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INLEIDING 

In 2009 woonden 11 miljoen van de 17 miljoen inwoners van Groot-Caïro1 (zo’n 63 procent van de 

totale bevolking van de stad) in informele wijken.2 Dat zijn buurten die zonder vergunning gebouwd 

werden op landbouwgrond of op grond die eigendom is van de staat. De wijken voldoen dus niet aan 

de wetgeving3 en zijn niet georganiseerd of gepland door de regering. 

Bovendien zou 25 tot 40 procent van alle werkende inwoners in Groot-Caïro tewerkgesteld zijn 

binnen de informele economie4 en dus jobs hebben die niet onder de controle van de staat vallen. 

De voorgaande feiten tonen aan dat het begrip ‘informaliteit’ een gegeven is in het leven van vele 

inwoners van Caïro. Meer nog, informaliteit is een onderwerp dat men vaak aantreft wanneer men 

zich verdiept in ontwikkelingslanden. Vanuit mijn beperkte kennis van informaliteit, kan ik stellen dat 

het een fenomeen is dat vooral in de grootsteden van ontwikkelingslanden voorkomt. Caïro staat 

met haar 17.5 miljoen inwoners op de tiende plaats van grootste steden ter wereld en in 2017 zou 

haar bevolkingsaantal zelfs de kaap van 20 miljoen overschrijden.5 Het lijkt me dan ook een ideale 

grootstad om het fenomeen van informaliteit onder de loep te nemen. 

Maar omdat informaliteit zeer veel verschillende niveaus en subniveaus kent, besloot ik me te 

concentreren op een bepaalde bevolkingsgroep, namelijk: de zabbaleen. Zij zijn traditionele 

vuilnisophalers en leiden op verschillende vlakken een informeel bestaan. Ook al zijn de zabbaleen 

aanwezig in verschillende Egyptische steden, in deze thesis concentreer ik me op de zabbaleen die 

wonen en werken in Caïro. Dat om de reden dat het onderwerp te uitgebreid zou worden voor een 

thesis. Volgens mij zijn de zabbaleen informeel te noemen op 3 verschillende niveaus: geografisch 

(doordat ze in informele wijken wonen), economisch (doordat ze een job hebben binnen de 

informele economie) en sociaal (omdat ze een soort informeel leven leiden, buiten de formele 

maatschappij).  

 

                                                           
1
 Groot-Caïro bevat: het gouvernement Caïro, een deel van het gouvernement Giza (Giza City) en een deel van 

het gouvernement Qalyubiya (Shubra al-Khayma City) en sinds 2008 ook Sixth of October en Helwan. SIMS, D., 

2010, 6. 

2
 SIMS, D., 2010, 91. 

3
 ABDELHALIM, K., 2010, 4. 

4
 SIMS, D., 2010, 218. 

5
 SCHEINBERG, A.; MICHAEL, H.S.; YAMINI, G.; et al, 2010, 19. 
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Omdat informaliteit zo’n actueel en omvangrijk gegeven is, is het continu onderhevig aan 

veranderingen. Ik vond het dan ook interessant om de evolutie van de informaliteit van naderbij te 

bekijken aan de hand van deze ene bevolkingsgroep. Ik vroeg me vooral af, of er een evolutie te 

bemerken is naar formaliteit en hoe deze evolutie verloopt. 

De onderzoeksvraag luidt dan ook: ‘evolueren de zabbaleen naar ‘formaliteit’, of blijven ze een 

informele gemeenschap in de samenleving?’ 

Deze vraag tracht ik op te lossen in verschillende stappen. In het eerste hoofdstuk bespreek ik de 

geschiedenis en huidige situatie van de zabbaleen. Het tweede hoofdstuk bespreekt de belangrijkste 

actoren in de evolutie naar formaliteit, namelijk de regering en de ngo’s. Er wordt dieper ingegaan op 

het probleem van de lokale autoriteiten in Egypte, wat belangrijk is om de volgende hoofdstukken 

volledig te begrijpen. Het derde hoofdstuk bespreekt de term ‘informaliteit’ en beschrijft de 

verschillende niveaus van informaliteit die in de laatste 3 hoofdstukken aan bod zullen komen, 

namelijk: geografische, economische en sociale informaliteit. In deze hoofdstukken wordt het soort 

informaliteit beschreven en wordt er vervolgens bediscussieerd waarom de formalisering van dat 

bepaalde niveau nodig is. Uiteindelijk onderzoek ik hoe dit niveau reeds geëvolueerd is en wie 

daarvoor verantwoordelijk is. 

De informaliteit zal in deze thesis opgesplitst en beschreven worden in verschillende niveaus omdat 

de thesis overzichtelijk zou zijn en een zo goed mogelijk beeld zou scheppen van de verschillende 

manifestaties van het gegeven. Maar het is belangrijk om te vermelden dat deze verschillende 

niveaus in realiteit in elkaar overlopen en nauw met elkaar verbonden zijn. Overigens zijn de 

begrippen ‘informaliteit’ en ‘formaliteit’ ook niet zwart-wit. Er zijn verschillende gradaties te vinden, 

maar dat wordt verder besproken in hoofdstuk drie. 

