig voor overstromingen. Het bouwen van dammen en het opslaan
van water in stuwmeren lijkt hier de oplossing. In de 18 e en 19e eeuw beginnen Turkije en
Irak met het bouwen van kleinschalige dammen voor lokale doeleinden. In de jaren ‘50 en
’60 startten Syrië en Turkije met grootschalig onderzoek naar de mogelijkheden van de
rivieren om het water voor irrigatie te gebruiken en om hydro-energie op te wekken. In deze
jaren wordt een eerste afspraak over de rivier gemaakt tussen Syrië en Irak om informatie uit
te wisselen over de hoogte van het water in de rivier. Begin jaren ’70 wordt zowel in Syrië als
in Turkije de eerste grote dam opgeleverd. Beide landen draaien de kraan in 1975 dicht om
de stuwmeren achter de dammen te vullen. In combinatie met een droge periode zorgde
deze drastische afname van watertoevoer naar Irak voor het eerst voor veel spanningen in
het gebied. Syrische en Irakese troepen stationeerden zich bij de grens en het kwam bijna
tot een gewapend conflict.
In 1977 introduceert Turkije het Güneydogu Anadolu Projesi (GAP), een grootschalig
dammen en stuwmeren project in het Zuidoosten van Turkije, dat voor opwaardering van de
achtergebleven regio moest gaan zorgen. Een van de belangrijkste componenten van dit
plan was dat door intensieve irrigatie de landbouw zou moeten floreren, waarmee een
verviervoudiging in de productie werd beoogd. Hoewel de oorspronkelijke doelen van het
project het opwekken van hydro-energie en irrigatie waren, werden deze doelen in 1986
uitgebreid. Er werd een meer geïntegreerde en duurzame ontwikkeling van de regio beoogd.
Er zouden ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en toerisme
moeten plaatsvinden, waardoor banen worden gecreëerd en het aantrekkelijk werd voor
Turken om zich vanuit dichtbevolkte gebieden in Zuidoost Anatolië te vestigen.
Het GAP zorgde voor veel veranderingen in de rivier en het was nodig dat er overleg
plaatsvond tussen de landen in het stroomgebied. Er was vooralsnog geen waterverdrag
gesloten, maar van 1980 tot 1992 houden Turkije en Irak en later ook Syrië bijeenkomsten
onder de naam Joint Technical Committee (JTC). In deze bijeenkomsten worden
verschillende protocollen getekend, maar nooit een officieel verdrag. Er worden ook andere
problemen besproken, bijvoorbeeld de problemen rond de Koerdische bevolking in het
gebied. In Zuidoost Anatolië vormen zij de meerderheid van de bevolking en zij streven nog
altijd naar een eigen staat, Koerdistan. In 1984 claimen zij de onafhankelijkheid van hun
staat en sindsdien tekenen zij de onderhandelingen over water tussen de landen. In de jaren
’80 en ’90 zorgen het waterconflict en het Koerdisch conflict in combinatie met de Golfoorlog
in 1990-91 voor veel spanningen in het gebied, waarbij verschillende keren met geweld
wordt gedreigd. Het overlegorgaan JTC ligt van 1992 tot 2000 stil. In het afgelopen
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decennium is de rust teruggekeerd in het gebied en wordt er vreedzaam overlegd tussen de
landen. Het GAP project is nog steeds niet voltooid en ook de Syrische variant van het
project is nog in aanbouw.
Er wordt al lang geschreven over het analyseren en oplossen van waterconflicten. Voor de
Koude Oorlog was de opvatting dat dit vooral uit de militaire en politieke invalshoek moest
komen. Buzan en anderen beargumenteren echter dat deze visie niet breed genoeg is en
een conflict niet in zijn geheel behandelt. Andere problemen in het gebied van een
waterconflict raken hier al snel mee verweven. Hij ontwikkelde een theorie waarbij hij een
conflict in vijf dimensies opdeelt. Wanneer er in alle vijf de invalshoeken weinig bedreigingen
bestaan, kan gesproken worden van een veilige situatie. In dit onderzoek wordt onderzocht
hoe deze vijf dimensies in het waterconflict in het Eufraat-Tigris stroomgebied naar voren
komen, om hiermee een bijdrage te leveren aan de kennis over het integraal oplossen van
een waterconflict. Deze vijf dimensies zijn de militaire, politieke, environmental, economische
en sociaal-culturele dimensies. Aan de hand van deze doelstelling is de volgende
onderzoeksvraag opgesteld: In hoeverre is de theorie van Buzan over veiligheid toe te
passen op het waterconflict in het Eufraat-Tigris stroomgebied?
De militaire dimensie kijkt naar conflicten waarbij geweld de belangrijkste factor is. Geweld
kan door de staat maar ook door andere actoren gebruikt worden. Wordt er geweld gebruikt
in het waterconflict, dan is er geen militaire veiligheid in het gebied. In het waterconflict in het
Eufraat-Tigris stroomgebied is geen geweld gebruikt dat hier direct mee te maken heeft. In
1975 stationeerden Syrische en Irakese troepen zich bij de grens en kwam het wel bijna tot
geweld. In het gebied van het GAP wonen veel Koerden, die sinds 1984 verwikkeld zijn in
een guerrillaoorlog met de Turkse staat. Op de geweldsincidenten van de PKK na bestaat er
een relatief veilige militaire situatie in het waterconflict. Desondanks blijven er spanningen
heersen in het gebied.
De politieke dimensie analyseert veiligheid in het politieke domein. Dit houdt in dat gekeken
wordt of er een beweging bestaat tegen de stabiliteit van een staat of bijvoorbeeld een
afscheidingsbeweging. In dit waterconflict komt deze dimensie op drie manieren naar voren.
Ten eerste speelt er de onenigheid over de provincie Hatay die nu bij Turkije hoort, maar
waar Syrië nog altijd aanspraak op maakt. Ten tweede de onenigheid tussen Syrië en Irak
over de Baath-partij. Deze heerste in Syrië en vervolgens ook in Irak, verschillen tussen de
partijen zorgde voor spanning tussen de twee landen. Ten derde bestaat er een Koerdische
afscheidingsbeweging die zich tegen de stabiliteit van de Turkse staat richt en streeft naar
een eigen staat, Koerdistan.
De ecologische dimensie kijkt naar de rol van de natuurlijke omgeving in het waterconflict. Of
er bedreigingen bestaan voor bestaanswijzen en ecologische systemen. Het waterconflict
heeft voornamelijk de bestaanswijze van de Moerasarabieren in Irak in gevaar gebracht.
Door veranderingen in de rivier zijn de moerassen in de benedenstroom van de rivieren
droog komen te liggen, waardoor de Moerasarabieren hun manier van leven verloren en
gedwongen waren weg te trekken. Voor de ecologische systemen in het stroomgebied heeft
het waterconflict ook gevolgen gehad. Er zijn veel stuwmeren aangelegd, waardoor enerzijds
gebieden zijn ondergelopen maar anderzijds de meren voor nieuwe impulsen in de regio
hebben gezorgd. Bijvoorbeeld irrigatie en economische ontwikkelingen.
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De economische dimensie van het waterconflict kijkt vooral naar de effecten op de productie
van een land en haar handelscontacten. De gebieden in het stroomgebied zijn vrij droog en
horen bij de armste regio’s van hun land. Het GAP zou hier voor Turkije en oplossing moeten
bieden, door economische ontwikkeling in de regio te stimuleren. Vooral de productie van
hydro-energie en landbouw producten is enorm toegenomen. Daarmee heeft Turkije kunnen
bezuinigen op de import van energie en exporteert ze veel meer agrarische producten naar
onder andere Irak. Tijdens het handelsembargo in de Tweede Golfoorlog van de VN op Irak
heeft dit een tijd stil gelegen. Nu exporteert Turkije weer veel goederen naar de Irakese
markt, maar niet meer zoveel als voor de Tweede Golfoorlog.
De sociaal-culturele dimensie heeft te maken met de verschillende identiteiten die binnen
een waterconflictgebied kunnen bestaan. Of deze botsen en wat hun rol is in het
waterconflict. In het waterconflict in het Eufraat-Tigris stroomgebied zijn deze botsende
identiteiten duidelijk aanwezig. In een groot deel van het stroomgebied, voornamelijk in
Turkije, zijn de Koerden in de meerderheid. De Turkse staat wil echter een eenheid onder
haar burgers en een stabiele Turkse staat creëren. Door middel van het GAP probeert
Turkije onder meer om de Koerdische afscheidingsbeweging af te zwakken, door haar
overwicht in de regio te verminderen.
De vraag of de theorie van Buzan toepasbaar is op het waterconflict in het Eufraat-Tigris
stroomgebied is niet eenduidig te beantwoorden. Wel is duidelijk dat ze kan helpen bij het
ontrafelen van een waterconflict dat al lang duurt. Door de lange duur van een waterconflict,
raken er allerlei andere conflicten mee verweven. Hierdoor wordt het vinden van een
oplossing steeds lastiger. Het structureel opdelen van een conflict in verschillende dimensies
kan ten eerste helpen de verweven problemen te ontrafelen. Het ontwerpen van oplossingen
komt echter te weinig aan bod, waardoor het voorbarig is te zeggen dat er bijgedragen is aan
de kennis over het integraal oplossen van waterconflicten. De analyse is wel een goede
opstap om het integraal oplossen van waterconflicten in vervolgonderzoek aan te snijden. Dit
is slechts een verkennend onderzoek en om daadwerkelijk meer informatie over deze
mogelijk van een integrale oplossing te vinden, zullen meer waterconflicten geanalyseerd
moeten worden met behulp van de theorie van Buzan.
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Hoofdstuk 1 |

Inleiding

Waar je in Nederland ook de kraan open draait, er zal altijd schoon en drinkbaar water uit
stromen. Helaas is dit op veel plekken op aarde niet het geval. Dit kan voor problemen
zorgen, omdat water een van de meest essentiële dingen op deze wereld is. Niet alleen is de
mens ervan afhankelijk om te overleven, maar de aanwezigheid van water is bepalend voor
de ordening van menselijke activiteit. Deze concentreert zich vaker daar waar bruikbaar
water beschikbaar is. Door de groei van de wereldbevolking en de verbetering van de
levensstandaard neemt deze activiteit toe, waardoor de druk op bruikbaar water toeneemt
(Jansky, Nakayama & Pachova, 2008). Wanneer verschillende landen waterbronnen moeten
delen kan dit voor conflict zorgen. Volgens de Transboundary Freshwater Dispute Database
(TFDD) zijn er 261 internationale stroomgebieden op aarde (in Ward & Yoffe, 1999, p.3).
Door dit grote aantal is het niet moeilijk voor te stellen dat er in een aantal van die
stroomgebieden conflicten spelen.
Een van deze conflicten speelt zich af in het internationale stroomgebied van de Eufraat en
de Tigris. Deze rivieren die beide in Turkije ontspringen, stromen vervolgens door Syrië en
komen in Irak bij elkaar als het kanaal Sjatt-al-Arab waar ze uitkomen in de Perzische Golf.
Het gebied staat niet bekend om de overvloed aan water en Turkije, Syrië, maar vooral Irak
zijn sterk van dit water afhankelijk. Door het ontspringen van de rivieren in Turkije ziet dit
land zich als rechtmatige eigenaar van het water. Dit uit zich onder andere in het Güneydoǧu
Anadolu Projesi (GAP), een project dat in de jaren ’70 ontstond (Çarkoglu & Eder, 2001). Dit
plan bestond uit de aanleg van eenentwintig dammen en stuwmeren in Zuidoost Anatolië
voor irrigatie en het opwekken van hydro-energie. Logischerwijs heeft dit veel invloed op de
watertoevoer naar Syrië en Irak, hetgeen voor veel spanningen in het gebied heeft gezorgd.
Voor de implementatie van dit grootschalige project zijn er nog geen concrete afspraken
gemaakt tussen de drie landen over de toegang tot het water. Er zijn in de jaren ’60 slechts
afspraken gemaakt om informatie over de rivier uit te wisselen. Irak en Syrië spraken
bijvoorbeeld in 1962 af om informatie over de waterstanden uit te wisselen (Çarkoglu & Eder,
2001). Toen er in de jaren ’70 werd begonnen met de bouw in het kader van het GAP zijn er
nog verschillende pogingen gedaan tot het sluiten van verdragen binnen een Joint Technical
Committee, waar Irak, Syrië en Turkije vanaf 1983 alle drie lid van waren (Bagis, 1997).
Deze pogingen verliepen niet altijd even soepel, omdat er ook andere problemen tussen de
landen speelden. In 1975 bereikte de dreiging van een gewapend conflict een hoogtepunt
(Lowi, 1993). Irakese en Syrische troepen stationeerden zich bij de gemeenschappelijke
grens, omdat het vullen van twee stuwmeren in Turkije en Syrië ervoor zorgde dat de
watertoevoer naar Irak enorm verminderde.

1.1 - Doelstelling
Het waterconflict speelt al sinds het begin van de vorige eeuw en in de loop der tijd zijn
andere problemen in het gebied met het waterconflict verweven geraakt. Deze verwevenheid
wordt verder uitgewerkt in de hoofdstukken vier tot en met zeven. Door deze verwevenheid
is het lastig een oplossing te vinden voor al deze problemen. Een integrale oplossing is
nodig, waarbij aan meerdere dimensies aandacht wordt geschonken. Over de integrale
aanpak van conflicten is in de literatuur nog weinig informatie. Deze bewering wordt
ondersteund door Buzan, Weaver en Wilde (1998). Zij ontwikkelden een theorie om
veiligheid in staten te analyseren. Voorheen werd veiligheid benaderd op een territoriale
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manier. Dat wil zeggen dat er slechts aandacht werd besteed aan de militaire en politieke
kant van veiligheid, het beschermen van de landsgrenzen en het behouden van de
soevereiniteit van een land. De theorie van Buzan, Weaver en Wilde (1998) is een reactie op
deze beperkte manier om naar veiligheid te kijken. De veiligheidsagenda moet volgens hen
worden uitgebreid naar een agenda waarin ook aandacht is voor de verwevenheid van de
verschillende aspecten, waardoor veiligheid op een meer integrale manier benaderd kan
worden. Naast de twee meer traditionele dimensies, de militaire en de politieke, voegen
Buzan, Waever en Wilde (1998) er nog drie toe. Namelijk de economische, de sociaalculturele en de ecologische dimensie. Buzan, Waever en Wilde (1998) hebben voor deze
dimensies een theorie ontwikkeld waarin de verwevenheid van deze 5 dimensies van
veiligheid centraal staat. Deze theorie zou mogelijk ook voor een waterconflict gebruikt
kunnen worden. Omdat er een aantal conflicten van verschillende aard tegelijk spelen in het
Eufraat-Tigris stroomgebied, leent deze situatie zich bij uitstek om de theorie van Buzan toe
te passen.
Wanneer er vanuit wordt gegaan dat een integrale oplossing uitkomst kan bieden voor het
waterconflict wordt de volgende doelstelling gesteld:
Door middel van het analyseren van de situatie in het Eufraat-Tigris stroomgebied aan de
hand van Buzan‟s theorie over veiligheid, een bijdrage proberen te leveren aan de kennis
over het integraal oplossen van de waterconflicten.
Zoals eerder gesteld is het waterconflict in het Eufraat-Tigris stroomgebied niet het enige
probleem dat speelt tussen Turkije, Syrië en Irak. Andere problemen bemoeilijken overleg
tussen de landen. Een probleem dat nog steeds speelt gaat over het wel of niet verlenen van
steun aan de Koerdische PKK. De Turkse staat ziet deze groep graag verdwijnen en
beschuldigt Syrië ervan dat ze de PKK in haar land zou tolereren (Çarkoglu & Eder, 2001).
Een ander politiek probleem komt voort uit het regeren van de Baath-partijen in Syrië en Irak.
In Irak regeerde deze partij tot aan april 2003, in Syrië regeert de partij nog altijd. De partij
heeft een sterke drang om de Arabische landen onder zich te verenigen (Lowi,1993). De
twee regeringen komen weliswaar beiden voort uit dezelfde partij, maar zij zien zichzelf
beiden als ‘de ware’ regering, waardoor een sterke rivaliteit bestaat tussen de partijen
(Schultz, 1995, p.112). Deze rivaliteit zou ook een reden kunnen zijn voor de Syrische steun
aan de coalitie tegen Irak tijdens de Golfoorlog van 1990-91. Ondanks dat deze conflicten
niet direct over water gaan, wordt overleg tussen de landen hierdoor wel gekleurd en kan
water hier als middel worden ingezet. Politieke onenigheid kan ook de reden zijn voor het
uitblijven van een oplossing voor het waterconflict door het gebrek aan overleg of het bewust
blokkeren van een mogelijke oplossing.
Andere problemen zijn door het waterconflict ontstaan. Bijvoorbeeld het droogstaan van de
Syrische irrigatiesystemen door het sluiten van de kraan van de Eufraat door Turkije. Dit
heeft voor veel economische schade gezorgd in Syrië door het stil liggen van de agrarische
sector (Harris, 2002). Onder andere hierdoor heeft de relatie tussen Turkije en Syrië een
deuk opgelopen.

1.2 - Vraagstelling
Dit onderzoek is een theorietoetsend onderzoek, waarbij geprobeerd wordt een reeds
ontwikkelde theorie te gebruiken om een conflictsituatie te analyseren. Een theorie over
veiligheid wordt toegepast op een waterconflict. In deze theorie is ruimte voor vijf
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verschillende invalshoeken van een conflict en de verwevenheid daartussen. Hiermee is het
onderzoek wetenschappelijk relevant, omdat er een bijdrage wordt geleverd aan de
kennisontwikkeling over het integraal oplossen van waterconflicten. Om de doelstelling te
behalen is de volgende vraagstelling geformuleerd:
In hoeverre is de theorie van Buzan over veiligheid toe te passen op het waterconflict in het
Eufraat-Tigris stroomgebied?
Om alle dimensies van Buzan’s theorie overzichtelijk te kunnen behandelen zijn de volgende
deelvragen opgesteld:
1.
2.
3.
4.
5.

Hoe ziet het waterconflict eruit in het Eufraat-Tigris stroomgebied?
Hoe komen de politieke en militaire dimensie naar voren in het conflictgebied?
Hoe komt de ecologische dimensie naar voren in het conflictgebied?
Hoe komt de economische dimensie naar voren in het conflictgebied?
Hoe komt de sociaal-culturele dimensie naar voren in het conflictgebied?

1.3 - Relevantie
Deze verschillende problemen hebben grote gevolgen voor de bevolking in het
stroomgebied. Een levenswijze valt of staat met de beschikbaarheid en bruikbaarheid van
water. Het ingrijpen in de rivier heeft veel positieve maar ook negatieve gevolgen gehad voor
de mensen die van de rivieren afhankelijk zijn. Daarnaast hebben de ook de problemen die
met het waterconflict verweven zijn geraakt gevolgen voor de bevolking. Bijvoorbeeld de
problemen met de Koerdische bevolking hebben voor geweld gezorgd waar ook onschuldige
mensen het slachtoffer van zijn geworden. Het bijdragen aan informatie over het integraal
oplossen van dergelijke veiligheidscomplexen zal de bevolking ten goede komen. Op deze
manier is dit onderzoek maatschappelijk relevant.
Een analyse van het Eufraat-Tigris stroomgebied is ook wetenschappelijk relevant, omdat ze
bij kan dragen aan verdere theorievorming en inzichten. Er is nog onvoldoende kennis over
het integraal oplossing van waterconflicten, zoals in de doelstelling ook naar voren komt.
Door de theorie van Buzan toe te passen op het waterconflict, wordt geprobeerd om dit
theoretische concept verder uit te werken. Hoewel de theorie niet voor waterconflicten is
ontworpen maar hier daar wel voor gebruikt wordt, begeeft dit onderzoek zich op een relatief
onbekend terrein en probeert op die manier een bijdrage te leveren aan de kennis over het
integraal oplossen van waterconflicten.

1.4 - Leeswijzer
Het tweede hoofdstuk zal een uitwerking zijn van het theoretisch kader en de methodologie.
De vijf daarop volgende hoofdstukken zullen ieder een deelvraag behandelen. Het derde
hoofdstuk wordt een uiteenzetting van het waterconflict. Hoe het conflict is ontstaan en hoe
de verschillende landen en andere actoren met het conflict zijn omgegaan. Het vierde
hoofdstuk behandelt de traditionele dimensies van het conflict, de militaire en politieke
dimensies. De daarop volgende drie hoofdstukken behandelen de toegevoegde dimensies,
hoofdstuk vijf de ecologische, hoofdstuk zes de economische en hoofdstuk zeven de sociaalculturele dimensie. Het achtste hoofdstuk zal een conclusie zijn, waar een antwoord wordt
gegeven op de doel- en vraagstelling. En het negende en laatste hoofdstuk bevat de
discussie en aanbevelingen.
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Hoofdstuk 2 |

Theorie en methode

Dit hoofdstuk gaat in op de theorie en de methodologie van het onderzoek. Eerst worden de
begrippen uit de doel- en vraagstelling toegelicht. Daarna wordt het theoretisch kader
uiteengezet, geoperationaliseerd en samengevat in een conceptueel model. Als laatste wordt
de gebruikte methode verantwoordt, de onderzoekstechnische kant.

2.1 – Begrippen
In de doel- en vraagstelling worden verschillende begrippen gebruikt. Sommige van deze
begrippen behoeven toelichting om goed te begrijpen wat er bedoeld wordt. De begrippen
die uitleg behoeven zijn ‘waterconflict’, ‘dimensies’ en ‘veiligheid.’ De dimensies die hier
genoemd worden zijn de verschillende dimensies of invalshoeken om veiligheid te
analyseren. Deze dimensies zullen ieder in het theoretisch kader aan bod komen, daarom
worden hier alleen de begrippen ‘waterconflict’ en ‘veiligheid’ toegelicht.
2.1.1- Waterconflict
Een waterconflict is een begrip waar de meeste mensen zich wel een voorstelling bij kunnen
maken, twee of meer partijen die een conflict hebben over de verdeling van of de controle
over het bruikbare water. Het woord conflict wordt vaak automatisch met geweld in verband
gebracht, maar dit is niet altijd het geval. Wanneer er geweld wordt gebruikt is er vaak
sprake van een wateroorlog. Daarom is deze omschrijving van waterconflict niet voldoende.
Gleick (2009) onderscheidt zes verschillende categorieën waar de rol van water in een
conflict telkens een andere vorm aanneemt:
1) Conflict over de controle over waterbronnen door staat en niet-staat actoren
2) Water als militair doel; een staat maakt van watervoorzieningen doelwit tijdens
militaire acties.
3) Water als militair middel; water wordt door de staat ingezet als wapen tijdens militaire
actie
4) Water als politiek middel; water(bronnen) worden ingezet voor politieke doeleinden
door staat en niet-staat actoren
5) Terrorisme; water wordt gebruikt voor of is doelwit van terroristische acties door
andere actoren dan de staat
6) Water als voorwaarde van ontwikkeling; in de context van sociale of economische
ontwikkeling
Een waterconflict kan zich op verschillende manieren manifesteren. Een eerste belangrijk
onderscheid binnen deze categorieën is of een conflict over de verdeling van het water zelf
gaat, of dat water als middel of doel wordt ingezet. Een tweede onderscheid is de
verschillende actoren in een waterconflict, is dit de staat of een andere actor. Omdat een
waterconflict nagenoeg nooit op zichzelf bestaat zal ze moeilijk binnen één van deze zes
categorieën te plaatsen zijn (Brauch & Spring, 2009; Gleick, 2009). Een combinatie van
categorieën zal een compleet beeld geven van een conflictsituatie. Omdat water in iedere
dimensie een andere rol speelt, zullen de categorieën in de hoofdstukken waar de dimensies
uiteen worden gezet ook aan bod komen. De eerste categorie echter, conflict over de
controle over de waterbronnen, zal waarschijnlijk niet bij één dimensie naar voren komen,
maar meer een leidraad vormen door het hele verhaal over het waterconflict heen.

6

Een waterconflict eenduidig definiëren is lastig, door de vele vormen die het kan aannemen.
Priscoli en Wolf (2009, p.xxiii) geven eerste een definitie van conflict, waarmee ze overgaan
op waterconflicten. De definitie die ze geven van conflict is:
“two or more entities, one or more of which perceives a goal as being blocked by
another entity, and power [of some sort] being exerted to overcome the perceived
blockage” (in Frey, 1993)
Wanneer je deze definitie toepast op een conflict dat over water gaat, is het belangrijkste dat
meerdere partijen conflicterende belangen hebben in het gebruik van een gedeelde
waterbron of stroomgebied. De verschillende machtsposities van de verschillende partijen
leidt tot de verschillende manieren waarop een waterconflict vorm aanneemt. Bijvoorbeeld
welke partij beschikking heeft over militaire of politieke middelen en hoe deze middelen
worden ingezet om deze belangenstrijd op te lossen.
2.1.2 - Veiligheid
Veiligheid en haar tegenhanger onveiligheid doen vermoeden dat het om een absoluut
begrip gaat. Veiligheid is echter een ambigu begrip dat zich leent voor interpretatie.
Voorafgaand aan de theoretische uiteenzetting van de verschillende dimensies heeft Buzan
(1991:2) eerst het begrip veiligheid uitgewerkt. Hij concludeert net als vele anderen dat veel
definities van veiligheid niet breed genoeg zijn. Hoe ze dan wel gedefinieerd moet worden,
daar is geen consensus over. Verschillende auteurs hebben hierover hun hoofd gebogen,
bijvoorbeeld: ‘Security is a relative freedom from war, coupled with a relatively high
expectation that defeat will not be a consequence of any war that should occur‟ (Bellany,
1981, p.102) of „national security may be defined as the ability to withstand aggression from
abroad‟ (Luciano, 1989, p.151). Deze definities impliceren dat veiligheid vooral een gevolg is
van goed nationaal militair beleid, wat lange tijd de trend was. Buzan en anderen
beargumenteren echter dat veiligheid meer is. Zoals Martin (1983) terecht stelt heeft
veiligheid meer te maken met „the assurance of future well being‟ (p.12). Buzan (1991:2)
geeft hier praktische in invulling aan door verschillende dimensies toe te voegen aan de
politieke en militaire dimensies van veiligheid, de economische, sociaal-culturele en
environmental dimensie. Wanneer in al deze dimensies geen tot weinig conflict bestaat, dan
kan gesproken worden van een veilige situatie, ofwel veiligheid. Dat wil zeggen dat er voor
ieder geval opnieuw bekeken moet worden wat veiligheid in dat specifieke geval kan
betekenen (Buzan, 1991:2).
In dit onderzoek gaat het over de veiligheid in een stroomgebied waar een waterconflict
speelt. Dit vraagt om een verdere uitwerking van het begrip. Het concept van waterveiligheid
werd geïntroduceerd op het Wereld Water Forum (WWF) in 2000 in Den Haag, daar werd de
volgende definitie van waterveiligheid opgesteld:
“…to provide water security in the 21st century. This means ensuring that freshwater,
coastal and related ecosystems are protected and improved; that sustainable
development and political stability are promoted, that every person has access to
enough safe water at an affordable cost to lead a healthy and productive life and that
the vulnerable are protected from the risks of water-related hazards.” (Brauch & Spring,
2009, p.176)
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In deze definitie komen verschillende uitdagingen voor het creëren van waterveiligheid
naar voren, bijvoorbeeld dat er bij het creëren van waterveiligheid ook aandacht moet zijn
voor ongelijkheid en levensstandaard. Op het WWF in 2000 worden deze uitdagingen
benoemd en verbonden aan een specifiek vraagstuk van veiligheid (Brauch & Spring,
2009, p. 176):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Meeting basic needs – societal security
Securing food supply – food security
Protecting ecosystems – environmental security
Managing risks – environmental, human and gender security
Sharing water resources – political security
Governing water security – political security
Valuating water – economic security

In de richtingen van veiligheid waar de uitdagingen aan verbonden zijn, zijn de dimensies
van Buzan grotendeels te herkennen. Hoewel de militaire dimensie niet expliciet naar voren
komt, is deze definitie van waterveiligheid een heel duidelijke en geeft ze aan waar de
bedreigingen en uitdagingen liggen. En evenals bij de eerdere definitie van veiligheid werd
gesteld, zal er per situatie geanalyseerd moeten worden wat waterveiligheid kan inhouden.
In dit onderzoek worden ook niet-water gerelateerde zaken meegenomen in het analyseren
van het stroomgebied. Daarom is deze definitie van waterveiligheid niet de leidraad, maar is
het wel handig deze in het achterhoofd te houden bij het lezen van de analyse.

2.3 – Theoretisch kader
Zoals in de inleiding is vermeld is dit een theorietoetsend onderzoek. Deze vorm van
onderzoek kenmerkt zich door het gebruik van een bestaande theorie die vervolgens aan
kritische vragen wordt blootgesteld (Doorewaard & Verschuren, 2007). Deze vragen kunnen
bijvoorbeeld zijn of verschillende hypothesen niet vervangen kunnen worden door één
hypothese en of de theorie nog wel stand houdt als deze getoetst wordt aan recente
ontwikkelingen. In dit onderzoek wordt de theorie van Buzan die oorspronkelijk is ontwikkeld
om nationale veiligheid en de bedreigingen daarvan te analyseren, gebruikt om veiligheid in
een waterconflict te analyseren.
Buzan (1991:1) ontwikkelde een nieuw framework waarmee veiligheid kan worden
geanalyseerd en het concept veiligheid een nieuwe en meeromvattende invulling krijgt.
Voorheen was de belangrijkste manier om veiligheid in een conflictgebied uiteen te zetten
om dit conflict vanuit de militaire of politieke invalshoek te bekijken (Buzan, 1991;2). Het
vernieuwende aan deze theorie is dat ze nog drie invalshoeken toevoegt, waardoor een
completer beeld van de veiligheid ontstaat. Deze nieuwe dimensies zijn de economische,
sociaal-culturele en environmental dimensie. Deze verschillende dimensies werken niet
geïsoleerd van elkaar, maar zijn sterk verweven zijn en daardoor een manier om vanuit
verschillende invalshoeken een meer compleet beeld te krijgen van het waterconflict (Buzan,
1991).
Deze tweedeling in de traditionele en later toegevoegde dimensies wordt door Lowi (1993)
gebruikt om ook wat anders duidelijk te maken. Zij verdeelt de dimensies over high politics
en low politics. Ze beargumenteert dat wanneer landen binnen high politics (militaire en
politieke dimensie) niet kunnen samenwerken, dit ook niet het geval zal zijn op het gebied
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van low politics (economische, sociaal-culturele en environmental dimensie). Toch zal er
voor alle kanten van een conflict een oplossing moeten komen. Weliswaar zouden
oplossingen voor de militaire en politieke dimensies voorrang moeten krijgen, omdat
veiligheid binnen die dimensies de voorwaarde is voor samenwerking binnen de low politics.
De low politics zijn echter net zo belangrijk, omdat zij de kwaliteit van leven van de bewoners
van het stroomgebied bepalen.
2.3.1 – Veiligheid, verwevenheid en waterconflicten
De theorie die in dit onderzoek wordt gebruikt is voornamelijk ontwikkeld door Barry Buzan in
de periode na de Koude Oorlog. Hij beargumenteert dat na het einde van de Koude Oorlog
internationale relaties zijn veranderd en daarom een nieuw framework nodig is om dit te
bestuderen (Buzan, 1991;1, p.431). In eerste instantie ontwerpt hij dit nieuwe framework in
het kader van de nieuwe machtsverhoudingen tussen het ‘global north’ en het ‘global south’
en werkt dit in iets later werk uit tot een nieuw kader voor een uitgebreide veiligheidsagenda
(Buzan, 1997). Voor de Koude Oorlog werd veiligheid vanuit twee filosofische stromingen
bestudeerd, namelijk het realisme en het idealisme. Het realisme gaat ervan uit dat veiligheid
bereikt kan worden door macht: “an actor with enough power to reach a dominating position
would acquire security as a result” (Buzan, 1991;2, p.2). Binnen het idealisme is vrede de
belangrijkste factor, veiligheid kan volgens idealisten alleen bereikt worden door langdurige
vrede. Deze twee stromingen zijn onder een noemer te vatten, namelijk de traditionalisten
(Buzan, 1997). Veiligheid wordt hier bekeken vanuit een militair of politiek oogpunt waar
macht en vrede als synoniemen voor veiligheid worden gebruikt. In de periode van de
Wereldoorlogen in de 20ste eeuw is hier een voorstelling bij te maken, de periode dat staten
een strijd aangingen wie de machtigste was (Stone, 2009).
In het theoretisch debat na het eindigen van de Koude Oorlog hoort Buzan (1997) tot de
‘wideners’, zoals hij het zelf noemt. Volgens hen zou veiligheid uitgebreid moeten worden,
zodat er meer aandacht is voor regio’s in plaats van slechts staten, daarnaast zouden
sectoren moeten worden toegevoegd die voorheen niet tot de veiligheidsagenda behoorden
(Stone, 2009). Hij pleit ervoor om het veiligheidsvraagstuk uit de militaire sector te halen en
te verplaatsen naar verschillende sectoren (Buzan, 1997). Vooral de sociale en de
environmental dimensie waren onderbelicht in de traditionele veiligheidsagenda.
Een waterconflict speelt tussen verschillende landen en hoort volgend Buzan op de
veiligheidagenda (Buzan, 1991;2). Allan (2005) beargumenteert dat een waterconflict niet op
zichzelf bestudeerd kan worden. Hij schrijft hierover het volgende:
“…that „hydro-centricity‟ is not a safe starting point. Linking water resources to
theories deriving from disciplines such as politics and international relations is also
shown to be risky. The theoretical linkages must be much more comprehensive with
culture, society and political economy being included as essential elements of a larger
analytical framework” (Allan, 2005, p.181).
Op deze manier zijn het bestuderen van een waterconflict en de theorie van Buzan
samen te voegen. Allan (2005) beschrijft dat een waterconflict niet op zichzelf
bestudeerd kan worden en noemt vervolgens verschillende sectoren waaraan een
waterconflict verbonden moet worden voor een beter framework. Deze sectoren komen
ook terug in de verschillende sectoren van Buzan.
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De theorie van Buzan is een zeer uitgebreide vergeleken met de manier waarop veiligheid
voorheen werd bekeken (Stone, 2009). Zijn theorie bekijkt veiligheid niet alleen vanuit
verschillende invalshoeken, maar beslaat ook verschillende niveaus. Veiligheid op het micro
niveau, wat is het effect van het waterconflict en andere problemen op het dagelijks leven
van de bewoners. Maar ook het macro niveau, waar de acties van staten en internationale
organisaties aan bod komen. De verschillende dimensies die hiervoor beschreven zijn,
houden zich ieder bezig met een verschillend aspect van veiligheid. Zoals Stone (2009)
terecht stelt zijn is de veiligheid binnen een dimensie niet los te zien van de anderen. Het
ontrafelt de verschillende problemen, die na analyse samengevoegd kunnen worden en dan
eigenlijk een netwerk van informatie vormen.
De vijf dimensies van Buzan zijn al verschillende keren genoemd. Hier worden ze een voor
een uitgelegd en toegelicht waar vanuit iedere dimensie de bedreigingen zouden kunnen
liggen voor de veiligheid in het waterconflictgebied. Aan het eind wordt de dimensie
geoperationaliseerd voor het uitvoeren van de analyse. Dit zijn een aantal belangrijke zaken
die als handleiding voor de analyse gelden en de inhoud van de dimensie proberen te
dekken.
2.3.2 - Militaire dimensie
Het analyseren van de militaire bedreigingen van veiligheid hoort bij een van de twee
traditionele invalshoeken. De invalshoek heeft te maken met een van de basistaken van een
staat, het beschermen van haar eigen burgers en grondgebied (Stone, 2009). Het is de
enige dimensie waarin het waarborgen van de veiligheid duidelijk geïnstitutionaliseerd is,
namelijk in de vorm van een legermacht (Buzan, Waever & Wilde, 1998). Wanneer een
conflict escaleert zal de staat dus ook de actor zijn voor wie het vanuit wetgeving gezien
legitiem is in te grijpen met militaire middelen.
In de militaire invalshoek zitten de bedreigingen die voor staat en burger dramatische
gevolgen kunnen hebben. Geweld kan op heel kleine schaal plaatsvinden, zoals beroving
van de lokale bevolking, maar geweld vindt natuurlijk ook plaats op veel grotere schaal,
bijvoorbeeld het aanvallen van een land of een bepaalde bevolkingsgroep (Buzan, 1991:2).
In een waterconflict zal de militaire dimensie waarschijnlijk niet een heel andere vorm
aannemen dan hiervoor beschreven. Het gaat nog steeds om het gebruik van geweld, maar
dan om een specifieke reden, namelijk het waterconflict. Wanneer het conflict uit de hand
loopt, pakken een of meerdere partijen de wapens op. Eventueel geweld hoeft dus niet altijd
door de staat te worden uitgevoerd. Bij waterconflicten zal deze dimensie vooral van belang
zijn wanneer blijkt dat onderhandelingen over de toegang tot het water vastlopen of wanneer
deze überhaupt nog niet plaatsvinden. In deze situatie zullen partijen geneigd zijn geweld te
gebruiken om toch een voldoende hoeveelheid water voor zichzelf te verzekeren en hun
positie veilig te stellen.
De mate waarin de bedreigingen binnen de militaire invalshoek naar voren komen hangt dus
af van de mate waarin geweld wordt gebruikt of is gebruikt. Dit kan door de staat en haar
legermacht gebeuren of door een andere partij, het gebruik van geweld door welke partij dan
ook is in deze dimensie het sleutelwoord. Hier geldt hoe minder geweld wordt gebruikt, hoe
groter de veiligheid binnen deze dimensie. Het proces naar geweld toe is moeilijker te
identificeren en is meer onderdeel van de politieke dimensie (Buzan, 1991:2).
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De indicatoren die bij de militaire dimensie kunnen worden opgesteld zijn de volgende:
-