 

Deze thesis zal een literatuuronderzoek zijn van allerhande geschreven bronnen, van krantenartikels 

tot academische papers en doctoraatsdissertaties. De oudste bronnen dateren van het begin van de 

jaren ’90, het gebruikte materiaal is dus uiterst actueel. Dat komt enerzijds omdat de 

onderzoeksvraag ook actueel is en over de huidige informaliteit van de zabbaleen handelt. Anderzijds 

komt dat omdat het fenomeen van informaliteit lange tijd onopgemerkt groeide en pas in de kijker 

kwam te staan na de opkomst van ngo’s in de jaren ’70 en  ’80.6 De eerste rapporten van deze ngo’s 

werden dan ook pas vanaf de jaren ’80 en vooral ’90 geschreven. De einddatum van deze thesis is 22 

maart 2012, de datum van het laatste artikel dat ik gebruikte. Dat artikel is zo recent omdat het 

handelt over de vakbond van de zabbaleen die in februari dit jaar opgericht werd. Omdat ik deze 

                                                           
6
 SIMS, D., 2010, 133. 
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vakbond een belangrijke aanvulling voor deze thesis vond, besloot ik de vakbond nog te integreren in 

de thesis. Wegens de deadline voor deze thesis, heb ik echter besloten dat het artikel van 22 maart 

de laatste en meest recente bron zou zijn. Wat er na deze datum eventueel nog gebeurde, zal dus 

niet in deze thesis besproken worden. 

Het wetenschappelijke vooronderzoek over informaliteit is vooral geschreven door academici die zelf 

niet van een ontwikkelingsland afkomstig zijn. Over de geografische informaliteit in Egypte is vaak 

geschreven door Diane Singerman en David Sims. Het boek van Sims, Understanding Cairo, The Logic 

of a City out of Control (2010), is een goede handleiding voor de algemene situatie van de populatie 

en urbane ontwikkelingen in Egypte en meer bepaald in Caïro. Cairo Contested: Governance, Urban 

Space, and Global Modernity (2011), het boek waarvan Diane Singerman editor was, is een 

verzameling van academische artikels die handelen over de neoliberale globalisatie en vooral over 

het beleid van de regering en hun planning binnen Caïro. Over de formalisering van de informele 

wijken las ik vooral in rapporten van verschillende ngo’s zoals UNDP en Amnesty International7, die 

ijveren voor deze formalisering. 

In het hoofdstuk over de informele economie zal ik verschillende rapporten gebruiken die 

geschreven werden in opdracht van het Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ). Zij werken voor de Duitse regering rond ontwikkelingsprojecten allerhande binnen en buiten 

Duitsland. Ze schreven onder andere rapporten over het economische belang van de informele 

afvalsector in Egypte. 8  Voor informatie over de formalisering van de informele economische sector, 

las ik onder andere artikels van de Peruviaanse economist Hernando de Soto. Hij beschrijft het 

belang van de legalisering van de informele sector en de gevolgen van deze formalisering voor de 

volledige economie.9 

Over sociale informaliteit is er het minst wetenschappelijk vooronderzoek gebeurd. De meeste 

bronnen handelen over het fenomeen van ‘quiet encroachment’10, dat Asef Bayat in enkele artikels 

behandelt.11 

Over de zabbaleen werd meestal geschreven door ngo’s die verschillende projecten uitvoerden 

binnen de gemeenschap om de levensomstandigheden te verbeteren,12 of door Laila Iskander die 

                                                           
7
 AMNESTY INTERNATIONAL, 2011. & HANDOUSSA, H.; TAWILA, S.; SHOLKAMY, H.; et al, 2005. 

8
 Bijvoorbeeld: GUNSILIUS, E.; SPIES, S. & GARCIA-CORTES, S. (eds.), 2011. & ISKANDER, L.; SHAKER, B. & 

ELSHERBINY, R., 2006. & SCHEINBERG, A.; MICHAEL, H.S.; YAMINI, G.; et al, 2010. 

9
 DE SOTO, H., 2011, 64. 

10
 Meer informatie over ‘quiet encroachment’ in hoofdstuk 6. 

11
 Bijvoorbeeld:  BAYAT, A., 1997. 
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reeds haar hele leven in de zabbaleengemeenschap werkt.13 Daarnaast gebruikte ik ook 

krantenartikels die over de verschillende gebeurtenissen in het leven van de zabbaleen schreven.14 

Er is dus reeds onderzoek gedaan naar de verschillende soorten informaliteit en er is reeds 

geschreven over de geschiedenis en de werkwijze van de zabbaleen. Maar een onderzoek naar de 

totale informaliteit van een groep is, volgens mijn beperkte kennis, nog nooit eerder gebeurd. 

 

Ik zal voor deze thesis vier Arabische bronnen gebruiken, drie krantenartikels uit het tijdschrift al-

Yawm al-Sābic die geschreven werden door Fātima Khalīl en een langere tekst uit de digitale versie 

van al-Ahrām van Muḥamad cAz al-Din. Deze laatste is een journalist die vaak schrijft over de politiek 

en de toekomst van Egypte. Hij schrijft zowel over nationale kwesties, zoals het probleem met het 

afval, als over de internationale relaties van Egypte met andere landen uit de regio of met Europa en 

Amerika.15 Het artikel dat ik vertaald heb,16 gaat over het afvalprobleem in Caïro. Hij bespreekt de 

actoren die verantwoordelijk zijn voor het afval en bediscussieert de uitvoering en evaluatie van het 

beleid daaromtrent. Vervolgens schrijft hij ook over de problemen met dat beleid en met het 

milieubeleid in zijn geheel. Deze tekst zal ik dus vooral gebruiken in het vijfde hoofdstuk dat over de 

informele economie handelt. 

Fātima Khalīl, de auteur van de overige drie artikels,17 schrijft vooral voor de rubriek ‘entertainment 

en de gemeenschap’ van al-Yawm al-Sābic. Haar artikels gaan meestal over allerlei kleine en grote 

gebeurtenissen in Caïro.18 De artikels die ik gebruikt heb, dateren van maart en april 2012 en gaan 

over de oprichting van de eerste vakbond van de zabbaleen in februari dit jaar. Dat gegeven is 

                                                                                                                                                                                     
12

 Bijvoorbeeld: EQI, 1993. & Association for the Protection of the Environment. (http://www.ape.org.eg/) 

13
 Bijvoorbeeld: ISKANDER, L.K., 1994. & ISKANDER, L.; SHAKER, B. & ELSHERBINY, R., 2006. & ISKANDER, L., 

2010. 

14
 Bijvoorbeeld AMER, P., 2009 uit Al-Masry-Al-Youm & AUDI, N., 2009 uit The New York Times. 

15
 Artikels van de auteur: (http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=709) Geraadpleegd op 2 mei 2012.  

الرقمى األهرام .16   « نموذجا القاهرة محافظة: مصر فى القمامة مشكلة إدارة  عزالدين محمد  ,2011 : «  

«فى مصر "نقابة للزبالين"تحتفل بإطالق أول " روح الشباب اليوم السابع.  17 ,  2012, 15 فبراير:  «  فاطمة خليل   

ألفا   15آالف جنيه وتبيعه بـ  3الصين تشترى منا طن الزبالة بـ: نقيب الزبالين «  اليوم السابع ,  2012, 25 فبراير:  «  فاطمة خليل   

«تهدد بدعوى قضائية ضد الشركات األجنبية " الزبالين»  اليوم السابع.   : مارس   22 ,2012  , طمة خليلفا   

18
 Artikels van de auteur: 

(http://www1.youm7.com/NewsSearch.asp?Keyword=%DD%C7%D8%E3%C9+%CE%E1%ED%E1) Geraadpleegd 

op 2 mei 2012.  

http://www.ape.org.eg/
http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=709
http://www1.youm7.com/NewsSearch.asp?Keyword=%DD%C7%D8%E3%C9+%CE%E1%ED%E1
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belangrijk voor mijn thesis maar is zo recent dat er nog geen Engelse bronnen over bestaan dus zal ik 

het deel van hoofdstuk vijf dat over de vakbond handelt, baseren op deze artikels. 
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AFKORTINGEN 

 

ACGC   Association for the Care of Garbage Collectors 

APE   Association for the Protection of the Environment 

CBO   Community Based Organization 

CCBA   Cairo Cleansing and Beautification Authority 

CESCR    UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights 

CDA   Community Development Association  

EAJP    Executive Agency for Joint Projects 

EEAA    Egyptian Environmental Affairs Agency 

EQI    Environmental  Quality International 

GAFI    the General Authority for Investment 

GIZ     Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  

GOPP   General Organisation for Physical Planning 

GTZ    Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit  

ICCPR    International Covenant on Civil and Political Rights 

ICESCER   International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

ISDF   Informal Settlement Development Facility 

MSEA    Ministry of State for Environmental Affairs  

ngo    niet-gouvernementele organisatie 

PDP   Participatory Development Programme 

PUMP    Participatory Urban Management Programme  

SoY    The Spirit of Youth Association 

UNDP   United Nations Development Programme 

UNESCO   United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  

USAID    United States Agency for International Development 

ZEDP    Zabbaleen Environment and Development Program 
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TRANSCRIPTIE 

Voor de transcriptie van het Arabisch heb ik gebruik gemaakt van het transliteratiesysteem van de 

Library of Congress (LoC) uit 1997. 

De eerste keer dat een Arabisch woord voorkomt in deze thesis, transcribeer ik het woord volledig. 

De volgende malen gebruik ik echter de vereenvoudigde versie van het woord, zoals dat ook in 

andere talen overgenomen is (wāhi wordt bijvoorbeeld vanaf de tweede maal gewoon waahi). 