Het gebruik van geweld
Machtsverhoudingen tussen landen in het conflictgebied
Gebruik van geweld door verschillende soorten actoren

2.3.3 - Politieke dimensie
Samen met de militaire invalshoek behoort de politieke invalshoek tot de traditionele
dimensies. Hoewel bij de politieke dimensie geen directe confrontatie met geweld komt
kijken zoals bij de militaire dimensie, is ze hiermee wel sterk verbonden (Stone, 2009). Net
als bij de militaire dimensie is de staat vaak de grootste actor, maar ook andere actoren die
juist een beweging tegen de staat vormen spelen een rol. Politieke bedreigingen zijn echter
moeilijk te identificeren, de politieke dimensie is de meest brede dimensie en daarmee is het
lastig een passende definitie te vinden. In zekere zin hangen alle dimensies met de politieke
samen (Buzan, Waever & Wilde, 1998). Politieke ontwikkelingen zijn vaak aanleiding voor
bedreigingen op militair gebied. Voor de nieuwe toegevoegde dimensies is het juist
andersom. Economische, sociaal-culturele of environmental veranderingen zijn juist de
aanleiding voor politieke ontwikkelingen, bijvoorbeeld verandering in de wetgeving.
In de politieke dimensie zijn de bedreigingen gericht tegen de stabiliteit van een staat
(Buzan, 1991:1). Het doel van een actor kan bijvoorbeeld zijn om een bepaalde maatregel
door te voeren, de regering omver te werpen of het kan gaan om een afscheidingsbeweging.
De politieke bedreigingen kunnen dus van binnen een staat komen, wanneer het
bijvoorbeeld gaat om een afscheidingsbeweging, of van buitenaf (Buzan, Waever & Wilde,
1998). Oorzaken voor politieke bedreigingen zijn verschillen in gedachtegoed of religie, deze
komen voort uit de problemen binnen de sociaal-culturele dimensie. Gebrek aan bereidheid
tot overleg of samenwerking kan ervoor zorgen dat bepaalde groepen in een land zich niet
‘gehoord’ voelen, ook dit zorgt voor een instabiele politieke situatie. Een ideale en veilige
politieke situatie zou zijn wanneer een regering stabiel is, door het hele volk en daarbuiten
gesteund wordt en zonder al te veel tegenstand haar wetgeving kan handhaven.
Omdat de politieke dimensie zo breed is, zal deze dimensie ook binnen een waterconflict niet
eenvoudig te definiëren zijn. Zoals vermeld is de staat een belangrijke actor in de politieke
dimensie. Het zal dus vooral van belang zijn hoe de staat als actor in een waterconflict, met
dit conflict omgaat. Omdat het een internationaal waterconflict betreft zal er onder andere
naar het volgende gekeken moeten worden: wat de acties met betrekking tot het
waterconflict zijn van de betrokken staten en de reacties daarop van andere actoren,
daarnaast of het waterconflict ook invloed heeft gehad op de binnenlandse politieke situaties
en daarmee invloed op de stabiliteit van de betrokken staten. Een hele duidelijke indicator is
bijvoorbeeld het aantal waterverdragen dat over de loop van de tijd is gesloten en of deze
verdragen ook effectief worden gehandhaafd. De processen naar deze verdragen toe zijn
hier van groot belang.
Bij de politieke dimensie kunnen de volgende indicatoren worden opgesteld:
-

Beweging tegen de stabiliteit van een staat
Gesloten verdragen binnen het conflictgebied
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2.3.4 - Environmental dimensie
Veiligheid in de environmental dimensie betekent het in stand houden van de natuurlijke
omgeving en de daarmee verbonden bestaanswijzen. De bedreigingen voor de
environmental dimensie kunnen daardoor sterk variëren. Dit kan uiteenlopen van het
verdwijnen van een bepaalde diersoort tot de vervuiling van bruikbaar water (Buzan, Waever
& Wilde, 1998). Stone omschrijft deze dimensie als “the struggle humans have with nature”
(2009, p.6). Doordat de grenzen aan de natuurlijke hulpbronnen in de laatste decennia meer
een meer duidelijk worden mede door de klimaatsverandering, is deze ‘struggle’ op steeds
meer plekken op aarde aan de orde van de dag (Brouma, Kibaroglu & Erdem, 2008). Door
de steeds maar toenemende wereldbevolking, neemt de druk op zoetwaterbronnen enorm
toe. De problemen die met water kunnen optreden is dat er te veel water is, te weinig of dat
het beschikbare water vervuild is.
Een van de bedreigingen in de environmental dimensie die onmogelijk onder controle te
houden is, is het zich voordoen van een natuurramp. Een ramp maakt geen onderscheid
tussen mensen en hij houdt zich niet aan landsgrenzen. De kans op een natuurramp is
natuurlijk altijd aanwezig geweest, maar omdat de menselijke activiteit op aarde de laatste
eeuw zo enorm is toegenomen richten de gevolgen van een dergelijke ramp veel meer
schade aan (Buzan, 1991:2). Hoewel kennis en technologie om een dergelijk verschijnsel te
voorspellen ontzettend zijn gegroeid blijft het moeilijk een ramp te voorspellen.
Men kan zelf ook rampen creëren. Wanneer de mens in de natuur ingrijpt, kan dit
onomkeerbare gevolgen hebben voor anderen (Buzan, 1991:2). Voorbeelden zijn ontbossing
of vervuiling. Ontbossing in Nepal zorgt bijvoorbeeld voor meer overstromingen in het lager
gelegen Bangladesh. Of vervuiling in de bovenstroom van de Rijn zorgt voor problemen in
landen die lager aan de rivier liggen. Deze situaties geven weer wat bedreigingen in de
environmental dimensie kunnen inhouden, met name de verschillende partijen met
verschillende belangen.
Of de environmental veranderingen nu veroorzaakt worden door de mens of niet, de
gevolgen ervan kunnen voor spanning en conflict zorgen. In dit onderzoek wordt er gekeken
naar de manier waarop iedere dimensie naar voren komt in het waterconflict in het EufraatTigris stroomgebied. Omdat water natuurlijk een belangrijk onderdeel is van de leefomgeving
kunnen de bedreigingen in deze dimensie vrij duidelijk gedefinieerd worden. Een
waterconflict draait om veranderingen in de hoeveelheid water of de kwaliteit daarvan. Het
conflict in het Eufraat-Tigris stroomgebied is hierop geen uitzondering. Het ingrijpen in de
rivieren heeft gevolgen gehad voor het onttrekken van bruikbaar water aan de rivieren en
daarmee ook de watertoevoer. De vraag is nu in hoeverre er in het stroomgebied problemen
zijn ontstaan in de leefomgeving en biodiversiteit en of dit ook gevolgen heeft gehad voor de
bestaanswijzen van de bevolking afhankelijk van deze omgeving.
Voor de environmental dimensie zijn de volgende indicatoren opgesteld:
-

Verandering in de watervoorraad
Bedreiging voor bestaanswijze in het stroomgebied
Bedreiging voor de biodiversiteit in het stroomgebied
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2.3.5 - Economische dimensie
De economische dimensie is misschien wel de meest moeilijk te definiëren dimensie, omdat
de actoren moeilijk zijn aan te wijzen. Dit komt doordat de staat slechts een van de vele
actoren is in een economisch systeem en lang niet altijd economische ontwikkelingen kan
aansturen (Buzan, 1991:2). Haar verantwoordelijkheden in een economisch systeem zijn niet
erg duidelijk. Naast de staat zijn individuen en bedrijven uit binnen of buitenland ook
belangrijk, en zij volgen allen een eigen plan. De mate waarin actoren een eigen plan kunnen
volgen is afhankelijk van het economisch systeem dat in een land wordt gehandhaafd, maar
vaak is het gedrag van de verschillende actoren moeilijk te voorspellen.
Na de Koude Oorlog zijn de planeconomieën grotendeels verdwenen. Deze werden
gehandhaafd in communistische landen die daarmee beweerden een antwoord te hebben
gevonden op de onzekerheid van economische ontwikkelingen. Deze planeconomieën
maakten plaats voor het kapitalisme, een systeem dat (tot bepaalde hoogte) in de meeste
landen wordt gehandhaafd. In Syrië en Irak is er echter nog grotendeels sprake van een
planeconomie. In Turkije speelt de staat nog steeds een grote rol in de economie, maar gaan
de ontwikkelingen richting een meer vrij systeem. Het belangrijkste kenmerk van het
kapitalisme is de vrije markt economie en de daarbij behorende concurrentie en onzekerheid.
Veiligheid in deze sector levert daarom een paradox op. Zoals Buzan (1991:2) stelt: „Herein
lies the central paradox: if actors must be insecure, what can economic security mean in a
market context?‟ (p.124). Naast het aanwijzen van de actoren is het definiëren van veiligheid
daarom een lastig punt in deze dimensie, omdat onzekerheid en onveiligheid bij het karakter
van de meeste economieën horen is er geen eenduidigheid over wanneer een situatie
economisch onveilig is. De bedreigingen zijn moeilijk aan te wijzen en daarmee ook het
moment waarop een staat moet ingrijpen.
Welk economisch systeem er ook in een land wordt gehandhaafd, een land kan moeilijk
floreren zonder economische contacten met andere landen. De recente economische crisis,
die door ieder land in de wereld werd gevoeld is een goed voorbeeld van deze
afhankelijkheid van internationale handel. Ieder land heeft te maken met import en export om
economisch succesvol te zijn, veel landen zijn rijk aan een bepaalde natuurlijke hulpbron,
maar hebben tekort aan een andere (Buzan, 1991:2). Uit deze afhankelijkheid is een
economische bedreiging voor de veiligheid te herleiden. Een internationaal waterconflict kan
gevolgen hebben voor de verhoudingen tussen landen en daarmee gevolgen voor
handelscontacten. Hoe belangrijker de handelspartner, hoe groter de impact zal zijn van een
verandering.
Naast een verandering in handelsverhoudingen tussen landen kan een waterconflict ook
invloed hebben op de binnenlandse productie en daarmee op de binnenlandse economische
situatie. Toegang tot natuurlijke hulpbronnen heeft grote invloed op de economische
ontwikkeling (Buzan, 1991:2). Water is een van de natuurlijke hulpbronnen. Irrigatie kan
bijvoorbeeld voor een bloeiende agrarische sector zorgen. Dit is natuurlijk voordelig voor de
economie van een land, maar voor landen lager in het stroomgebied kan het voor dezelfde
sectoren negatieve gevolgen hebben. Landen die een stroomgebied delen zullen zich zeker
bewust zijn van deze gevolgen. Voorspoedige groei van het ene land tot economische krimp
in het andere land leiden, wat een katalysator kan zijn voor het waterconflict. In hoeverre er
sprake is van economische veiligheid in een waterconflict, hangt dus af van de mogelijkheid
van het aanwenden van water voor economische ontwikkeling, in welke vorm dan ook.
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De indicatoren voor de economische dimensie zijn:
-

Effect van de verandering in watervoorraad op de binnenlandse productie
Handelscontacten in het conflictgebied

2.3.6 - Sociaal-culturele dimensie
De sociaal-culturele dimensie is de sociale component van een conflictgebied en bekijkt
bedreigingen voor de veiligheid van bijvoorbeeld de identiteit en cultuur van een gebied
(Buzan, Waever & Wilde, 1998). Hiermee worden identiteiten bedoeld die onafhankelijk van
de staat kunnen bestaan zoals naties en religies. Net als bij de politieke en economische
dimensies zijn de bedreigingen hier moeilijk met harde grenzen af te bakenen. Buzan noemt
de problemen hier “the clash of rival civilizational identities” (1991:2, p.447).
Sociaal-culturele problemen spelen vaak binnen een staat in plaats van tussen staten. De
aanwezigheid van verschillende naties en identiteiten in een land kan grote invloed hebben
op de politiek. Als er goed met deze verschillen wordt omgegaan hoeft het geen probleem te
zijn voor de stabiliteit van een staat, maar het kan ook voor problemen zorgen, bijvoorbeeld
door discriminatie of uitsluiting van bepaald groepen (Buzan, Waever & Wilde, 1998). Op
deze manier hangt de sociaal-culturele dimensie sterk samen met de politieke.
Rechtvaardige verdeling en behandeling en hoe er met minderheden wordt omgegaan wordt
grotendeels in de politiek bepaald. De gevolgen daarvan kunnen echter problemen
opleveren, dat zijn precies de bedreigingen voor deze invalshoek.
Bedreigingen voor de sociaal-culturele invalshoek kunnen op verschillende manier naar
voren komen in een waterconflict. Denk bijvoorbeeld aan onrechtvaardige verdeling van
hulpbronnen over verschillende bevolkingsgroepen, in dit geval water (Buzan, Waever &
Wilde, 1998). De verdeling van water kan ingezet worden als strategisch middel. Aan de ene
kan ze bijvoorbeeld door middel van irrigatieprogramma’s voor opwaardering van
achtergestelde groepen zorgen, maar aan de andere kant het ontzeggen van water ook een
dwangmiddel zijn om groepen de mond te snoeren. In het stroomgebied zal dus bekeken
moeten worden aan welke groepen het water toekomt en of de verdeling van water gevolgen
heeft voor de posities van verschillende groepen.
Voor de sociaal-culturele dimensie zijn de volgende indicatoren opgesteld:
-

Aanwezigheid van meerdere identiteiten in het conflictgebied
Discriminatie van bepaalde groepen
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2.4 – Conceptueel model
In het conceptueel model hieronder staan de kernbegrippen uit de doel- en vraagstelling
schematisch weergegeven. De samenhang tussen verschillende concepten wordt hiermee
meer overzichtelijk gemaakt.
Veiligheid in een
stroomgebied

Scala aan problemen, waaronder een
waterconflict

Militaire
dimensie van
veiligheid

Politieke
dimensie van
veiligheid

Environmental
dimensie van
veiligheid

Economische
dimensie van
veiligheid

Het gebruik van
geweld

Beweging tegen
de stabiliteit van
een staat

Verandering in de
watervoorraad
Bedreiging voor
bestaanswijze in
het stroomgebied

Effect van de
verandering in
watervoorraad
op de
binnenlandse
productie

Bedreiging voor de
biodiversiteit in het
stroomgebied

Handelscontacte
n in het
conflictgebied

Machtsverhoudin
gen tussen
landen in het
conflictgebied

Gesloten
verdragen
binnen het
conflictgebied

Gebruik van
geweld door
verschillende
soorten actoren

Sociaalculturele
dimensie van
veiligheid

Aanwezigheid
van meerdere
identiteiten in
het
conflictgebied
Discriminatie
van bepaalde
groepen

Figuur 2.1 – Conceptueel model

Omdat er in dit onderzoek geen causaal verband wordt onderzocht worden er geen pijlen
gebruikt om die causale verbanden weer te geven. Het is als het ware een schematische
weergave van de gebruikte theorie. Het bovenste niveau heeft maar een vakje met daarin
het stroomgebied. Dit is eigenlijk het niveau van analyse. Hier is het stroomgebied van de
Eufraat en de Tigris onderzocht. In het stroomgebied speelt onder andere een waterconflict,
maar dit is niet het enige probleem dat er speelt. Omdat het lastig is voor deze verweven
problemen een oplossing te vinden en een veilige situatie in het stroomgebied te bereiken,
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wordt dit veiligheidscomplex opgedeeld in vijf dimensies. De problemen in het stroomgebied
worden vanuit vijf verschillende invalshoeken bekeken, waardoor de verwevenheid van
problemen ontrafeld kan worden. Hierdoor zal het eenvoudiger worden een oplossing aan te
dragen.
Deze vijf dimensies zijn in de voorgaande paragraaf uitgelegd en er zijn een aantal
belangrijke bedreigingen voor de veiligheid binnen die dimensie genoemd. Om de
bedreigingen voor de veiligheid in iedere dimensie systematisch te kunnen analyseren zijn
deze geoperationaliseerd. Deze indicatoren zijn in het theoretisch kader vermeld. In de
uiteenzettingen van de verschillende dimensies zijn deze indicatoren vertaald naar vragen
om ze op die manier als het ware te gebruiken als handvaten bij het lezen van de analyse.
Bij het beantwoorden van de vragen worden de dimensies eigenlijk zichtbaar.