Enkele opmerkingen: 

- Het Arabisch schrift kent geen hoofdletters. In de transcriptie worden eigennamen en geografische 

benamingen echter wel met een hoofdletter geschreven. 

- Het Arabisch kent slechts één lidwoord, namelijk: al-. Dat lidwoord krijgt in de transcriptie nooit een 

hoofdletter maar wordt in het Arabisch wel rechtstreeks aan het woord geschreven. Om duidelijk te 

maken dat het om het lidwoord gaat, wordt het in de transcriptie aan het woord verbonden door 

middel van een liggend streepje. 

- Korte klinkers worden in het Arabisch niet geschreven. Wie Arabisch kent, wordt verondersteld te 

weten welke klinker ‘ingevuld’ dient te worden. In de transcriptie worden de korte klinkers echter 

wel weergeven zodat men de uitspraak kan reconstrueren. 

- Het Arabisch bevat slechts drie klinkers: a, i en u. Deze kunnen zowel lang als kort uitgesproken 

worden. Wanneer ze lang uitgesproken worden, geeft men ze in de transcriptie als volgt weer: ā, ī en 

ū. 

- Shadda (  ّ ) is het diakritisch teken dat aangeeft dat de onderliggende letter wordt aangehouden. Bij 

transcriptie wordt de letter in kwestie daarom dubbel weergegeven. Toch wordt dit teken niet altijd 

neergeschreven, en wordt de lezer, net zoals bij de klinkers, verondersteld op de hoogte te zijn van 

deze verdubbeling.  

- De assimilatie van al- (ل) met de zogenaamde ‘zonneletters’ ( د, ذ, ر, ز, س, ش, ص, ض, ط, ظ, ل, ن 

 .wordt bij  de transcriptie niet weergegeven ( ت, ث,
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Transcriptieschema 

 ع s س ḥ ح ā ا
c 

 m م

 n ن gh غ sh ش Kh خ ‘ ء

 h ه f ف ṣ ص D د b ب

 a ة q ق ḍ ض Dh ذ t ت

 w of ū و k ك ṭ ط R ر th ث

 y of ī ي l ل ṭ ظ Z ز j ج
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Zabbaleen 

Het woord ‘zabbalīn’ (enkelvoud zabbal) is afkomstig van het Arabische woord voor vuilnis, zibāla. De 

term heeft betrekking op de mensen die verantwoordelijk zijn voor het ophalen van het vuilnis. 

De eerste vorm van georganiseerde vuilnisophaling in Caïro begon ongeveer 100 jaar geleden, toen 

migranten (wāhis genaamd) uit de Dakhla Oase in de Westelijke Woestijn zich settelden in de stad, 

meer bepaald in de plaats Bab al-Bahr in downtown Caïro.19 Zij waren de eersten die het idee hadden 

om geld te verdienen aan de hand van de dagelijkse afvalberg die de stad produceerde. De 

vuilnisophaling van de waahis beperkte zich tot het ophalen van papier en organisch afval. Het 

organisch afval werd door hen gedroogd en samen met het papier doorverkocht als brandstof, vooral 

aan badhuizen die er het water mee verwarmden en aan verkopers van fuul. Om toegang te krijgen 

tot dat vuilnis, sloten ze overeenkomsten met de eigenaars van de gebouwen waar ze het vuilnis 

ophaalden en betaalden ze die eigenaars een bepaalde maandelijkse som geld. De waahis inden op 

hun beurt geld van de bewoners voor hun service.20  

Maar door de grote demografische groei van Caïro en de opkomst van nieuwe brandstoffen zoals olie 

die het gedroogde organisch afval vervingen, konden de waahis het afval van de stad niet langer 

alleen trotseren.21  

Op het einde van de jaren 40 deed een nieuwe bevolkingsgroep zijn intrede in Caïro, een groep die 

later bekend zou staan als ‘de zabbaleen’. Zij kwamen uit het zuiden, vooral vanuit de provincie 

Assiut, naar de hoofdstad op zoek naar een beter leven en vooral naar werk. Oorspronkelijk werden 

ze ‘zarrab’ genoemd, wat vrij vertaald kan worden als varkenshouder. Zij haalden vanaf dan het afval 

op en gebruikten het organische afval als voer voor hun varkens, die ze konden houden omdat ze 

Koptische Christenen waren.22 Er werden overeenkomsten gesloten tussen de waahis en de 

zabbaleen zodat de eerste groep zijn macht over de vuilnisophaling niet zou verliezen. De waahis 

functioneerden als managers en hadden de controle over de routes die de zabbaleen deden en 

ontvingen nog steeds het geld van de eigenaars van de gebouwen waar het vuilnis opgehaald werd.23  

                                                           
19

 EQI, 1993, 3. 

20
 EQI, 1993, 4.  

21
 CID CONSULTING, 2008, 8. 

22
 Moslims mogen immers geen varkensvlees eten. 

23
 NEAMATALLA, M., 1998, 3. 
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De zabbaleen deden de ophaling zelf en recycleerden het vuilnis in hun huizen aan de rand van de 

stad om het daarna verder te verkopen. Tot op heden veranderen de verhoudingen tussen deze 2 

groepen continu. In het begin van de samenwerking verkregen de waahis het meeste kapitaal en 

moesten de zabbaleen hen betalen om toegang te krijgen tot het vuilnis. De waahis betaalden 

bovendien niet voor de ophaal- en transportkosten van de zabbaleen.24 Doorheen de jaren hebben 

de zabbaleen meer invloed gekregen en na verloop van tijd kregen ze een deel van het geld van de 

waahis.25 De waahis begonnen gaandeweg ook een deel van de transportkosten van de zabbaleen te 

betalen en stonden in sommige gevallen in voor de betaling26 van hun ophaalbewijzen27. 

Nadat de zabbaleen het vuilnis van deur tot deur ophalen, vervoeren ze het in kleine pick-uptrucks of 

in ezelskarren naar hun woonsten aan de randen van Groot-Caïro.28 Vandaag de dag zijn er vier 

buurten die bevolkt worden door de traditionele, informele afvalsector. Ze worden ook wel ‘garbage 

cities’ genoemd worden. Het grootste gebied is Muqattam, waar de overgrote meerderheid (zo’n 

20.000) van de ongeveer 33.000 informele vuilnisophalers van  het gouvernement Caïro woont. 29 

De ophaling gebeurt in de regel door de mannen en de recyclage door de vrouwen. Ook kinderen 

helpen vaak mee met het ophalen en recycleren van het afval, al is hun hulp door de mechanisatie 

van een deel van het ophalingsproces geen noodzaak meer. Door het gemotoriseerde slepen zijn er 

immers niet langer kinderen nodig om de kar te bewaken tijdens de afwezigheid van de vaders. 

Daarnaast is er binnen de gemeenschap (door de kerk en de NGO’s) aandacht gevestigd op het 

belang van een educatie voor de kinderen, waardoor meer kinderen naar school gaan in plaats van te 

werken.30   

Het afval wordt door de vrouwen gerecycleerd in hun huizen en op de straten, een gevaarlijk en 

onhygiënisch werkje. Meestal dragen ze geen handschoenen (omdat deze het werk vertragen en je 

de kans loopt om iets waardevols over het hoofd te zien) en riskeren ze dus om ziektes zoals hepatitis 

op te lopen.31 Nadat het vuilnis gerecycleerd is, wordt het doorverkocht aan andere handelaars of 
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wordt het ter plaatse verwerkt. Zo heb ik zelf mogen aanschouwen hoe ze bijvoorbeeld bepaalde 

plastieksoorten met een machine tot kleine pellets verwerken en deze zo doorverkopen.  

Doordat het afval gewoon op straat gedumpt wordt, worden deze buurten bevolkt door ongedierte 

en ontstaan er vaak branden, opzettelijk om ongewenst afval te verwijderen of onopzettelijk, door 

een chemische reactie die ontstaan is uit de ongerecycleerde afvalberg.32   

Alhoewel het systeem van de zabbaleen uiterst primitief is, slagen ze er toch in om dagelijks tot 80 

procent van het afval dat ze ophalen, te recycleren. Tegenwoordig wordt niet al het vuilnis van Caïro 

opgehaald door de traditionele sector, zij staan in voor een derde van de gemiddelde 10.795 ton33 

afval die de Cairenen dagelijks produceren34. De zabbaleen nemen vooral de rijkere buurten voor hun 

rekening omdat daar meestal meer waardevol afval te vinden is. Hun primaire inkomst halen ze 

immers niet uit de ophaling van het vuilnis, maar uit de recyclage ervan.  

Voor hun dagelijkse (of tweedagelijkse) ophaling, krijgen ze van de bewoners een maandelijkse som 

die meestal tussen 1 en 5 Egyptische pond ligt. Om toegang te krijgen tot dat vuilnis, moeten de 

zabbaleen bij de lokale autoriteiten een soort ‘ophaalbewijs’ halen, waarmee ze een jaar lang vuilnis 

mogen ophalen in een bepaald gebied. Ze mogen niet buiten dat gebied werken, maar mogen dan 

wel weer verschillende bewijzen bezitten.35 Bovendien is het niet zeker dat alle 

appartementsblokken in dat gebied bewoond zijn en dat de bewoners überhaupt zullen betalen. Het 

meeste geld verdienen ze dus niet aan de ophaling zelf, maar aan het doorverkopen van hun varkens 

en van gerecycleerde materialen. 