2.5 – Methode
Om de doelstelling te behalen en een beantwoorden te kunnen geven op de hoofdvraag
moet er voldoende informatie worden verzameld die samen tot een antwoord zou kunnen
leiden. Hierbij moeten verschillende keuzes worden gemaakt. De belangrijkste beslissingen
zijn een breedte of diepte onderzoek kan helpen tot een antwoord te komen en of de
bevindingen van kwalitatieve of kwantitatieve aard moeten zijn. Deze afwegingen komen
samen in het onderscheiden van vijf belangrijke onderzoeksstrategieën die Doorewaard en
Verschuren (2007, p.161) beschrijven. Deze strategieën zijn het survey onderzoek,
experiment, bureauonderzoek, de casestudy en de gefundeerde theoriebenadering. Ieder
van deze onderzoeksstrategieën heeft haar eigen voor en nadelen. Hier worden ze een voor
een kort toegelicht en wordt vervolgens de keuze gemaakt voor een bepaalde strategie en
uitgelegd hoe deze gebruikt gaat worden.
2.5.1 - Onderzoeksstrategieën
De eerste onderzoeksstrategie is het survey onderzoek. Deze kenmerkt zich door een zeer
groot aantal onderzoekseenheden, hoe meer onderzoekseenheden hoe groter de kans dat
het onderzoek betrouwbaar is (Doorewaard & Verschuren, 2007, p.166). Het survey
onderzoek is een kwantitatieve benadering waar een vooraf bepaalde procedure voor het
verzamelen van data wordt gebruikt. De resultaten worden vaak gepresenteerd in grafieken
en tabellen en aan de hand van deze kwantitatieve gegevens kan de onderzoeker
generaliserende uitspraken doen. Omdat er zoveel onderzoekseenheden nodig zijn om het
onderzoek betrouwbaar te maken, kunnen er noodgedwongen slechts enkele aspecten van
het onderzoeksobject bestudeerd worden (Doorewaard & Verschuren, 2007, p.172).
Hierdoor is het survey onderzoek een onderzoek in de breedte.
Het experiment is de tweede onderzoeksstrategie die Doorewaard en Verschuren (2007)
beschrijven. Bij een experiment worden de effecten van een bepaalde interventie
bestudeerd. Een situatie wordt gesimuleerd waarbij gebruik wordt gemaakt van minstens één
experimentele en één controlegroep, waarbij de experimentele groep aan de variabele wordt
blootgesteld (Doorewaard & Verschuren, 2007, p.175). Doordat de onderzoeker probeert
invloeden van buitenaf te minimaliseren, kunnen causale verbanden door middel van een
nameting en eventueel een nulmeting worden vastgesteld. Hoewel de interne geldigheid
groot is kan de externe geldigheid, ofwel de generaliseerbaarheid, een probleem opleveren.
Dit komt doordat in het experiment situaties gesimuleerd worden, waardoor de resultaten
ervan moeilijk toepasbaar kunnen zijn op de realiteit.
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Een derde strategie voor onderzoek is het bureauonderzoek. Deze wordt gekenmerkt
doordat ze geen contact maakt met het onderzoeksobject (Doorewaard & Verschuren, 2007,
p.201), in tegenstelling tot de twee voorgaande onderzoeksstrategieën. Onderzoekers die
deze strategie gebruiken verzamelen data uit bestaand materiaal. De onderzoeker verzamelt
wetenschappelijke literatuur en secundaire data, om hier vervolgens vanuit een anders
standpunt naar te kijken dan van waaruit het geschreven werd, aldus Doorewaard en
Verschuren (2007, p.201). Hoewel je via deze onderzoeksstrategie op een snelle manier
veel informatie kan verzamelen, is deze informatie oorspronkelijk voor andere doeleinden
geproduceerd. Hierdoor is deze strategie een risico voor de onderzoeker, omdat bij het
opstellen van het onderzoek niet zeker is of er voldoende passende literatuur beschikbaar is
en eventueel het onderzoeksontwerp moet worden aangepast.
De volgende onderzoeksstrategie die Doorewaard en Verschuren (2007) behandelen is de
casestudy. Hier staat het integraal benaderen van een in ruimte en tijd begrensde situatie of
proces centraal. In tegenstelling tot het survey en het experiment onderzoekt de casestudy
geen variabelen of eenheden, maar een zeer klein aantal onderzoekseenheden, ofwel
cases, in het geheel (Doorewaard & Verschuren, 2007, p.185). Het is een onderzoek dat de
diepte in gaat, door verschillende vormen van dataverzameling te gebruiken wordt
geprobeerd een integraal beeld te krijgen van de case. Evenals bij het experiment kan de
externe geldigheid van een dergelijk onderzoek een probleem opleveren (Doorewaard &
Verschuren, 2007, p.191). Omdat een klein aantal cases wordt behandeld zijn de
bevindingen moeilijk te generaliseren.
De laatste onderzoeksstrategie die wordt behandeld is de gefundeerde theoriebenadering.
Zoals de naam al aangeeft is dit een zuiver theoretische en kwalitatieve benadering
(Doorewaard & Verschuren, 2007, p.163). Bij deze strategie worden constant links gelegd
tussen de werkelijkheid en de theorie, als het ware een voortdurende vergelijking. De
strategie kenmerkt zich door een zoekende houding (Doorewaard & Verschuren, 2007,
p.193). Een ontwikkelde theorie wordt dus niet slechts getoetst, maar ook waar nodig
bijgeschaafd naar aanleiding van wat in de werkelijkheid wordt waargenomen.
2.5.2 – Gebruik van methode
Verschillende onderzoeksstrategieën zijn hierboven beschreven en duidelijk wordt dat ze erg
van elkaar verschillen. Voor het onderzoek van deze thesis zal een keus voor een van deze
strategieën gemaakt moeten worden. Uit de doel- en vraagstelling komt naar voren dat er
geprobeerd wordt een bijdrage te leveren aan de kennis over het integraal oplossen van
waterconflicten. Dit zal gebeuren door de theorie van Buzan over veiligheid toe te passen op
het waterconflict dat heerst in het Eufraat-Tigris stroomgebied. Met deze informatie kunnen
een de volgende onderzoeksstrategieën al worden weggestreept, namelijk het survey
onderzoek en het experiment. Het survey onderzoek omdat met behulp van grootschalige
dataverzameling of een kwantitatief onderzoek de theorie van Buzan niet kan worden
toegepast op het waterconflictgebied. Hiervoor is een benadering nodig die de diepte in gaat,
dat is met een survey niet mogelijk. Ook het experiment kan weggestreept omdat bij het
analyseren van een situatie aan de hand van een theorie een interventie niet van toepassing
is.
De overige drie strategieën zijn de casestudy, het bureauonderzoek en de gefundeerde
theoriebenadering. Het bureauonderzoek zal niet kunnen helpen bij dit onderzoek, omdat ze
geheel gebaseerd is op literatuur en deze niet naar de werkelijkheid koppelt. Hetgeen wel
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nodig zal zijn bij het analyseren van het waterconflictgebied. Nu zijn de casestudy en de
gefundeerde theoriebenadering nog over. Beiden zijn kwalitatieve benaderingen, maar ze
verschillen in de werkwijze. Omdat in de doelstelling duidelijk naar voren komt dat een
theorie gebruikt wordt om een situatie te analyseren en een kennisbijdrage te leveren, zal de
gefundeerde theoriebenadering hier de juiste strategie zijn. De casestudy wil een integraal
beeld van een onderzoekseenheid, maar de rol van theorie en theorievorming is hier een
ondergeschikte. De gefundeerde theoriebenadering zal dus voor dit onderzoek gebruikt
worden.
De gefundeerde theoriebenadering is een manier om kwalitatieve data te gebruiken. In de
voorgaande paragraaf is de theoretische uiteenzetting aan bod gekomen. Hier zijn de
begrippen uit de doel- en vraagstelling geoperationaliseerd, namelijk de begrippen
waterconflict en veiligheid. Vervolgens is de theorie van Buzan, die een centrale rol speelt in
de doel- en vraagstelling toegelicht. De verschillende dimensies die van belang zijn, zijn
toegelicht en vertaald naar een waterconflict. Deze vertaalslag is wat de gefundeerde
theoriebenadering hier toepasbaar maakt. De theorie van Buzan is oorspronkelijk ontwikkeld
voor het analyseren van de veiligheid van staten. Deze theorie deelt veiligheid op in vijf
deelgebieden, ofwel vijf dimensies. Deze verschillende dimensies omvatten ieder een aspect
van veiligheid. Door deze apart te bestuderen en later samen te voegen krijg je een compleet
beeld van de veiligheid in een gebied en de bedreigingen daarvan.
Zoals in de relevantie vermeld is het waterconflict niet het enige probleem dat speelt in het
gebied. Daarom kan deze theorie die het conflict van verschillende kanten bekijkt helpen bij
het formuleren van een oplossing. In de hoofdstukken vier tot en met zeven worden de
problemen die in het stroomgebied spelen gecategoriseerd binnen de vijf dimensies. De
informatie over deze problemen zal worden verkregen uit een literatuurstudie. Dit kunnen
problemen zijn die veroorzaakt zijn door het ingrijpen in de rivier. Maar ook problemen die
niet direct met het water te maken hebben, maar wel spelen in het gebied en met het
waterconflict verweven zijn geraakt. Op deze manier wordt duidelijk wat per dimensie de
problemen zijn en de bedreigingen voor de veiligheid.
Doorewaard en Verschuren (2007, p.200) stellen dat de gefundeerde theoriebenadering
ernaar streeft om theorie te ontwikkelen die dicht bij de empirie staat. Hier wordt de empirie
van het waterconflict in het Eufraat-Tigris stroomgebied geanalyseerd met een theorie die
voor een ander verschijnsel is ontwikkeld. Er wordt telkens op en neer gesprongen tussen de
theorie en de empirie, ofwel de tussen de literatuur over the theorie en de literatuur over de
empirie. Op deze manier wordt getest of de theorie ook verder uitgewerkt kan worden voor
een andere richting. Er zal gekeken worden of het veiligheidscomplex in het stroomgebied
opgedeeld kan worden in dimensies en of het zinvol is de theorie verder uit te werken zodat
ze op waterconflicten toegepast kan worden.
Het materiaal dat nodig was voor dit onderzoek is verkregen uit een literatuurstudie. Deze
literatuur bestaat uit boeken en wetenschappelijke publicaties waarvan de meeste zijn
verkregen door middel van de zoeksystemen van de bibliotheek op de Radboud Universiteit
te Nijmegen. Andere wetenschappelijke publicaties waren online beschikbaar en gevonden
via het zoeksysteem Google Scholar.

18

Hoofdstuk 3 |

Uiteenzetting waterconflict

In dit hoofdstuk zal de eerste deelvraag worden beantwoord. Deze luidde “hoe ziet het
waterconflict eruit in het Eufraat-Tigris stroomgebied?” Eerst worden een aantal feiten over
het stroomgebied zelf uiteengezet, daarna wordt aandacht besteed aan verschillende
belangrijke gebeurtenissen. Aan het eind is een chronologisch overzicht opgenomen om de
vele jaartallen overzichtelijk weer te geven.

3.1 - Stoomgebied Eufraat-Tigris
Het verhaal van het gebied rond de Eufraat en de Tigris gaat terug tot ver in de oudheid. De
rivieren vormden de kern van de oude beschaving van Mesopotamië, ook wel
Tweestromenland genoemd, een beschaving die vooral in het benedenstroomgebied van de
Eufraat en de Tigris floreerde, nu Irak (Pollock, 1999). Dankzij vele overstromingen van de
beide rivieren ontstond er een vruchtbaar gebied waar ruim zeven eeuwen voor Christus de
eerste steden ontstonden en later de koninkrijken Noord- en Neder-Mesopotamië die door
verschillende dynastieën werden geregeerd (Postgate, 1992). De Mesopotamiërs
ontwikkelden vele technieken waaronder metaalbewerking, waarmee ze het eerste volk in de
bronstijd waren. Het gebied wordt ook wel de bakermat van de beschaving genoemd. Het
was tevens het gebied waar voor het eerst irrigatie werd gebruikt (Pollock, 1999). Deze
irrigatie was niet op dergelijk grote schaal dat er veranderingen in de rivier optraden, daarom
niet te vergelijken met de ingrepen van de afgelopen decennia.
Het stroomgebied van de Eufraat en de Tigris omvat volgens het Transboundary Freshwater
Dispute Database in totaal 788,795 km2 (2008). Omdat nagenoeg het gehele stroomgebied
wordt omringd door woestijn of moeilijk toegankelijke gebergten, zijn deze rivieren voor alle
afnemers van groot belang. Hoewel qua oppervlakte het grootste deel van de
stroomgebieden zich in Irak bevindt, is veruit het meeste water afkomstig uit Turkije. De
Eufraat voert jaarlijks zo’n 32 miljard m3 af, de rivier is 2780 kilometer lang (Aydin & Ereker,
2009). Ongeveer 90% van het water in de Eufraat is afkomstig uit Turkije, terwijl maar 35%
van het stroomgebied zich in dit land bevindt. De 1840 kilometer lange Tigris voert jaarlijks
42 miljard m3 af, waarvan 40% afkomstig is uit Turkije (Aydin & Ereker, 2009).
Nadat beide rivieren voor een groot deel in de Turkse bergen van Zuidoost Anatolië
ontspringen, voert alleen de Eufraat door Syrië, hier voegt de overige 10% van het water zich
bij de rivier (Aydin & Ereker, 2009). De Tigris vormt gedurende 32 km lang de grens tussen
Turkije en Syrië (Cason, 2001). Daarna stromen ze wel beide door Irak. Irak levert geen
water aan de Eufraat, maar wel 51% van het water in de Tigris. Hierna voegen de Eufraat en
de Tigris zich samen en bereiken ze als het kanaal Sjatt al-Arab de Perzische Golf (figuur
3.1).
Hoewel hiervoor alleen Turkije, Syrië en Irak werden genoemd als de landen die zich in het
Eufraat-Tigris stroomgebied bevinden is dit niet het complete plaatje. Een klein deel van het
stroomgebied van de Eufraat ligt namelijk is Saoedi-Arabië en een deel van de Tigris
ontspringt in Iran (Allen, 2001). Van de totale oppervlakte van het stroomgebied van de
Eufraat bevindt zich 15% in Saoedi-Arabië waar overigens geen water ontspringt. Dit SaoediArabische deel van het stroomgebied is echter bijna altijd droog en onvruchtbaar, waardoor
het land niet als afnemer van het water van de Eufraat wordt beschouwd. Van het
stroomgebied van de Tigris bevindt zich 34% in Iran van waaruit ook een groot deel van het

19

water in de Tigris ontspringt (Allen, 2001). Hoewel dit het Iranese deel van het stroomgebied
niet droog en onvruchtbaar is, zoals het geval in Saoedi-Arabië, is het gebied wel moeilijk
toegankelijk door gebergten en klimatologische omstandigheden (Allen, 2001). Omdat Iran
en Saoedi-Arabië een verwaarloosbare hoeveelheid water afnemen en geen ingrepen doen
in de rivier, worden ze in dit onderzoek niet beschouwd als afnemers van de rivier.
De Eufraat en Tigris zijn rivieren waar de afvoer van water sterk fluctueert (Donkers, 1994).
Hiermee worden niet alleen de veranderingen bedoeld die logischerwijs met de seizoenen
meekomen, maar ook per jaar kan de hoeveelheid water sterk veranderen. Vooral in de lente
zorgt het smelten van de sneeuw voor veel overstromingen (Lowi, 1993). Het opslaan van
het ‘lentewater’ in stuwmeren en het onttrekken van water aan de rivier lijken oplossingen
voor het onder controle houden van het water.

Afbeelding 3.1 - Stroomgebied Eufraat-Tigris (TFDD, 2008).

3.2 – Begin aanwenden van Eufraat en Tigris
Binnen het GAP project dat al vermeld werd in de inleiding, wordt er flink ingegrepen in het
natuurlijk verloop van de Eufraat en Tigris. Het idee om op grote schaal dammen te bouwen
in de rivieren stamt uit de tijd van de stichter van de Turkse Republiek, Kemal Atatürk
(Çarkoglu & Eder, 2001). Hij was de man van vernieuwing en verandering. Vóór het stichten
van de republiek in 1923 zijn er in de 18e en 19e eeuw door de sultans al verschillende
dammen gebouwd (Kolars & Mitchell, 1991). Het betreft hier echter veelal kleine dammen die
een stad of dorp dienden en het Turkse wetboek gaf toentertijd nog het volgende aan over
het eigendom van water: “Water was Allah‟s gift and no one had an ownership claim to it”
(p.9). Vandaag de dag lijkt deze uitspraak niet meer te gelden in Turkije. Niet alleen in
Turkije maar ook in Irak zijn in de 18 e en 19e eeuw al kleine dammen in gebruik genomen
(Kolars & Mitchell, 1991). Ook daar dienden zij voor lokale doeleinden en hadden weinig
effect op het verloop van de rivier.
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In 1936 richtte diezelfde Atatürk de ‘Electricity Studies Administration’ op, een
onderzoeksorgaan dat de potentie moest onderzoeken van het aanwenden van de Eufraat
en Tigris om energie op te wekken door middel van stuwdammen (Acma, 2004). Turkije is
een land dat niet rijk is aan olie en het inkopen van energie is daarom een grote kostenpost
voor de staat, waarop ze uiteraard graag willen kunnen bezuinigen (Harris, 2002). Het
instituut begon met haar onderzoek in de Keban bergpas in Zuidoost Anatolië, waar de
Eufraat doorheen stroomt in 1938. Vanaf toen nam het aantal plaatsen aan de Eufraat
evenals de Tigris waar men onderzoek verrichtte sterk toe. Aan het begin van de jaren ’50
nam dit aantal zodanig toe dat in 1954 een nieuw orgaan werd opgericht, het ‘General
Directorate of State Hydraulic Works’, die de werkzaamheden overnam en op grotere schaal
uitvoerde (Acma, 2004). Dit DSI ging de energiepotentie onderzoeken van 26 verschillende
waterbekkens in Turkije. Het resultaat was een rapport in 1961 dat de irrigatie en
energiepotentie van het Eufraat stoomgebied uiteen zette, het ‘Euphrates Basin
Development Report’ (Asma, 2004). In 1966 volgde een ander rapport met de titel ‘Lower
Euphrates Development Report’, hierin werd verder uitgewerkt hoe de Eufraat aangewend
kon worden voor vooruitgang. Voor het stroomgebied van de Tigris werd in de jaren ’60
hetzelfde soort onderzoek uitgevoerd.
Niet alleen Turkije, maar ook Syrië begon in de jaren ’50 en ’60 met veelvuldig onderzoek
naar de mogelijkheden van irrigatie en het opwekken van energie met behulp van
waterkracht (Lowi, 1993). In Syrië, evenals in Turkije was de toenemende bevolkingsdruk
een stimulans om het water uit de rivieren optimaal te gaan gebruiken. Turkije en Syrië doen
beiden in de jaren ’60 aan onderzoek naar het potentie van de rivieren maar doen dit
afzonderlijk en er is geen sprake van overleg. Omdat Irak op dat moment niet op dergelijk
grote schaal bezig was met onderzoek naar ingrijpen in de rivier, voelde Irak de bui al
hangen. De eerste afspraak die over water in het stroomgebied wordt gemaakt is die in 1962
tussen Syrië en Irak, slechts om informatie uit te wisselen over de hoogte van het water in de
rivieren (Çarkoglu & Eder, 2001).
In Syrië wordt in 1973 een dam bij Tabqa, vlak onder de Turkse grens opgeleverd, de alThawra dam, die voor energie voor Damascus en Aleppo zou moeten gaan zorgen
(Çarkoglu & Eder, 2001; Lowi, 1993). De dam is echter weinig succesvol omdat het ontwerp
niet werkt voor de daadwerkelijke hoeveelheid water, waardoor de dam niet de hoeveelheid
energie levert als gepland (Donkers, 1994). Damascus en Aleppo zitten hierdoor regelmatig
zonder stroom. Daarnaast wordt het water dat uiteindelijk de irrigatiekanalen bereikt ook niet
efficiënt gebruikt. In 1974 wordt de Keban dam in Turkije opgeleverd (Lowi, 1993). Hier was
in 1936 al een voorstel voor gedaan, maar de daadwerkelijke bouw begon pas in 1966.
Vanaf 1975 begonnen Turkije en Syrië bijna gelijktijdig met het vullen van de stuwmeren
achter respectievelijk de Keban en al-Thawra dam (Lowi, 1993). Door het sluiten van de
Turkse Keban dam nam de watertoevoer naar Syrië sterk af. Het sluiten van de Syrische alThawra dam in combinatie met een droge periode had daarom zeer ernstige gevolgen voor
de watertoevoer naar Irak. Hierdoor ontstonden er veel spanningen in de regio en
verschillende derde partijen probeerden het conflict te sussen, waaronder de Arabische Liga,
de Saoedi-Arabische overheid en de president van Egypte (Lowi, 1993). Helaas werd de
crisis alleen maar erger en in juni 1975 begonnen Syrische en Irakese troepen zich bij de
grens te stationeren. Door een laatste poging tot overleg van Saoedi-Arabië kwam het
uiteindelijk niet tot een oorlog tussen Syrië en Irak (Aydin & Ereker, 2009; Çarkoglu & Eder,
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2001). Hoewel de acute dreiging tot geweld voorbij was en het vrede was voor het moment,
was hiermee het waterconflict niet opgelost.