Het is een systeem dat op natuurlijke wijze ontstond, het werd nooit bewust georganiseerd, het 

groeide en evolueerde mee met de groei van de stad.36 

 

Problemen 

Uit de voorgaande beschrijving van de job van de zabbaleen, werd reeds duidelijk dat de 

levensomstandigheden verre van ideaal zijn. Door de uiterst onhygiënische manier van werken, 

kunnen ziektes zich snel verspreiden en is er bijvoorbeeld een hogere kindersterfte dan elders in de 

stad. Hun woonplaatsen zijn sterk geëvolueerd in vergelijking met zo’n 30 jaar geleden in die mate 
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dat de meeste huizen ondertussen van steen zijn en er meer toegang is tot de basisvoorzieningen 

zoals stromend water en elektriciteit, maar ideaal is het zeker niet.37 

Het primitieve systeem van de zabbaleen is doorheen de jaren ook steeds meer onder druk komen te 

staan door verscheidene ontwikkelingen in de stad. Zo telde Caïro bijvoorbeeld slechts 2 miljoen38 

inwoners toen de waahis met de vuilnisophaling begonnen, maar ondertussen staat Caïro met haar 

meer dan 17.5 miljoen inwoners op de tiende plaats van grootste steden ter wereld. In het jaar 2017 

zou het bevolkingsaantal zelfs de grens van 20 miljoen overstijgen39. Het spreekt vanzelf dat een 

systeem dat doorheen al die jaren weinig veranderd is, moet buigen onder het gewicht van de stad. 

Naast deze strijd met de imposante groei van Caïro kregen de zabbaleen ook af te rekenen met een 

aantal beslissingen van hogerhand die hun werkwijze ongewild beïnvloedden. Zo besliste het pas 

opgerichtte CCBA (Cairo Cleansing and Beautification Authority) in 1990 om het gebruik van 

ezelskarren te verbieden en te beboeten. De zabbaleen werden gedwongen een oplossing te zoeken 

voor hun goedkoop transport en schakelden over tot het gebruik van kleine pick-uptrucks die ze 

kochten of huurden van handelaars met een groter kapitaal.40 Tot op heden zijn er echter nog vele 

ezelskarren te zien in Caïro die gebruikt worden door zabbaleen of kleine handelaars allerhande.  

Een veel grotere impact had de beslissing van de regering in het jaar 2002. Ze besloten het beheer 

van het vuilnis grotendeels over te laten aan internationale bedrijven en dus het afvalbeleid in Caïro 

te privatiseren, nadat ze dat reeds in Alexandrië deden. Er werden miljoenencontracten gesloten met 

2 Spaanse bedrijven (FCC en Enser) en 1 Italiaans bedrijf (AMA). Daarbij werd er geen rekening 

gehouden met de traditionele vuilnisophalers. De internationale bedrijven recycleerden geen 80 

procent (zoals de zabbaleen), maar slechts 20 procent en dumpten de rest van het afval in 

stortplaatsen. Ook voor de inwoners van de stad was de privatisering een hele verandering: het 

vuinis moest naar containers gebracht worden41 en de betaling voor deze diensten gebeurde vanaf 

dan via de elektriciteitsrekening.42 Een bepaald percentage werd aan de rekening toegevoegd, 

afhankelijk van het verbruik. Dus hoe meer elektriciteit iemand gebruikt, hoe meer hij betaalt voor 
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de ophaling van zijn afval.43 Vele mensen blijven tot op de dag van vandaag werken met de 

zabbaleen en betalen dus dubbel voor hun afval. Maar ook al blijven de zabbaleen uiteindelijk aan 

het werk, velen verloren hun jobs door de tussenkomst van de internationale bedrijven of werken nu 

voor een lager loon dan voorheen. 

In 2009 kwam de volgende tegenslag voor de zabbaleen. In dat jaar brak de varkensgriep, of het 

H1N1-virus uit, waarop de Egyptische regering reageerde met de afslachting van 300.000 varkens. 

Deze afslachting vond plaats terwijl het virus nog niet eens gesignaleerd was in Egypte. Daarmee 

werd de belangrijkste schakel in het recyclageproces van de zabbaleen verwoest. Onterecht zo bleek, 

want wetenschappers toonden aan dat het virus enkel overdraagbaar was tussen mensen en dat 

varkens dus geen gevaar vormden.44 De reactie van de regering was dat een combinatie van 

vogelgriep en varkensgriep zeer gevaarlijk zou zijn en dat ze dat wouden vermijden.45 Vele van de 

zabbaleen zochten noodgedwongen een andere job, omdat een groot deel van hun inkomsten van 

de verkoop van de vetgemeste varkens kwam en de compensatie die de regering per varken 

betaalde, was lang niet evenredig met die prijs. Zonder varkens werd er veel minder organisch afval 

opgehaald want geen enkel ander dier kan zoveel verorberen. Het gevolg was dat veel afval op de 

straten bleef liggen en dat er tijdens de zomermaanden een vreselijke geur in de stad hing.46 

Velen onder de zabbaleen zeiden dat de afslachting helemaal niets te maken had met angst voor het 

virus maar met het discrimineren, kleineren en wegwerken van een minderheidsgroep van 

christenen.47 Dit wordt overigens ook vaak gespeculeerd als het over het verbod op de ezelskarren 

gaat. De blijvende dreigementen van de regering om de zabbaleenwijken tientallen kilometers verder 

in de woestijn te plaatsen, helpen natuurlijk niet om dat gedachtegoed te doen verdwijnen. 
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2. Van informeel naar formeel: de evolutie 

Vooraleer we het hebben over de verschillende soorten van informaliteit bij de zabbaleen en over de 

verschillende manieren om uit die informaliteit te geraken, dienen we eerst van naderbij te bekijken 

wie deze evolutie precies stimuleert. Meer gedetailleerde informatie over de verschillende projecten 

die er zijn om uit de informaliteit te komen, volgt in de volgende hoofdstukken. 