3.3 - Zuidoost Anatolië Project (GAP)
Onderzoek naar de potentie van de Eufraat en de Tigris en de bouw van verschillende
stuwdammen in Turkije leidde in 1977 tot de introductie van het overkoepelende Zuidoost
Anatolië project, ofwel het Güneydogu Anadolu Projesi (Acma, 2004). In dit GAP worden alle
Turkse initiatieven om de Eufraat en de Tigris aan te wenden voor irrigatie en waterenergie
verenigd. In totaal bestaat dit project uit 22 dammen, 19 installaties om energie op te wekken
met behulp van waterkracht en een irrigatie netwerk voor een oppervlakte van 1,7 miljoen
hectaren (Cason, 2001; Harris, 2002). Door deze intensieve irrigatie zou de agrarische
opbrengst van Zuidoost Anatolië moeten verviervoudigen. In figuur 3.2 is te zien waar deze
dammen zich bevinden in de regio en waar de grootste meren worden gecreëerd.

Afbeelding 3.2 - GAP regio (Ayboga, 2009)

Nagenoeg het hele project is gefinancierd door de Turkse overheid zelf op één dam na, de
Karakaya dam die werd gebouwd van 1976 tot 1987 (Çarkoglu & Eder, 2001). Om
financiering door de Wereldbank voor deze dam te verzekeren beloofde Turkije een bepaald
minimum aan water door te laten naar Syrië en Irak. Helaas was deze afspraak alleen
gemaakt met Turkije en de Wereldbank, waardoor er niet genoeg controle was en ze niet
nagekomen werd. Daarmee kwamen de fondsen van de Wereldbank tot een einde. Omdat
Turkije nog altijd geen waterverdrag heeft gesloten met Syrië en Irak weigert de Wereldbank
bij te dragen aan de financiering van het GAP (Harris, 2002).
Eind 1980 wordt de eerste stap gezet richting een daadwerkelijke samenwerking tussen
Turkije en Irak, zij vormen een Joint Technical Committee (JTC) (Çarkoglu & Eder, 2001). In
1965 was er al een poging gedaan om een dergelijke commissie op te richten, maar tot een
akkoord kwam het toen niet. In 1983 voegde Syrië zich bij het in 1980 gevormde JTC, dat
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tussen 1980 en 1992 een 27 tal bijeenkomsten hield (Aydin & Ereker, 2009; Bagis, 1997).
Hoewel het nooit tot een waterverdrag kwam, heeft deze commissie verschillende bijdragen
gehad. Ten eerste kwam men tot een overeenkomst over het tegengaan van vervuiling van
de gemeenschappelijke wateren. Ten tweede werden de drie landen op ministerieel niveau
uitgenodigd om te discussiëren over de gewenste hoeveelheid water die de landen zou
moeten toekomen.

3.4 - Uitbreiding doelen GAP
In 1977 ontstond het GAP als irrigatie en energieproject, maar in de jaren ’80 kwamen hier
meerdere doelen bij. Het GAP was een enorme investering van de Turkse staat en was een
zaak van nationale trots geworden (Cason, 2001). In 1986 kreeg het ‘State Planning
Organization’ opdracht om ontwikkelingsdoeleinden op te stellen in het kader van het GAP
(Acma, 2004). Dit resulteerde in een nieuw orgaan, het bestuur voor regionale ontwikkeling
van Zuidoost Anatolië en daarmee ook het GAP masterplan in 1989 dat in de volgende
verordening, uitgevaardigd door de Turkse regering, werd vastgelegd:
“This law assigns the following mandate to the new organization: To ensure the rapid
development of and investments in areas covered by the South-eastern Anatolia
Project; to deliver or cause to be delivered services for this purpose including those in
the fields of planning, infrastructure, grant of licenses; housing, industry, mining,
agriculture, energy and transportation; to take or cause to be taken relevant measures
to raise the educational level of people living in the region and to ensure coordination
among different organizations and agencies involved in these activities”
(Acma, 2004, p.5)
Uit deze verordening blijkt dat Turkije de regio op veel meer punten wil ontwikkelen dan
alleen de irrigatie en energie door waterkracht. Het vernieuwde GAP streeft een
geïntegreerde en duurzame ontwikkeling van de regio na, waar ook aandacht is voor
gelijkheid en rechtvaardigheid (Gap Administration, n.d.). Omdat binnen dit regionale
ontwikkelingsplan ook veel humanitaire projecten vallen, ontvangt Turkije hiervoor wel geld
van bijvoorbeeld de Wereldbank, United Nations Children’s Fund (UNICEF) en het United
Nations Development Program (UNDP). Deze organisaties nemen in acht dat sociale
ontwikkeling van een regio kan helpen militaire acties te voorkomen (Harris, 2002). De regio
moet dus niet alleen industrieel gaan floreren en de daarbij horende sectoren, maar door
ontwikkeling op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en toerisme zouden er veel
banen gecreëerd moeten worden en de inkomens vervijfvoudigen (Cason, 2001). Hiermee
probeert Turkije ook burgers uit het overbevolkte westen van het land te stimuleren naar het
zuidoosten te trekken.
Het herzien van de doelen van het GAP heeft nog een ander doel gediend, hoewel niet
expliciet genoemd in de verordening. Tussen de Turkse staat en de Guerrillastrijders van de
PKK, een gewapende Koerdische separatistische beweging, kwamen de gevechten in het
begin van de jaren ’80 tot een hoogtepunt (Cason, 2001). Deze gevechten hebben sinds
1984 al aan meer dan 30.000 mensen het leven gekost, daarbij hebben duizenden anderen
hun woonplaats moeten verlaten (Gruen, 2000; Harris, 2002). Een impliciet doel van de
toegevoegde ontwikkelingsdoelen zou voor een betere integratie van de Koerden in de
Turkse bevolking moeten zorgen, waardoor haar weerstand tegen Turkije zou verminderen.
Aan de ene kant kan dit als hoopvol worden gezien, omdat de Koerdische bevolking niet
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langer achter zal blijven, maar aan de andere kant is een bevolkingsgroep in nood helpen
een uistekende manier om hen de mond te snoeren (Cason, 2001). De rol van de
Koerdische bevolking in Turkije, Syrië en Irak komt uitgebreid aan bod in hoofdstuk 6, de
sociaal-culturele dimensie.

3.5 - Spanningen jaren ’80 en ‘90
In de periode van de JTC bijeenkomsten van 1980 tot 1992 lopen de spanningen lange tijd
niet op. Er worden verschillende protocollen getekend in het kader van het waterconflict,
maar ook in het kader van de Koerdische kwestie (Çarkoglu & Eder, 2001). In 1984 claimen
de Koerden in Turkije onafhankelijkheid en probeerden dit met geweld te bereiken (Warner,
2010). Een van de genoemde doelwitten is de Atatürk dam. In datzelfde jaar komen Turkije
en Irak overeen tot een protocol waarin staat dat ze ‘subversieve groepen’ tot over de grens
mogen volgen, waarmee de Koerdische opstandelingen bedoeld worden. In 1987 komen
Turkije en Syrië overeen tot een protocol waarin Syrië belooft al haar steun aan de PKK op
te zeggen en dat Turkije een minimum hoeveelheid water laat doorstromen. De
overeenkomst loopt echter in 1989 een grote deuk op (Çarkoglu & Eder, 2001). In 1989
wordt op Turks grondgebied een Turks vliegtuig neergehaald door een Syrische MiG op
oefening, een type gevechtsvliegtuig. De Turkse minister beschuldigt Syrië ervan dat ze zich
niet aan de overeenkomst uit 1987 houdt.
Aan het eind van 1989 kondigt Turkije aan de Atatürk dam begin 1990 te sluiten om het
achterliggende stuwmeer te vullen (Çarkoglu & Eder, 2001). Vlak daarvoor laat Turkije extra
water door en de gemoederen lijken gesust, maar wanneer de kraan een maand lang
helemaal wordt dichtgedraaid gaan Syrië en Irak toch protesteren (Warner, 2010). Ze roepen
de landen van de Arabische Liga op om een front te vormen tegen Turkije op het gebied van
het GAP (Allan, 2001). Dit zorgt voor spanningen in de regio en wanneer Turkije op verzoek
van Irak weigert meer water naar Syrië te laten vloeien, wordt het protocol tussen Turkije en
Irak uit 1984 niet hernieuwd (Çarkoglu & Eder, 2001). Wanneer Irak in augustus 1990
Koeweit binnenvalt en zo de Golfoorlog begint, keren Syrië en Turkije zich tegen hun
buurland, wat wederom de spanningen in het gebied aanwakkert (Cason, 2001).
Als in februari 1991 de Golfoorlog voorbij is, is de militaire en de economische positie van
Irak sterk verzwakt (Cason, 2001). Turkije verwerpt een voorstel van Irak voor het doorlaten
van een minimum aan water en Syrië klaagt dat Turkije zich niet aan de nog steeds
geldende afspraken uit 1987 houdt. Als gevolg weigert Syrië aanwezig te zijn bij de JTC
bijeenkomst van 1993 (Aydin & Ereker, 2009; Çarkoglu & Eder, 2001). In 1996 organiseren
Syrië en Irak een protest bij het bestuursgebouw van de Birecikdam in Turkije en leggen ze
hun klachten voor aan de Arabische Liga, die zich aan hun kant schaart (Kirisçi & Rubin,
2001, p.246). In 1998 beginnen Syrië en Irak met overleg over het waterconflict, maar komen
tot de conclusie dat er geen oplossing kan komen zonder dat alle partijen aanwezig zijn,
Turkije weigert vooralsnog mee te praten en dreigt met militair ingrijpen als Syrië nog langer
leden van de PKK huisvest (TFDD, n.d.). Na een aantal dagen van geheim overleg later dat
jaar geeft Syrië tot ieders verrassing toe aan de Turkse eisen met betrekking tot de Koerden
en de PKK (Çarkoglu & Eder, 2001). Dit resulteerde bijvoorbeeld in het opzeggen van steun
door Syrië aan Öcalan, een kopstuk binnen de PKK (Warner, 2010). Dit heeft de relatie
tussen Syrië en Turkije goed gedaan. Zo is de grens tussen Syrië en Turkije weer
gedeeltelijk opengesteld en woont Turkije sinds 2000 de JTC bijeenkomsten weer bij.
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3.6 – Ontwikkelingen laatste decennium
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het gehele GAP project in 1994 afgerond zou
worden en de deadline werd verschillende keren verlengd, eerst naar 2005 en vervolgens
naar 2010. Deze datum zal echter ruim overschreden worden en verschillende bronnen
melden dat de voltooiing van het project nog wel even op zich zal laten wachten (Cason,
2001; Harris, 2002; Naff, 1994). De totale kosten van het project bij afronding worden
geschat op 32 miljard Amerikaanse dollars. Bij voltooiing van het hele masterplan uit 1989
zal Syrië het met 40% minder water moeten doen en Irak zelfs met bijna 80% minder water
(Cason, 2001). Daarnaast wordt verwacht dat tot 2030 de bevolking in het stroomgebied zal
verdubbelen, wat natuurlijk nog meer druk legt op de beschikbare hulpbronnen.
Na 2000 kent het stroomgebied niet meer zoveel spanningen. In 2001 praten Syrië en Irak
over de verdeling van het water en wordt er een overeenkomst getekend tussen Syrië en
Turkije voor samenwerking tussen GAP en het vergelijkbare GOLD, het General
Organization for Land Development aan Syrische zijde (TFDD, n.d.). Beide overeenkomsten
dienen tot een betere verstandhouding tussen de landen, onder andere door training,
informatie-uitwisseling en gezamenlijke projecten. In 2002 bracht de GAP minister zelfs een
bezoek aan het project in Syrië (Brouma, Kibaroglu & Erdem, 2008). Een tijd later bezocht
een Syrische delegatie andersom verschillende projecten van het GAP.
Tussen 2001 en het eind van 2006 woont Turkije de JTC vergaderingen niet meer bij (Aydin
& Ereker, 2009, p.612). Gedurende deze periode houden Syrië en Irak wel een aantal
vergaderingen samen en uitten de wens dat Turkije weer aan de zittingen deelneemt.
Hoewel deze bilaterale vergaderingen eigenlijk nooit compleet waren en vooral over de
uitwisseling van informatie gingen, hebben ze er wel voor gezorgd dat er als het ware een
klimaat is gecreëerd voor vreedzaam overleg (Aydin & Ereker, 2009).
In 2003 brak in Irak de 2e Golfoorlog uit. De lang zittende dictator Saddam Hussein werd
afgezet en een nieuw politiek regime werd in Irak geïnstalleerd (Priscoli & Wolf, 2009). Deze
regering verklaarde kort na inauguratie dat de problemen uit het verleden en de vijandige
houding van Irak te wijten was aan slecht leiderschap. Daarnaast hoopt de Irakese regering
dat Turkije, Syrië en Irak tot een overeenkomst kunnen komen over het water (Hafidh, 2003).
Deze politieke ommekeer van Irak kan grote gevolgen hebben voor het verdere verloop van
het waterconflict.
In 2009 maakte Irak een ernstige droogte mee voor het tweede jaar op een rij (Warner,
2010). Irak vroeg in de JTC vergadering van dat jaar om de doorlating een bepaalde
hoeveelheid water om de negatieve gevolgen te minimaliseren. Deze hoeveelheid hebben ze
echter niet gekregen, mede doordat de rivieren eerst door Syrië stromen waar op een zeer
inefficiënte manier water aan de rivier wordt onttrokken (Warner, 2010).
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3.7 – Chronologisch overzicht
Jaar
e

Gebeurtenis
e

18 -19 eeuw

Sultans bouwen eerste dammen in het gebied voor lokale doeleinden. Irak was de eerste
die dammen bouwde

1936

Turkse president Atatürk richt ‘Electricity Studies Administration’ (ESA) op die de potentie
van energieopwekking m.b.v. stuwmeren zal onderzoeken

1954

Werkzaamheden ESA worden op grotere schaal overgenomen door het groter orgaan
‘General Directorate of State Hydraulic Works’

Jaren ‘60

Turkije en Syrië doen afzonderlijk grootschalig onderzoek naar de potentie van de rivieren

1962

Syrië en Irak maken eerste afspraak over de Eufraat, ze informeren elkaar over de
waterstand

1973

De Syrische al-Thawra dam in de Eufraat wordt opgeleverd, vlak onder de Turkse grens

1974

De Turkse Keban dam in de Eufraat wordt opgeleverd

1975

Turkije en Syrië beginnen bijna gelijktijdig met het vullen van de stuwmeren achter de alThawra en Keban dammen. Afgenomen watertoevoer naar Irak in combinatie met een
droge periode, zorgt voor veel spanningen

Juni 1975

Spanningen in het stroomgebied zorgen ervoor dat Irakese en Syrische troepen zich bij de
grens stationeren. Door tussenkomst van de Arabische Liga komt het niet tot geweld

1977

De Turkse regering introduceert het overkoepelende GAP, initiatieven voor dammen en
irrigatieprojecten in de Eufraat en Tigris worden hier verenigd

1980

Turkije en Irak vormen een Joint Technical Committee (JTC), een orgaan dat allerlei issues
over de beide rivieren bespreekt

1983

Syrië voegt zich bij het JTC

Begin jaren ‘80

Gewelddadige incidenten tussen het Turkse regeringsleger en de guerrillastrijders van de
PKK bereiken een record aantal doden

1984

-

De Koerden in Turkije claimen onafhankelijkheid en dreigen met geweld

-

Turkije en Irak tekenen protocol dat ze ‘subversieve groepen’ tot vijf kilometer over de
grens mogen volgen. Hiermee duiden ze op de Koerdische rebellen

1987

Turkije en Syrië tekenen een overeenkomst waarbij Syrië haar steun aan de PPK opgeeft
en Turkije een bepaalde hoeveelheid water belooft door te laten

1989

- De Turkse regering vaardigt het GAP masterplan uit, een geïntegreerde duurzame
ontwikkeling wordt nagestreefd
- Turkije sluit de kranen om te Atatürk dam te vullen, Syrië en Irak protesteren en roept de
Arabische Liga op het GAP te boycotten
- Een Turks survey vliegtuig wordt neergehaald in Turks luchtruim door een Syrisch
gevechtsvliegtuig op oefening. Er is weinig duidelijkheid over het incident

1990-1991

De Golfoorlog woedt, waarbij Irak Koeweit binnenvalt en door VN-troepen weer uit het land
wordt verdreven

1993

Syrië weigert bij de JTC bij te wonen, omdat Turkije zich niet aan de afspraken uit 1987 zou
houden

1998

Syrië en Irak zijn aanwezig bij de JTC vergadering, maar komen tot de conclusie dat er een
oplossing kan komen, mits alle partijen aanwezig zijn

2000

Turkije woont de JTC bijeenkomst eenmalig bij

2001

- Syrië en Irak houden een overleg over de verdeling van het water
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- Syrië en Turkije tekenen een overeenkomst voor overleg tussen het GAP en het
vergelijkbare GOLD aan Syrische zijde
2003

e

Uitbreken van de 2 Golfoorlog in Irak, nieuw regime uit de wens tot samenwerking met
Syrië en Turkije met betrekking tot de Eufraat en Tigris

2006

Turkije woont de JTC vergaderingen weer bij, eerste trilaterale vergadering sinds 2000

2009

Ernstige droogte in Irak, regering vraagt Turkije en Syrië tijdens een JTC vergadering om
meer water

3.8 – Conclusie
Het waterconflict in het Eufraat-Tigris stroomgebied kent een lange geschiedenis en de
landen in het stroomgebied zijn sterk van deze rivieren afhankelijk. Vanaf het begin dat dit
conflict speelt is er sprake van een zeer machtige speler, namelijk Turkije. Beide rivieren
ontspringen grotendeels in Turkije en het land ziet zich als de rechtmatige eigenaar.
Daarnaast heeft het land de grootste economische groei doorgemaakt van de drie landen,
waardoor ze veel middelen tot haar beschikking heeft. Turkije is dan ook de eerste die
grootschalig in de rivier ingrijpt. Door de implementatie van het GAP door Turkije zijn er
verschillende conflicten aangewakkerd. Niet alleen heeft dit regelmatig geleid tot een
vermindering van water dat Syrië en Irak bereikte. Ook de problemen met de Koerdische
bevolking, die in Zuidoost Anatolië de meerderheid vormt, komen hierin naar voren.
In 1980 is er een comité opgericht waar de drie landen met elkaar overleggen over de
rivieren. Bij dit Joint Technical Committee waren niet altijd alle landen aanwezig. Er is nooit
een verdrag gesloten tussen de drie landen, maar er zijn wel regelmatig afspraken gemaakt
om informatie over de rivier uit te wisselen. En hoewel de verstandhouding tussen de landen
in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw vijandig was, zijn er in het afgelopen decennium
weinig grote botsingen meer geweest tussen de landen. In 2003 is het dictatoriale regime
van Saddam Hussein in Irak gevallen en toont de nieuwe regering van het land zich bereid
tot samenwerking. Sinds 2001 woonde Turkije de JTC vergaderingen niet meer bij, maar in
2006 besloot zij zich er weer bij te voegen. Deze twee laatste ontwikkelingen hebben voor
een positief overleg klimaat gezorgd in het gebied.
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Hoofdstuk 4 | Traditionele dimensies: Militair en politiek
In dit hoofdstuk worden de tweede deelvraag en daarmee de eerste twee dimensies van het
waterconflict behandeld, de traditionele dimensies om veiligheid te analyseren. Deze
deelvraag luidde: Hoe komen de politieke en militaire dimensie naar voren in het
conflictgebied? Eerst zullen kort de omschrijvingen van de dimensies uit het theoretisch
kader worden behandeld, waarna deze uiteen worden gezet voor het conflict in het EufraatTigris stroomgebied aan de hand van verschillende voorbeelden.