2.1 De regering 

Zoals reeds aangetoond werd in hoofdstuk 1, ontwikkelde de vuilnisophaling in Caïro zich zonder 

inmenging van de regering. Het waren de zabbaleen en de waahis die ervoor zorgden dat het vuilnis 

opgehaald werd. Pas in 1986 werd door de regering een eerste poging ondernomen om de ophaling 

te reguleren. In dat jaar werd de CCBA, of de Cairo Cleansing and Beautification Authority opgericht, 

die in 1990 onder andere het gebruik van ezelskarren verbood. Het CCBA moest een 

koepelorganisatie vormen voor al de verschillende actoren in de vuilnisophaling. Die moesten er voor 

zorgen dat ook de armere buurten een ophaling kregen en ze stonden in voor het vegen van de 

straten en het onderhoud van straatverlichting en publieke plaatsen. Zij waren ook degenen waarbij 

de zabbaleen moesten aankloppen voor het verkrijgen van hun ‘ophaalbewijzen’.48 

Vervolgens werd in de jaren ’90 ‘the Ministry of State for Environmental Affairs’  en diens 

uitvoerende arm ‘the Egyptian Environmental Affairs Agency’, of kortweg EEAA opgericht. Deze staan 

in voor de bescherming van het milieu in Egypte en ontwikkelden onder andere een ‘national waste 

management strategy’ in 1998. In dat decreet staan opdrachten omtrent de vuilnisophaling en 

recyclage in Egypte. Deze gaan bijvoorbeeld over de hoeveelheid afval die gerecycleerd moet worden 

en het aantal financiële steun die de sector moet krijgen, meestal met als uiterste datum 2005. In 

2008 waren deze voornemens nog steeds niet bereikt.49 Naast de EEAA hebben ook andere 

ministeries bepaalde taken die te maken hebben met het afvalbeheer, zoals het ministerie van 

industrie,  het ministerie van gezondheid, het ministerie van lokale ontwikkeling en het ministerie 

van financiën. 

De informele wijken in Caïro, waar in het volgende hoofdstuk dieper op ingegaan wordt, worden 

vooral vertegenwoordigd door ‘the Ministry of Housing, Utilities and Urban Communities’, die in 
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1973 de GOPP (General Organization for Physical Planning) oprichtte. GOPP is verantwoordelijk voor 

de planning van alle steden en dorpen in Egypte.50 

Er zijn dus wel degelijk ministeries en agentschappen die vanuit de regering gestuurd worden om het 

probleem van ‘informaliteit’ op verschillende vlakken aan te pakken en die verschillende projecten 

opstarten. Echter, wanneer men bekijkt welke organisaties het meest opduiken als hulp voor de 

zabbaleen, of als hulp voor alle mensen die in informele wijken wonen, dan komt men meestal 

terecht bij ngo’s. Dat heeft te maken met het zogenaamde probleem van de lokale autoriteiten in 

Egypte. 

2.1.1 De lokale autoriteiten in Egypte. 

 “The Egyptian government consistently projects itself and justifies its legitimacy as the prime  

 agent of development, but with a huge, dispirited, poorly paid, and unmotivated civil service,  

 with budgets that are never sufficient to finance ambitious plans”…” The result, after  

 decades of the same, is that the man in the street has learned that ‘the government is not  

 there to better their lives; advancement is based on connections and bribes; the central  

 authority is at best a benign force to be avoided.’”51 

 

Deze quote verklaart dat de regering zichzelf graag propageert als medium voor de ontwikkeling 

maar dat ze op papier te weinig budget vrijgeeft voor deze taak . Verder beweert de uitspraak dat je 

van de regering niets gedaan kan krijgen zonder geld of connecties. De quote is zeer negatief over de 

regering in Egypte en is ook zeer algemeen, maar het geeft wel aan dat er een probleem is, meer 

bepaald met de lokale administratie. 