4.1 - Dimensies in het kort
De militaire en politieke dimensie waren lange tijd de heersende invalshoeken waarmee
veiligheid en de bedreigingen daarvan werden geanalyseerd. De militaire invalshoek houdt
zich bezig met confrontaties waarbij geweld wordt gebruikt. Het grijpen naar de wapens kan
een lange aanloop hebben gehad, maar een bepaalde gebeurtenis kan ook voor een abrupte
escalatie van een conflict leiden. De manier waarop de militaire dimensie naar voren komt in
een conflict is wanneer er daadwerkelijk geweld wordt gebruikt in het gebied.
De militaire dimensie is aan de hand van de volgende vragen geoperationaliseerd:
-

Wordt er geweld gebruikt in het waterconflict gebied?
Hoe zijn de machtsverhoudingen tussen de landen in het conflictgebied?
Wanneer er geweld gebruikt wordt, door wie? Is dit de staat of zijn het andere
actoren?

In het theoretisch kader is bij de uiteenzetting van verschillende begrippen de term militaire
al enkele malen gevallen, onder ander bij het categoriseren van waterconflicten. ‘Water als
militair middel’ en ‘water als militair doel’ zijn beiden categorieën waar de militaire dimensie
aanwezig is. Ook de categorie ‘terrorisme’ is er een waar de militaire dimensie
hoogstwaarschijnlijk aanwezig zal zijn, omdat bij terroristische acties vaak geweld wordt
gebruikt. De categorieën zullen daarom ook terugkomen bij het aanhalen van voorbeelden
van militaire bedreigingen voor de veiligheid, omdat zo duidelijker wordt hoe de dimensies
naar voren komen in het waterconflict.
De politieke dimensie is een dimensie die meer aan interpretatie onderhevig is.
Ontwikkelingen in deze dimensie zijn vaak aanleiding voor bedreigingen in de militaire
dimensie. De bedreigingen voor politieke veiligheid kunnen van buiten, maar ook van binnen
een staat komen. Verschillen in bijvoorbeeld gedachtegoed en religie zijn vaak oorzaken van
deze bedreigingen, gericht tegen de stabiliteit van een staat. Afscheidingsbewegingen horen
ook bij deze dimensie, omdat zij de staat waarin zij leven niet erkennen.
Voor de politieke dimensie zijn een paar vragen opgesteld die dienen als operationalisering:
-

Is er een beweging tegen de stabiliteit van de staat?
Komt deze beweging van binnen de staat of van buitenaf?
Hoe gaat de staat om met deze eventuele bedreigingen?
Zijn er in het verdragen gesloten over de verdeling van het water?
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In de uiteenzetting van de verschillende categorieën van waterconflicten, is ook de politieke
dimensie expliciet aanwezig. Bij ‘water als politiek middel’ wordt water door de staat gebruikt
om politieke doelen te behalen.

4.2 – Uiteenzetting militaire dimensie
Zoals in het voorgaande hoofdstuk al is aangegeven, is het waterconflict tussen Turkije,
Syrië en Irak (nog) niet zodanig uit de hand gelopen dat er geweld is gebruikt tegen elkaar.
In 1975 kwam het daar wel bijna toe. Sinds de jaren ’60 waren Syrië en Turkije bezig met de
bouw van grote dammen in de Eufraat, waardoor Irak steeds minder water ontving. In 1968
begon Syrië met de bouw van de al-Thawra dam die in 1973 werd afgerond (Çarkoglu &
Eder, 2001). Tijdens de bouw dreigde Irak al meerdere malen een gewapend conflict met
Syrië aan te gaan met deze dam als reden. In 1975 draaide Turkije de kraan een heel eind
dicht om het meer achter de Keban dam te vullen. Toen Syrië in 1975 het meer achter de alThawra dam ging vullen, het Assad meer, werd de kraan van de Eufraat door Syrië tijdelijk
helemaal dichtgedraaid. Daarop verzamelden Irakese troepen zich aan de Syrische grens
(Gruen, 2000). Als reactie daarop stationeerde Syrië haar troepen ook aan de Irakese grens
en een wateroorlog leek nu echt te gaan gebeuren. Verschillende partijen probeerden de
gemoederen te sussen, maar zij waren allen onsuccesvol. Toen Saoedi-Arabië in 1975 nog
een laatste onderhandel poging waagde kreeg zij Syrië en Irak zover de wapens te laten
zakken.
Bij het stationeren van troepen bij de grens is geen sprake van gewelddadige actie,
waardoor het water niet echt als instrument of als doelwit van een militaire actie kan worden
gezien. Het stationeren van de troepen aan de grens had als reden dat Irak niet voldoende
water ontving door toedoen van Syrië. Hier ging het puur om de mogelijk tot het controleren
en aanwenden van het water in de Eufraat.

Afbeelding 4.1 - Koerdistan (van de Velde, 2007)

Sinds het claimen van onafhankelijkheid door de Koerdische bevolking in Turkije in 1984, is
er in Turkije een guerrillaoorlog gaande tussen de Koerdische gewapende PKK en de Turkse
staat (Gruen, 2000). Al sinds het stichten van de Turkse Republiek in 1923 bestaan geluiden
vanuit de Koerdische bevolking voor een eigen staat. Waar deze staat zou moeten komen is
te zien in figuur 4.1. Deze Koerden wonen vooral in Zuidoost Anatolië en vormen hier de
meerderheid van de bevolking. Deze guerrillaoorlog speelt hier ook en het is tevens in
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hetzelfde gebied als dat van het GAP. Hoewel deze strijd niet direct met het waterconflict te
maken heeft, ofwel omdat ze niet door water is ontstaan, hangt ze er wel nauw mee samen.
Een van de doelen van GAP is het economisch integreren van Zuidoost Anatolië in Turkije.
Dit betekent een migratiegolf vanuit andere delen van Turkije naar dit gebied, waardoor de
Koerden mogelijk niet langer in de meerderheid zullen zijn. Dit kan het Koerdisch
nationalisme ondermijnen. Al decennia lang groeperen de Koerden zich om hun droom van
een eigen staat te verwezenlijken, Koerdistan. De PKK is een gewapende groepering van
Koerden die voor dit ideaal vecht. Sinds 1984 staat de PKK op een lijst van terroristische
organisaties van de Verenigde Staten en andere westerse landen (Gruen, 2000). Sinds dat
jaar zijn de gevechten tussen de PKK en de Turkse staat toegenomen en hebben tussen
1984 en 2002 al aan 34.000 mensen het leven gekost (Harris, 2002).
In hetzelfde jaar als het claimen van onafhankelijkheid door de Koerdische bevolking, werd
vanuit de PKK gedreigd met gewelddadige acties tegen de Turkse staat. Een van de
doelwitten die hier werd genoemd was de Atatürk dam (Warner, 2010). Het meer achter
deze dam zorgde er net als andere stuwmeren voor dat verschillende plaatsen waar
Koerden de meerderheid vormden onder water kwamen te staan. Door met geweld te
dreigen hoopte de PKK dat de Turkse staat twee keer zou nadenken over doorzetten van
alle dammen in Zuidoost Anatolië. Water wordt hier gebruikt als terroristisch dreigmiddel, de
PKK dreigt geweld in te zetten tegen dammen in Zuidoost Anatolië. De PKK is een andere
actor als de staat en dreigt de dammen als doelwit van hun acties te gebruiken.
Lange tijd waren er geen officiële bedreigingen tot militaire acties, maar in 1998 kwam het
conflict over de PKK tussen Turkije en Syrië tot een hoogtepunt. Al verschillende keren
kwam de steun van Syrië aan de PKK ter sprake bij overleg over water tussen Turkije en
Syrië. In 1987 had Syrië toegezegd haar steun aan de PKK op te zeggen, maar Turkije
beschuldigde Syrië er enkele malen van zich niet aan deze afspraak te houden. Hoewel het
centrum van de PKK activiteit zich niet meer in Syrië bevond, verbleef de politieke leider van
de Koerden, Abdullah Öcalan nog wel in Syrië (Gruen, 2000). Pas in oktober 1998 kwamen
er officiële bedreigingen met militaire sanctie vanuit Turkije naar Syrië wanneer de laatste
niet al haar steun aan de PKK zou opzeggen. Deze serieuze crisis werd voorkomen door de
intensieve tussenkomst van de Egyptische president Mubarak en adviserende
boodschappen aan Syrië vanuit Iran en de Verenigde Staten (Gruen, 2000). Het gevolg was
een ontmoeting tussen Syrië en Turkije waarbij het Adana verdrag werd getekend (TFDD,
n.d.). Hierin lag de Syrische belofte om iedere steun aan de PKK op te zeggen vast en
Öcalan werd uiteindelijk verbannen door de Syrische regering. Na een tijd rondzwerven van
land naar land is hij in 1999 door Turkse agenten in Kenia opgepakt (Gruen, 2000). In deze
confrontatie die toch vooral over de steun aan de PKK gaat speelt water geen directe rol. Ze
heeft wel heel veel betekend voor de relatie tussen Turkije en Syrië. Dit heeft op haar beurt
weer gezorgd dat er na 1998 beter overleg plaatsvond tussen Turkije en Syrië over het
waterconflict.
Het is sinds de implementatie van grootschalige dammenprojecten in de Eufraat en Tigris
dus maar een keer tot officiële militaire bedreigingen gekomen tussen Irak en Syrië als
gevolg van het waterconflict in dit stroomgebied in 1975. De guerrillaoorlog tussen de PKK
en de Turkse staat is niet door het waterconflict ontstaan, maar is zeker het noemen waard,
omdat ze verbonden is met de militaire bedreigingen vanuit Turkije naar Syrië in 1998.
Hoewel het waterconflict dus nog nooit tot een gewelddadige wateroorlog heeft geleid is dit
in de toekomst nog niet uitgesloten. Vooral door de enorme bevolkingsgroei die wordt
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verwacht in het gebied zal de druk op het beschikbare water alleen maar groter worden.
Ondanks veel onderhandelingen tussen twee of alle drie de landen met wisselend succes, is
er tot op de dag van vandaag nog geen verdrag getekend (TFDD, n.d).
Wat een opmerkelijk uitblijven van water als militair of politiek middel is geweest, was toen
Turkije weigerde de grote waterkraan naar Irak dicht te draaien om Irak onder druk te zetten
tijdens de Golfoorlog van 1990-91 (Cason, 2001). Verschillende landen drongen aan bij
Turkije om geen water door te laten, maar zoals toenmalig premier Turgut Ozal verklaarde
zou Turkije water niet als wapen gebruiken (Hakki, 2007).

4.3 – Uiteenzetting politieke dimensie
Zoals verschillende keren vermeld is de politieke dimensie een zeer ambigue dimensie. Ze
heeft te maken met kwesties over erkenning van staten, verschillen in gedachtegoed die tot
politieke bedreigingen leiden en de mogelijkheden tot overleg tussen landen. De eerste
politieke bedreiging die in het conflictgebied speelt die vermeld moet worden is de politieke
onenigheid over de Hatay provincie. Deze behoorde tot 1938 bij Syrië en grensde aan
Turkije. In die periode voerde Frankrijk mandaat over Syrië en in een poging een bondgenoot
te winnen aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog gaf Frankrijk dit gebied aan
Turkije (Cason, 2001). Tot op de dag van vandaag heeft Syrië haar aanspraak op deze
provincie niet opgegeven, toch is ze nog altijd onder Turks bestuur. Hoewel het nooit tot een
serieus conflict heeft geleid, zet het verminderd de bereidheid van Syrië om met Turkije in
overleg te treden in een heel ander daglicht. Deze langdurige onenigheid tekent nog altijd de
onderhandelingen.
Een tweede politiek geschil dat de bereidheid tot onderhandelingen sterk getekend heeft is
die tussen Syrië en Irak met betrekking tot de Baath-partij, de Socialistische Partij van
Arabische Herrijzenis die een sterk Leninistisch karakter heeft (Lowi, 1993). Deze partij was
na een staatsgreep in 1963 aan de macht in Syrië, maar de oude garde van deze partij werd
in 1966 door een nieuwe aan de kant geschoven. Deze oude garde vertrok vervolgens naar
Irak waar zij in 1968 aan de macht kwamen. Omdat veel Syriërs nog loyaal waren aan de
oude garde, leverde dit spanningen op tussen Syrië en Irak (Lowi, 1993). Zolang de nieuwe
Syrische regering haar inwoners niet op haar hand kreeg, werd het Irakese regime als
directe bedreiging van het Syrische regime gezien. Het waterconflict wakkerde de
spanningen veroorzaakt door de Ba’ath-partij alleen maar aan. Tot het al-Asad regime de
macht in Syrië in 1971 herstelde, werd het water in de Eufraat als belangrijke speelkaart
gezien in strijd voor ideologische hegemonie (Lowi, 1993). Deze strijd uitte zich vooral in een
propaganda oorlog tussen Syrië en Irak, maar heeft uiteindelijk ook een bijdrage geleverd
aan de militaire bedreigingen tussen Syrië en Irak in 1975. Water is hier door staten gebruikt
als middel om politieke doeleinden te bereiken.
Een derde voorbeeld waar de politieke dimensie in het waterconflict naar voren komt, is
wederom de kwestie rond de Koerden in Turkije. De PKK gebruikte water als doelwit in
terroristische acties om zo haar doelen te bereiken. De Turkse staat op haar beurt gebruikt
water als middel om politieke doelen te bereiken. In Zuidoost Anatolië vormt de Koerdische
bevolking op veel plaatsen de meerderheid van de bevolking. Omdat deze groep zich nog
steeds wenst af te scheiden van de Turkse staat vormt zij ene bedreiging voor de Turkse
soevereiniteit.
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Veel van de Turkse dammen binnen het GAP zorgen voor grote stuwmeren. Veel van deze
meren hebben hele dorpen van de kaart geveegd waar grote groepen Koerden woonden. Zij
zijn op deze manier dakloos gemaakt en vaak tot armoede gedwongen. Op deze manier
wordt water gebruikt als instrument om politieke doelen te behalen. Door de Koerdische
bevolking van haar woonplaatsen te verdrijven hoopt de Turkse staat door haar verzet te
breken de groep weer onder controle te krijgen. Naast het bouwen van dammen zijn er in
1989 ook ontwikkelingsdoelen aan het GAP toegevoegd. Turkije hoopt zo de regio
economisch en sociaal-cultureel op te waarderen en daarmee ook de bevolking te winnen.
Hier wordt water wederom gebruikt om bepaalde politieke doelen te behalen. Deze zullen
verder aan bod komen in uiteenzetting van de economische en de sociaal-culturele
dimensies in respectievelijk hoofdstuk zes en zeven.

4.4 – Conclusie
De uiteenzetting van de militaire en de politieke dimensie laat met name zien hoe naar
veiligheid werd gekeken vóór de theoretische uitbreiding in de jaren ’90. In de militaire
dimensie komt duidelijk naar voren dat er geen geweld is ontstaan dat direct werd
veroorzaakt door het waterconflict. Het geweld dat plaatsvindt tussen de Turkse regering en
de guerrillastrijders van de PKK speelt al sinds 1984. De PKK ziet het GAP als een
bedreiging van hun levenswijze in Zuidoost Anatolië en heeft regelmatig met geweld
gedreigd om de plannen te dwarsbomen. Tot een militaire confrontatie tussen landen is het
niet gekomen. Het leek even te gaan gebeuren in 1975 toen Syrië en Irak troepen
stationeerden bij de gemeenschappelijke grens. Door het uitblijven van geweld is dit
waterconflict nooit veranderd in een wateroorlog.
In de politieke dimensie komen wederom de Koerden aan bod. Enerzijds zijn veel van de
Koerdische woonplaatsen door het creëren van stuwmeren verdwenen, anderzijds probeert
Turkije door middel van de complete opwaardering van de regio in het GAP de bevolking
voor zich te winnen. Water wordt in dit conflict eigenlijk gebruikt om het nationalisme van de
Koerdische bevolking te breken en Zuidoost Anatolië meer op te nemen in de Turkse staat.
Dit probleem rond de Koerden krijgt in 1998 nog een staartje in de vorm van het Adana
verdrag. In dit verdrag dat wordt getekend tussen Turkije en Syrië verklaart de laatste haar
steun aan de PKK op te geven. Aan de ene kant heeft dit de verstandhouding tussen Turkije
en Syrië goed gedaan. Aan de andere kant geeft Syrië hiermee een van haar weinige
‘speelkaarten’ weg waarmee ze zich minder machtig maakt tegen het zeer machtige Turkije.
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Hoofdstuk 5 |

Environmental dimensie

In dit hoofdstuk wordt de derde deelvraag behandeld. Deze luidt: Hoe komt de environmental
dimensie naar voren in het conflictgebied? Nadat eerst de traditionele dimensies zijn
behandeld, is dit de eerste toegevoegde dimensie. Net als in het voorgaande hoofdstuk zal
deze dimensie eerst kort worden gedefinieerd, waarna ze voor het waterconflict uiteen wordt
gezet.

5.1 – Dimensie in het kort
De environmental dimensie houdt zich bezig met de bedreigingen voor de natuurlijke
omgeving. De mens doet vaak ingrepen in de natuurlijke omgeving om deze zo te kunnen
beheersen en gebruiken. Wanneer men in deze natuurlijke omgeving ingrijpt, verandert er
vaak meer dan waarop werd geanticipeerd. Door te weinig onderzoek naar de effecten van
een bepaald ingrijpen, kunnen de gevolgen vaak heel anders en ook nadeliger zijn dan van
te voren werd gedacht. Zo kan het uit balans halen van een natuurlijke omgeving leiden tot
een natuurramp, maar ook gevolgen op kleine schaal kunnen heel lastig zijn voor de lokale
bevolking. Er vormt zich een bedreiging voor de environmental veiligheid wanneer bepaalde
bestaanswijzen die van de natuurlijk omgeving afhankelijk zijn in gevaar komen.
De environmental dimensie is aan de hand van de volgende vragen geoperationaliseerd:
-

Heeft er een verandering in de watervoorraad plaatsgevonden en hoe is deze
veroorzaakt?
Bestaat er een bedreiging voor de bestaanswijze van bevolking in het stroomgebied?
Bestaat er een bedreiging voor de biodiversiteit in het stroomgebied?

Deze punten staan centraal in de environmental dimensie van het waterconflict. Ze helpen bij
het overzichtelijk kunnen lezen van de hierop volgende uiteenzetting van deze dimensie.

5.2 – Uiteenzetting environmental dimensie
In het stroomgebied van de Eufraat-Tigris zijn er veel ingrepen gedaan in het verloop van
deze rivieren die voor conflicten heeft gezorgd. Om met behulp van water energie op te
wekken worden dammen gebouwd waarmee de snelheid en hoeveelheid van het water dat
wordt afgevoerd sterk wordt beïnvloed. Daarnaast heeft het onttrekken van water aan de
rivieren dat is bedoeld voor grootschalige irrigatie ook veel gevolgen voor de hoeveelheid
water die de verschillende landen in het stroomgebied bereikt. Dit heeft niet alleen gevolgen
voor de snelheid van de waterafvoer en de hoeveelheid daarvan, maar ook onomkeerbare
ecologische gevolgen.
5.2.1 Bedreigingen voor bevolkingsgroepen
De dammen die Syrië en Turkije bouwen sinds de jaren ’60 zijn grote projecten geweest die
door de staat worden beheerd. Syrië en Turkije hadden een visie voor ogen hoe het water
dat men onttrok aan de rivier zou zorgen voor een florerende landbouw door middel van
irrigatie. Waar geen rekening mee gehouden werd waren de wensen en mogelijkheden van
de lokale bevolking, het microniveau waar bijvoorbeeld nieuwe irrigatie installaties werden
gebouwd (Schultz, 1995). Doordat de ontwikkelingsprojecten van bovenaf werden beheerd
en er weinig informatie aan de boeren werd verstrekt waardoor ze geen invloed hadden op
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de ontwerpen, profiteerde de bevolking niet zoveel van de dammen als gepland. Dit leverde
een serieuze bedreiging op voor de bestaanswijze van de boeren (Schultz, 1995). De
geplande werkzaamheden aan de rivier sloot niet aan op hun wensen en manier van boeren,
waardoor veel boeren hoge kosten hadden om de nodige veranderingen door te voeren.
Een andere bevolkingsgroep die ernstig wordt bedreigd in haar voortbestaan door ingrijpen
in de rivieren zijn de Moerasarabieren (Schultz, 1995). Zij wonen al 5000 jaar in de
moerassen in het zuiden van Irak, waar de Eufraat en de Tigris bij elkaar komen en via grote
moerasgebieden langzaam de zee in stromen. Ooit woonde er tussen de 300.000 en
500.000 Moerasarabieren (Coast, 2002). De regering onder Sadam Hussein bedacht echter
een project waarbij in Irak een kanaal van 565 km werd gegraven tussen de Eufraat en de
Tigris om zo te proberen het water bij de monding van de Eufraat te ontzilten (Schultz, 1995).
Veel water bereikte de moeassen niet langer en kwamen hierdoor in de jaren ’70 droog te
liggen. Het resultaat was dat slechts 10% van de ooit enorme moerassen in stand bleef
(Hussain & Richardson, 2006). Een andere oorzaak van het opdrogen van de moerassen is
het vele water dat aan de Eufraat wordt onttrokken. De Moerasarabieren waren hierdoor
gedwongen tot armoede of trokken weg. Daarmee is er in dit waterconflict sprake van een
serieuze environmental bedreiging, waarbij de bestaanswijze van een bevolkingsgroep in
gevaar is.
Hoewel het vullen van een stuwmeren in Turkije regelmatig voor vermindering van de
waterafvoer heeft gezorgd, beweert het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken dat het
niet haar schuld is dat de moerassen zijn opgedroogd: “[…] claims linking between the
diminishing of the Mesopotamian marshlands and the water development projects being
realized by Turkey do not reflect the reality. […] the main reason for the degradation of
marshlands is the massive drainage works implemented by Iraq during the 1990‟s” (Repuliek
van Turkije, 2003). Hiermee geeft ze dus aan dat ze het niet als haar schuld ziet dat de
moerassen in Irak zijn opgedroogd.
5.2.2 Bedreigingen voor biodiversiteit
Er bestaan binnen de environmental dimensie niet alleen bedreigingen voor mensen, ook
voor planten en dieren hebben veranderingen in de rivier gevolgen. Een environmental
systeem en daarmee de biodiversiteit in een gebied valt en staat met water (Harris, 2002).
De vele dammen die in Turkije in het kader van het GAP en in Syrië zijn gebouwd hebben
onder andere voor controle van de overstromingen gezorgd, het water van periodieke
overstromingen door bijvoorbeeld smeltwater in de lente wordt nu opgeslagen in stuwmeren
en later gebruikt (Altinbilek & Akçakoca, 1997). Aan de ene kant kan dit als positief worden
gezien, bruikbaar water is door de meren en reservoirs eenvoudiger voor handen en nieuwe
flora en fauna ontstaat op een natuurlijke manier door het nieuwe nabije water. Daarnaast
kunnen de meren die ontstaan voor recreatie worden gebruikt. Denk hierbij aan visserij en
waterrecreatie als zwemmen en varen.
Hoewel de nieuw ontstane meren voor positieve dingen hebben gezorgd is er ook een
keerzijde aan dit verhaal. De meren zorgen voor de ontwikkeling van nieuwe natuur, maar
daarvoor zijn wel andere natuurgebieden ondergelopen, evenals plaatsten waar zich
cultureel erfgoed bevond (Altinbilek & Akçakoca, 1997). Maar het ingrijpen in de rivier heeft
meer negatieve gevolgen dan zo op het eerste oog te zien zijn. Door betere controle over de
rivier heeft zich meer menselijke activiteit hier geconcentreerd, met name boeren trekken
hierheen omdat het water gemakkelijk voor irrigatie kan worden aangewend (Harris, 2002).
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Dit zorgt echter voor vervuiling en verzilting van het water. Verzilting betekent dat het
zoutgehalte toeneemt, waardoor het water niet gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld
irrigatie omdat het zoutgehalte te hoog is. Daarnaast zorgt die irrigatie voor de verzilting,
omdat het water wanneer het door de grond wordt geleid stoffen uit de bodem met zich
meeneemt en met deze stoffen weer terug de rivier in stroomt. Met name door deze
verzilting kan grond aan de benedenstroom van de rivier niet langer voor landbouw gebruikt
worden.
Door het creëren van grote stilstaande wateroppervlakken in stuwmeren ontstond er op
sommige plaatsen een hele nieuwe flora. Hoewel dit in eerste instantie als positief gezien
kan worden gaat dit in het geval van het Eufraat-Tigris stroomgebied niet altijd op. De
toename van stilstaand en langzamer stromend water heeft ervoor gezorgd dat de
malariamug, en daarmee malaria nu veel meer voorkomt in Turkije, Syrië en Irak (Harris,
2002). Door het onvermogen van de landen om deze ziekte effectief te bestrijden vallen
hierdoor helaas nog veel doden.

5.3 – Conclusie
Een ecologisch systeem is een zeer fragiel systeem, een kleine ingreep kan grote en
onvoorziene gevolgen hebben. In het Eufraat-Tigris stroomgebied zijn vooral door Turkije
sinds de jaren ’70 grote ingrepen in de rivier gedaan. Stuwmeren zijn gecreëerd en veel
water wordt aan de rivier onttrokken. Enerzijds heeft dit voor een opleving van de agrarische
sector in Zuidoost Anatolië geleid, boeren hebben daar veel water tot hun beschikking om
landbouwgrond te irrigeren. Anderzijds zijn hierdoor grote gebieden onder water gezet.
Gebieden die voorheen onderdeel waren van een ecologisch systeem, zijn nu verdwenen.
Een onbedoeld gevolg van deze meren is het toenemen van de malariamug, die voorkomt
rond stilstaand water. In deze gebieden moet een nieuwe stabiliteit gevonden worden. Hier
kan echter jaren overheen gaan.
Het moerasgebied in Irak was afhankelijk van het water uit de Eufraat en de Tigris. Door een
kanaal dat onder Saddam Hussein werd gegraven, kwamen de moerassen bijna geheel
droog te liggen. Hiermee waren veel Moerasarabieren gedwongen weg te trekken, omdat
hun levenswijze met die moerassen verdwenen was. Dit is een heel duidelijk voorbeeld hoe
een hele bevolkingsgroep en hun levenswijze ernstig worden bedreigd door ingrijpen in de
rivier.
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Hoofdstuk 6 |

Economische dimensie

In dit hoofdstuk wordt de vierde deelvraag behandeld. Het betreft hier de vraag ‘Hoe komt de
economische dimensie naar voren in het conflictgebied?‟ De economische dimensie is de
tweede die behandeld wordt van de toegevoegde dimensies van Buzan. Eerder is de
ecologische dimensie al aan bod gekomen en hierna zal de laatste dimensie uiteen worden
gezet, de sociaal-culturele dimensie. Eerst wordt wederom de dimensie kort toegelicht en
daarna uiteengezet voor het waterconflict.

6.1 – Dimensie in het kort
In de economische dimensie zijn de actoren het moeilijkst aan te wijzen. Naast de staat
spelen individuen en bedrijven een grote rol. In de meest landen in de wereld wordt het
kapitalisme (tot zekere hoogte) gehandhaafd. Kenmerk van dit systeem is de
vrijemarkteconomie. Dit levert een probleem op, omdat bij dit economisch systeem
concurrentie en onzekerheid nodig zijn om het systeem succesvol te laten zijn. Hoe bepaal je
economische veiligheid wanneer onveiligheid of onzekerheid bij het systeem horen? Het
moment dat een bedreiging voor de economische situatie zo serieus is dat de staat moet
ingrijpen is moeilijk te definiëren. Dit zijn belangrijke vragen die gesteld moeten worden
wanneer er ook een waterconflict speelt. Een waterconflict kan gevolgen hebben voor de
beschikbaarheid van water en daarmee voor de productie van een land, dat op haar beurt de
import en export van een land bepaalt. Daarnaast kan een waterconflict gevolgen hebben
voor de relaties tussen landen, waardoor belangrijke handelscontacten kunnen veranderen.
De economische dimensie is geoperationaliseerd aan de hand van de volgende vragen:
-

Heeft de verandering in de watervoorraad gevolgen voor de binnenlandse productie?
Gaat de groei van de productie in een land ten koste van de groei in een ander land
in het stroomgebied?
Bestaan er handelscontacten tussen landen in het stroomgebied en hoe zijn deze
veranderd door het waterconflict?

6.2 – Uiteenzetting economische dimensie
In paragraaf 3.3 is in de uiteenzetting van het conflict het GAP al aan bod gekomen. Een
belangrijk doel van dit project is het bevorderen van de economie van Zuidoost Anatolië om
ze beter te integreren in de rest van Turkije. Vooral in de landbouw wordt veel geïnvesteerd
en met het project wordt een verviervoudiging van de landbouwproductie beoogd (Harris,
2002). Om dit doel te bereiken zijn veel dammen gebouwd en stuwmeren aangelegd. Dit is
de belangrijkste aanleiding voor waterconflicten tussen de landen.
Sinds de jaren ’30 is Turkije steeds welvarender geworden, met een succesvolle industriële
sector in het westen van het land is de welvaart in het bijzonder daar sterk gegroeid (Harris,
2002). Maar andere delen van het land bleven achter, vooral de regio Zuidoost Anatolië
profiteerde niet van de groei van de Turkse economie en plannen werden gemaakt om deze
regio op te waarderen. Een van de sectoren waar veel winst te behalen was in de regio was
de energie sector (Kaygusuz, 1999). De enorm toegenomen vraag naar energie in de
afgelopen eeuw in combinatie met een snelle bevolkingstoename in Turkije, hebben ervoor
gezorgd dat het op zoek is gegaan naar alternatieven voor het importeren van energie. Voor
de introductie van het GAP importeerde Turkije ruim de helft van de energiebronnen,
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waarvan het grootste deel olie (Kaygusuz, 1999). De dammen van het GAP project zouden
de opwekking van veel hydro-energie moeten zorgen. In 1997 werd al 37% van de potentiële
hydro-energie van het land binnen het project opgewekt. Wanneer het project is afgerond
zou dit percentage 45% moeten gaan bedragen, waardoor Turkije enorm kan bezuinigen op
de rekening van de energie import (Harris, 2002).
Naast de winst die te behalen valt in de energie sector, zorgt het GAP ook voor een enorme
uitbreiding van het irrigatienetwerk in de regio (Kaygusuz, 1999). Ruim drie miljoen hectare
aan landbouw grond zullen wordt geïrrigeerd, dat ruim de helft van de totale Turkse
landbouw betreft. Zoals eerder vermeld beoogt dit project een verviervoudiging van de
productie van landbouw goederen. Door deze toename in productie van agrarische
producten, zou Turkije deze veel meer kunnen exporteren (Harris, 2002). Een nadelig gevolg
van deze toename in irrigatie is de verzilting van het water. Zoals in de ecologische dimensie
ook al naar voren kwam, kunnen hierdoor landbouw gronden in de benedenstroom van de
rivier niet langer gebruikt worden. Je kunt hier stellen dat de economische ontwikkeling van
het ene land, ten kost gaat van de economische ontwikkeling in het andere land.
De rol die water speelt in het voorgaande, is die van water als voorwaarde van ontwikkeling.
Net als bij de ecologische dimensie is water een voorwaarde voor ontwikkeling in de
economische sector. In de ecologische dimensie was dit een indirect verband. In deze
dimensie wordt water echter direct aangewend voor economische ontwikkeling. Zonder het
gebruik van het water uit de Eufraat en de Tigris zou Turkije nooit haar energie en landbouw
sector in Zuidoost Anatolië zo enorm hebben kunnen opwaarderen. Het ingrijpen in de rivier
om het water eenvoudiger te kunnen aanwenden is de belangrijkste voorwaarde voor deze
economische voorspoed.
In de jaren 1990-91 woedde in Irak de Tweede Golfoorlog, waarbij Syrië en Turkije zich
tegen hun buurland scharen nadat Irak buurland Koeweit binnenvalt (Cason, 2001). Het
gevolg is dat de Verenigde Naties Irak een handelsembargo oplegt. Voor Turkije betekende
dit een enorm verlies, omdat Turkije voor de oorlog een belangrijke handelspartner was van
Irak (Harris, 2002). Het verlies wordt geschat op 35 miljoen $ in 1998. Turkije verdiende
vooral veel geld aan de export van agrarische goederen naar de Irakese markt en het
transporteren van olie uit Irak (Harris, 2002). Het handelsembargo heeft vooral de regio
Zuidoost Anatolië hard getroffen en Turkije heeft dan ook meerdere malen gevraagd het
embargo te herzien, zonder succes.
Doordat Syrië en Turkije zich tegen Irak keerden in deze oorlog, werd de spanning tussen
deze landen die al speelde over het waterconflict opgevoerd (Cason, 2002). Doordat Irak
militair sterk verzwakt uit deze oorlog kwam en Turkije daarvoor al een militair overwicht had
op Syrië, werd Turkije een echte hegemoon in de regio na de Tweede Golfoorlog. Het
handelscontact tussen Turkije en Irak werd deels hersteld (Harris, 2002). Nog steeds raakt
meer landbouwgrond in Irak verzilt wat ervoor zorgt dat de agrarische sector een dure en
weinig winstgevende sector is in Irak. Hoewel de Turkse export naar Irak nog niet op het
niveau is van voor de Tweede Golfoorlog, zijn er wel veel economische contacten tussen de
twee landen.
Water speelt in de handelscontacten in het stroomgebied geen directe rol, slechts een
indirecte rol omdat ze wederom naar voren komt als voorwaarde voor ontwikkeling. Vooral in

37

de verzilting van de Irakese landbouwgrond, die hierdoor niet meer te gebruiken is en Irak
sterk afhankelijk is van de import van agrarische goederen uit Turkije.

6.3 – Conclusie
De aanwezigheid van water bepaalt de ordening van menselijke activiteit. Zoals eerder
vermeld is water dus een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling. Zo gebruikt Turkije
water ook als belangrijk middel voor de ontwikkeling van Zuidoost Anatolië. In het GAP staat
het aanwenden van water centraal om zo de landbouw productie te stimuleren en energie op
te wekken met behulp van water. Hiermee wordt een opwaardering van de gehele regio
beoogd. Maar het project dat in Turkije zorgt voor een toename van de binnenlandse
productie, zorgt in Irak voor een afname hiervan. Doordat minder water Irak bereikt en dit
ook met regelmaat wordt onderbroken, zijn veel landbouw gebieden in Irak verloren gegaan.
Je kunt hier duidelijk stellen dat de economische groei van het ene land, eigenlijk ten koste
gaat van de economische groei in het andere land. Turkije onttrekt veel water aan de rivier,
en door haar positie bij het ontspringen van de rivier is er weinig dat Irak hier tegen kan
doen.
De handelscontacten tussen de landen in het stroomgebied hebben vooral invloed
ondervonden van de twee Golfoorlogen in 1990-91 en sinds 2003. In het bijzonder het
handelsembargo dat Irak werd opgelegd nadat het Koeweit binnen viel, heeft Turkije veel
geld gekost. Irak was een van haar belangrijkste afnemers van agrarische goederen. De
tweede Golfoorlog heeft er vooral voor gezorgd dat Irak hier een stuk zwakker uitkwam.
Sinds het begin van de tweede Golfoorlog is de handel in agrarische goederen tussen
Turkije en Irak is deels hersteld.
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Hoofdstuk 7 |

Sociaal-culturele dimensie

In dit hoofdstuk wordt de laatste deelvraag behandeld: Hoe komt de sociaal-culturele
dimensie naar voren in het conflictgebied? Deze sociaal-culturele dimensie is tevens de
laatste die behandeld wordt. Na een uiteenzetting van de dimensie volgt hoe deze dimensie
in het waterconflict naar voren komt. Een belangrijk onderwerp in deze uiteenzetting zullen
de ontwikkelingsprojecten van het GAP zijn, omdat zij grote gevolgen hebben gehad voor de
bedreigingen voor de sociaal-culturele veiligheid in Zuidoost Anatolië.

7.1 – Dimensie in het kort
De sociaal-culturele dimensie behandelt de sociale component waarvan de bedreigingen
moeilijk zijn af te bakenen. Waar bedreigingen in de voorgaande dimensies vooral tussen
landen speelden, spelen bedreigingen hier vaak binnen een staat. De aanwezigheid van
verschillende identiteiten in een land kan voor problemen zorgen wanneer er bijvoorbeeld
sprake is van discriminatie of uitsluiting. Deze identiteiten kunnen bijvoorbeeld gebaseerd
zijn op religie of een natie, een volk zonder eigen staat. Een bevolkingsgroep in een land kan
zich niet erkend of gehoord voelen en in botsing komen met andere bevolkingsgroepen of de
staat. Of een bevolkingsgroep zijn stem kan laten horen wordt grotendeels in de politiek
bepaald. Water kan gebruikt worden om een volk dat achter bleef op te waarderen door
water ook voor hun aanwendbaar te maken. Anderzijds kan water als strategisch middel
gebruikt door bepaalde groepen de toegang tot water te ontzeggen. Water kan hier dus als
strategisch middel worden gebruikt, ofwel als politiek middel zoals een van de categorieën
van Gleick luidt uit de inleiding.
De sociaal-culturele dimensie is geoperationaliseerd aan de hand van de volgende vragen:
-

Zijn er meerdere identiteiten aanwezig in de landen waar het waterconflict speelt?
Is er sprake van discriminatie of benadeling van bepaalde groepen, in het bijzonder
wanneer het om de toegang tot water gaat?

7.2 – Uiteenzetting sociaal-culturele dimensie
De sociaal-culturele dimensie komt naar voren in de verschillend culturen en identiteiten die
een rol spelen in het waterconflict. Een waterconflict kan zowel positieve als negatieve
invloed hebben op de welvaart van een volk. In de paragrafen 4.2 en 4.3, waar
respectievelijk de militaire en politieke dimensie zijn behandeld, zijn de problemen rondom
de Koerdische bevolking in het stroomgebied al naar voren gekomen. In dit hoofdstuk komt
dit probleem wederom naar voren maar wordt het vanuit een andere invalshoek benaderd,
vanuit de sociaal-culturele invalshoek.
7.2.1 De Koerdische bevolking
In het grootste deel van het stroomgebied van de Eufraat en de Tigris, is de Koerdische
bevolking in de meerderheid. Deze natie zonder staat streeft al jaren naar een eigen staat
die eerder te zien was in figuur 3 in paragraaf 4.2 Sinds het stichten van de Turkse
Republiek in 1923 wordt deze groep door de Turkse staat al tegengewerkt in deze wens
(Harris. 2002). De Turkse staat wil graag de eenheid van de Turkse inwoners bevorderen,
maar de Koerdische bevolking, die met 25 miljoen mensen een groot deel van de Turkse
bevolking beslaat, houdt sterk vast aan de eigen identiteit (Hill, 2006). De Koerdische
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afscheidingsbeweging heeft ook een militaire tak, de PKK. Deze groep is al sinds 1984
onafgebroken in een guerrillaoorlog verwikkeld met de Turkse staat (Gruen, 2000). Niet
alleen zijn velen van hun woonplaats verdreven door deze oorlog, sinds 1984 hebben de
gevechten al aan 34.000 mensen het leven gekost (Harris, 2002).
Het GAP wordt geïmplementeerd in Zuidoost Anatolië, een Turkse regio waar de Koerdische
bevolking veruit in de meerderheid is. Vanzelfsprekend heeft het GAP daarmee een grote
invloed op deze bevolkingsgroep. Vooral na de uitbreiding van de doelen van het GAP in
1986. Voorheen diende het project vooral economische doeleinden, maar nu werd een meer
geïntegreerde manier van aanpak gepresenteerd waar de gehele ontwikkeling van de regio
centraal stond (Acma, 2004). De inkomens van de bevolking die in vergelijking met de rest
van Turkije vrij arm was, zou moeten vervijfvoudigen (Cason, 2001). Zo op het eerste gezicht
lijkt dit een zeer positieve ontwikkeling, zoals in de economische dimensie ook wordt
omschreven. Vanuit de sociaal-culturele dimensie is er echter een keerzijde aan dit verhaal.
Al sinds het stichten van de Turkse staat wil deze het nationalisme van de Koerden breken
en nette Turkse burgers van ze maken (Harris, 2002). De Koerdische bevolking houdt echter
sterk vast aan hun identiteit. Zo hebben ze hun eigen taal, gebruiken en cultuur.
Verschillende doelen van het uitgebreide GAP ondermijnen deze cultuur. Een voorbeeld is
het willen tegengaan van het analfabetisme in de regio, er wordt veel geïnvesteerd in
onderwijs. Omdat het door de Turkse overheid geïnitieerd wordt, wordt er voornamelijk Turks
geleerd (Harris, 2002). Een ander voorbeeld is dat een aantal stuwmeren die zijn aangelegd
ervoor hebben gezorgd gebieden met cultureel erfgoed voor de Koerden onder water zijn
komen te staan, bijvoorbeeld plaatsen met belangrijke culturele en historische waarde (Hill,
2006). Hiermee probeert de Turkse staat de Koerdische cultuur te verarmen.
In de regio zijn dus meerdere identiteiten aanwezig die met elkaar in botsing komen. Het
GAP moet zorgen voor het opleven van de regio door investeringen en stedelijke en
industriële groei (Harris, 2002). Turkije hoopt zo bewoners van dichtbevolkte gebieden in
Turkije naar Zuidoost Anatolië trekken. Hierdoor zal het overwicht van de Koerden afnemen.
Daarnaast zal een opwaardering van de regio een verbetering van de levensstandaard
kunnen betekenen. Wanneer de bevolking meer welvarend is zal ze minder geneigd zijn in
opstand te komen tegen de staat (Hill, 2006). Dit geldt ook voor de Koerdische bevolking.
De rol van water is hier een tweeledige. Aan de ene kant komt water hier weer duidelijk naar
voren als voorwaarde van ontwikkeling. De regio wordt voornamelijk in de economische
context opgewaardeerd met behulp van water. Aan de andere kant wordt water hier ook
gebruikt als politiek middel. De staat gebruikt water voor haar eigen politieke doeleinden.
Hoewel in het GAP de rol van water wordt omschreven als de voorwaarde voor ontwikkeling,
zijn er in werkelijkheid meer gevolgen. De Turkse staat wil graag het nationalisme van de
Koerden tegengaan en bereikt dit door middel van het GAP, zonder dit in het project expliciet
te noemen.
De Koerden verzetten zich nog altijd tegen de Turkse staat en in 1984 roepen zij hun
onafhankelijkheid uit (Gruen, 2000). In hetzelfde jaar dreigt de PKK met militaire acties tegen
verschillende doelwitten. Een van de doelwitten die genoemd wordt is de Atatürk dam
(Warner, 2010). Dit is bij de uiteenzetting van de militaire dimensie ook al naar voren
gekomen. Water wordt hier gebruikt voor een terroristische daad, een andere actor dan de
staat maakt water het doelwit. Hoewel het al genoemd is, is het bij de sociaal-culturele
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dimensie wederom het vermelden waard. Dit om aan te duiden dat ook in deze dimensie niet
alleen de staat water voor haar eigen doeleinden gebruikt, maar er ook een tegenbeweging
bestaat.

7.3 – Conclusie
De sociaal-culturele dimensie komt het meest duidelijk naar voren in het conflictgebied in de
problemen tussen de Turkse staat en de Koerdische bevolking. Een groot deel van de
bevolking in het stroomgebied identificeert zich met deze bevolkingsgroep. Deze
bevolkingsgroep streeft al jaren naar een eigen staat, wat niet goed wordt ontvangen door de
Turkse staat. Zij proberen de nationalistische gevoelens van de Koerden te verminderen
door hun leefgebied Zuidoost Anatolië op te waarderen en ze daarmee ook meer te
integreren in de rest van Turkije. Hoewel de bedoelingen van de Turkse staat en het GAP
ogenschijnlijk goed zijn, is hier sprake van discriminatie van de Koerdische bevolking. Zij
worden ernstig tegengewerkt in het behouden van hun eigen levenswijze en het uitdragen
van hun identiteit.
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Hoofdstuk 8 |

Conclusie

In dit laatste hoofdstuk wordt in de vorm van een conclusie een antwoord gegeven op de
hoofdvraag. Eerder zijn in verschillende hoofdstukken de deelvragen beantwoord die zullen
helpen bij het formuleren van een conclusie. In het eerste inleidende hoofdstuk is de
vraagstelling van dit onderzoek genoemd en toegelicht. De vraagstelling luidde:
In hoeverre is de theorie van Buzan over veiligheid toe te passen op het waterconflict in
het Eufraat-Tigris stroomgebied?
Dit vergt een theorietoetsend onderzoek, waarbij gekeken wordt of de theorie van Buzan, die
oorspronkelijk niet voor waterconflicten is ontworpen, hierop kan worden toegepast. De
theorie van Buzan over veiligheid bestaat uit vijf dimensies, aan de hand waarvan een
conflictgebied in zijn geheel geanalyseerd kan worden. Na een uiteenzetting van het
waterconflict zijn deze vijf dimensies in verschillende deelvragen behandeld en toegepast op
het waterconflict. Nu zal eerst voor de dimensies worden gekeken of deze toepasbaar zijn
geweest op het waterconflict.

8.1 – Analyse van toepassen dimensies
In de inleiding werd het onderscheid gemaakt tussen high politics en low politics. De eerste
omvat de militaire en politieke dimensie en de tweede de ecologische, economische en
sociaal-culturele dimensies. Hier werd ook bij vermeld dat veiligheid binnen de high politics
een voorwaarde is voor samenwerking binnen de low politics. Het is belangrijk dit in het
achterhoofd te houden bij het lezen van de volgende alinea.
De militaire dimensie speelt een hele duidelijke rol in het waterconflict. Het waterconflict is
niet direct de aanleiding geweest voor geweld. Wel bestond er in 1975 een serieuze dreiging
tussen Syrië en Irak die hun troepen bij de gemeenschappelijke grens stationeerden. De
directe aanleiding hiervoor was de onvrede van Irak met de afgenomen hoeveelheid water
die het land bereikte. Daarnaast heeft er wel geweld plaatsgevonden dat niet los gezien kan
worden van het conflictgebied. De gewapende strijd tussen de Turkse staat en de
Koerdische PKK gaat nog altijd door. De Turkse staat probeert nog altijd het Koerdische
nationalisme te breken. Dit hoopt zij onder andere te bereiken door middel van het GAP. De
Turkse regio Zuidoost Anatolië zou hierdoor integraal en duurzaam opgewaardeerd moeten
worden. Hierdoor zouden bewoners van andere gebieden in Turkije naar het gebied trekken
waardoor het overwicht van de Koerden minder zou worden. Dit in combinatie met een
verbetering van de levensstandaard zou de wens voor een eigen Koerdische staat moeten
verminderen en eenheid binnen de Turkse staat moeten creëren.
Nu lijkt het GAP een project met goede vooruitzichten. Hierbij moet er wel afgevraagd
worden of er wel de benodigde veiligheid in de high politics is, de militaire sector, om binnen
de low politics veiligheid te kunnen creëren. Het integreren van Zuidoost Anatolië en de
Koerdische bevolking is een onderdeel van de sociaal-culturele dimensie, die bij de low
politics hoort. Hoewel er in het geval van de Koerden nog geen militaire veiligheid bestaat, is
het de vraag of Turkije nu al moet proberen om de Koerden in Turkije te integreren.
Een andere dimensie die is geanalyseerd is de economische dimensie. Hier werd vermeld
dat economische veiligheid te maken heeft met de productie van een land en de
handelscontacten die het land heeft. In de landen in dit waterconflict bestaat hier een
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duidelijke tweedeling. Syrië en in meerdere mate Turkije, gebruiken water uit de rivieren om
energie op te wekken en de agrarische sector te ontwikkelen. Dit heeft vooral in Turkije voor
een enorme groei van deze sectoren gezorgd. De keerzijde van dit verhaal is dat het
veelvuldig ingrijpen in de rivier in de bovenstroom ervoor heeft gezorgd dat door verzilting en
vervuiling grond in de benedenstroom niet langen voor landbouw gebruikt kan worden. Deze
landen bevinden zich in Irak, waar de agrarische sector duur en weinig winstgevend is
geworden. Turkije exporteert een heleboel goederen naar dit land, met een kleine
onderbreking tijdens de Tweede Golfoorlog. Deze dimensie is onmisbaar wanneer een
waterconflict geanalyseerd wordt. Een conflict ontstaat vaak door onenigheid over de
toegang tot het bruikbare water. De druk op bruikbaar water neemt onder andere door de
bevolkingsgroei enorm toe. Daarnaast wordt de druk opgevoerd door het streven naar een
betere levensstandaard. In een waterconflict is het daarom belangrijk te kijken of het
toenemen van de welvaart van de ene partij in het waterconflict, niet ten koste gaat van de
andere. Dit kan het waterconflict aanwakkeren.
De ecologische dimensie, waar bedreigingen voor bestaanswijzen en ecologische systemen
naar voren komen, is duidelijk aanwezig in dit waterconflict. In Irak woonden eeuwenlang de
Moerasarabieren. De Eufraat en Tigris zorgden in zuid Irak voor moerassen, waarop deze
bevolking haar bestaan baseerde. Door twee verschillende ingrepen in de rivier zijn deze
moerassen opgedroogd, waardoor de bevolking daar werd gedwongen te verhuizen en hun
bestaanswijze te wijzigen. Niet alleen het verminderen van de watertoevoer naar Irak door
Syrië en Turkije heeft hieraan bijgedragen, ook het graven van een kanaal tijdens het regime
van Saddam Hussein heeft een groot deel van de moerassen drooggelegd.
Net zoals de Koerden worden de Moerasarabieren ook vertegenwoordigd in de politieke
dimensie. Beide bevolkingsgroepen worden binnen het waterconflict getracht buiten te
sluiten en ze op te laten gaan in de eenheid van het land. Water wordt hier als middel
gebruikt om politieke doeleinden te bereiken. In beide gevallen, maar vooral in het geval van
de Koerden zijn de politieke problemen sterk verweven geraakt met het waterconflict.

8.2 – Vraagstelling
Op de vraag: In hoeverre is de theorie van Buzan over veiligheid toe te passen op het
waterconflict in het Eufraat-Tigris stroomgebied? is geen eenduidig antwoord te geven.
Omdat het waterconflict al zo lang speelt zijn er veel andere problemen hiermee verweven
geraakt. Er spelen veel verschillende belangen in het stroomgebied, waardoor het vinden
van een oplossing lastig is. Bij het toepassen van de verschillende dimensies van veiligheid
op de problemen die in het stroomgebied spelen worden er verschillende zaken duidelijk. Het
eerste wat opvalt, is dat de problemen met de Koerdische bevolking in bijna ieder dimensie
aan bod kwamen. Dit is een goed voorbeeld van een probleem dat in een aantal opzichten
met het waterconflict verweven is geraakt. Een oplossing vinden voor dit probleem zal
moeilijk worden, maar deze analyse met behulp van de theorie van Buzan is dit wel meer
overzichtelijk geworden.
Iets anders dat opvalt uit de analyse is dat er veel ander problemen in het stroomgebied
spelen, die niet direct met het waterconflict verbonden zijn, maar wel mede bepalend zijn
voor het slagen van overleg over de verdeling van het water. Bijvoorbeeld het vallen van het
dictatoriale regime in Irak in 2003 heeft meteen gezorgd voor een andere houding van de
Irakese regering met betrekking tot overleg. Daarnaast is ook het wel of niet verlenen van
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steun aan de PKK bepalend voor de verstandhouding met Turkije. Zodra Syrië verklaarde
haar steun aan de PKK te beëindigen is de relatie tussen deze landen verbeterd.
Bij de uiteenzetting van het waterconflict in hoofdstuk drie, kwamen verschillende zaken die
met het waterconflict samen hingen al naar voren. Het bleef echter een verhaal waar het
waterconflict centraal stond. In de uiteenzettingen van de verschillende dimensies werd
duidelijk dat er in iedere dimensie wel problemen met het waterconflict verweven zijn
geraakt. Door deze analyse is het waterconflict en haar verweven problemen meer
overzichtelijk gemaakt. In dit het kader van de hoofdvraag kan dus gesteld worden dat de vijf
dimensies van Buzan an sich toepasbaar zijn op een waterconflict.
Hoewel de theorie dus gebruikt kan worden om de problemen in het waterconflictgebied te
ontrafelen, is de vraag of dit gezien vanuit het waterconflict een toegevoegde waarde heeft.
Dit omdat in de analyse het waterconflict wel naar voren is gekomen, maar er eigenlijk geen
ruimte was voor nieuwe informatie over het oplossen van dit waterconflict. Terwijl dit
waterconflict eigenlijk het ‘belangrijkste’ probleem is. Bij het lezen van de analyse komt meer
naar voren hoe de andere problemen in de regio met water verbonden zijn en hoe water
eventueel een oplossing kan bieden voor deze problemen.
Bij deze conclusie moeten nog wat kanttekeningen gemaakt worden. Deze komen in het
volgende hoofdstuk, in de conclusie en aanbevelingen aan bod.
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Hoofdstuk 9 |

Discussie en aanbevelingen

In dit laatste hoofdstuk worden de discussie en aanbevelingen behandeld. Kanttekeningen
die bij het onderzoek gemaakt moeten worden en aanbevelingen voor vervolgonderzoek.
De doelstelling van het onderzoek luidde: Door middel van het analyseren van de situatie in
het Eufraat-Tigris stroomgebied aan de hand van Buzan‟s theorie over veiligheid, een
bijdrage proberen te leveren aan de kennis over het integraal oplossen van de
waterconflicten.
Deze analyse is gedaan aan de hand van de hoofdvraag en de resultaten zijn in de conclusie
behandeld. In de doelstelling is het belangrijkste onderdeel te weten te komen of deze
analyse heeft geholpen bij het verkrijgen van informatie over het integraal oplossen van
waterconflicten. Dat er verschillende problemen met elkaar verweven zijn in het
stroomgebied is duidelijk geworden. De analyse heeft bijgedragen dat per dimensie van
veiligheid de problemen duidelijk zijn geworden, daarom is de theorie van Buzan voor
analyse van een waterconflict hier toepasbaar, weliswaar als uiteenzettende techniek. Het
vinden van een oplossing komt hierin echter niet genoeg naar voren om te stellen dat er een
bijdrage is geleverd aan het integraal oplossen van waterconflicten. De analyse is een mooi
startpunt om tot die oplossingen te komen, maar het ontwerpen van oplossingen is nog een
grote stap verder. Dit is meteen de eerste aanbeveling die hier te maken is. Hoe moeten
deze integrale oplossingen dan ontworpen worden is een interessante vraag voor vervolg
onderzoek.
Zoals in de conclusie vermeld is er geen duidelijk toegevoegde waarde om een waterconflict
aan de hand van Buzan te analyseren. Op die manier is namelijk een ondergeschikte rol
weggelegd voor het waterconflict zelf, wat het gebruik van de theorie van Buzan in het kader
van de doelstelling niet relevant maakt. Voor het analyseren van een regionaal
veiligheidscomplex is deze theorie geschikt, maar voor het analyseren van een
veiligheidscomplex waar een waterconflict het uitgangspunt is, zal de theorie verder
ontwikkeld moeten worden. Dit is meteen een tweede aanbeveling voor vervolgonderzoek.
Een derde kanttekening die bij de doelstelling en dit onderzoek gemaakt moet worden, is dat
er in dit onderzoek slechts één stroomgebied in geanalyseerd. Dit is niet voldoende om te
stellen dat de theorie van Buzan altijd kan helpen bij het analyseren van een waterconflict.
Dit waterconflict heeft bepaald kenmerken waardoor ze zich onderscheidt van anderen. Ten
eerste speelt dit conflict al ruim vier decennia, waardoor er in dit stroomgebied misschien
veel meer verweven problemen spelen dan in andere stroomgebieden waar het conflict
bijvoorbeeld nog maar korte tijd bestaat. Ten tweede is er binnen het waterconflict geen
enkel bindend waterverdrag gesloten. Dit tekent de samenwerking van de verschillende
landen in een stroomgebied en kan het vinden van een oplossing bemoeilijken. Een
aanbeveling hier is om meerdere stroomgebieden, met verschillende karakteristieken te
analyseren aan de hand van de theorie van Buzan. Op deze manier kan de bewering dat de
theorie van Buzan toepasbaar is op waterconflicten sterker onderbouwd of juist ontkracht
worden.
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