Onder Groot-Caïro vallen 5 gouvernementen, namelijk: Caïro, delen van Giza en Qalyubiya en sinds 

2008 ook Sixth of October en Helwan. Deze gouvernementen hebben elk een eigen gouverneur die 

aangeduid wordt door de president en een uitvoerende macht heeft in zijn gouvernement. Deze 

macht voert hij uit met behulp van een groot aantal ambtenaren. De zaken waar hij macht over 

krijgt, zijn vrij beperkt en bevatten onder andere de controle over het solid waste management en 

over bouwvergunningen. Het probleem is dat deze functies op papier de verantwoordelijkheid van 

de lokale autoriteiten zijn maar eigenlijk op nationaal niveau uitgevoerd worden. Zo wordt hun plicht 

om bijvoorbeeld te zorgen voor bouwvergunningen en de planning van de stad te controleren, 
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grotendeels overgenomen door de ‘General Organization for Physical Planning’, die op nationaal 

niveau opereert en vaak geen rekening houdt met de individuele behoeftes van de stad.52  

Alhoewel er dus wel lokale autoriteiten worden opgericht, kunnen die weinig of niets doen zonder 

goedkeuring van de centrale macht. Er is met andere woorden een enorme centralisatie van de 

macht en een slechte communicatie tussen de verschillende machtsniveaus. De regering doet ook 

weinig om deze lokale autoriteiten te verbeteren, volgens Sarah Ben Néfissa omdat “ze weigeren 

politieke macht toe te kennen aan de lokale regering en zo participatie van de burgers toe te 

staan.”53 Het is alleszins zo dat er zo goed als geen communicatie bestaat tussen de inwoners van 

Caïro en de lokale administratie van de stad. De meeste inwoners weten niet eens de naam van de 

verantwoordelijke voor hun eigen buurt en weten niet naar wie ze moeten stappen met hun 

problemen.54 

Vaak worden er autonome administratieve centra opgericht door de gemeenschappen omdat er 

geen oplossingen komen voor hun problemen of geen verantwoordelijkheid wordt genomen voor 

bijvoorbeeld een brand in een informele wijk.55 Een andere oplossing is de hulp van private bedrijven 

of ngo’s zoeken, die voor een deel de rol van de lokale autoriteiten overnemen. 

 

2.2 Ngo’s 

De eerste ngo’s in Caïro verschenen in de jaren ’70 maar ze ervaarden pas een echte explosie in de 

jaren ’80 en ’90, toen ook op internationaal niveau meer geld werd vrijgegeven voor ngo’s. Er 

bestaan veel verschillende ngo’s, klein, groot, internationaal of ontstaan uit de gemeenschap zelf, 

maar allen zijn ze ontstaan om de gaten op te vullen in de zaken die de staat gewoonweg niet 

uitvoert en die de private sector niet wilt uitvoeren.56 

“(…)citizens find it hard to believe that governments are able to find solutions without causing 

them hardship or inconvenience. As a result, a rapidly growing number of private 
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voluntary associations has emerged, including community based organisations and 

people’s self-help activities.”57 

Vaak worden ngo’s dus opgericht omdat de inwoners van ontwikkelingslanden de regering 

wantrouwen en niet geloven dat deze hun belangen effectief wil behartigen. Op dat punt vormen de 

ngo’s vaak een goed alternatief voor de regering. 

Ngo’s in de betere buurten, zoals Zamalek, dienen vaak om de belangen van het milieu te behartigen 

en bijvoorbeeld te zorgen voor renovaties, groene ruimtes en properheid in de straten. In de armere 

buurten, zoals de zabbaleenwijken, zullen de ngo’s zich vooral bezighouden met de basisnoden zoals 

gezondheidszorg en educatie, die vaak ontbreken in deze buurten. Maar ook al vragen deze ngo’s 

geen geld aan de staat en vervullen ze eigenlijk de functies die de officiële autoriteiten zouden 

moeten vervullen, toch dienen ze rekening te houden met de lokale autoriteiten. Deze kunnen 

immers negatief reageren omdat ze zich genegeerd voelen doordat de ngo’s hun taken uitvoeren. 

Het is gebleken dat het belangrijk is dat er grondig overleg plaatsvindt met de lokale autoriteiten om 

de projecten van de grond te krijgen.58  

Maar dan nog is er geen garantie dat de projecten van de ngo’s effectief slagen. Een vaak 

terugkerende kritiek is immers dat de projecten opgestart en geleid worden door top-down59 ngo’s, 

en doodbloeden van zodra de sponsoring stopt. De deelname van de plaatselijke gemeenschap aan 

de eigenlijke projecten is dus broodnodig. Zo weten de inwoners wat er gaande is, kunnen ze zelf 

actief deelnemen en is er een grotere kans dat het project effectief wordt voortgezet. Het is echter 

niet altijd gemakkelijk om de armere bevolking zoals de zabbaleen te engageren omdat velen 

denken, door de slechte werking van de lokale autoriteiten, dat ook de ngo’s alleen degenen met de 

beste connecties zullen helpen. 60 

Ook ngo’s slagen er dus zeker niet altijd in om hun doelen te bereiken, maar meer uitleg over de 

verschillende projecten die gestart zijn voor de zabbaleen, volgt in de komende hoofdstukken.  
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3. Informaliteit. 

De term ‘formeel’ wordt gebruikt voor alles wat legaal is en goedgekeurd is door de wet en de 

overheid. ‘Informeel’ is dan uiteraard het tegenovergestelde en duidt alles aan wat niet volgens de 

normen van de overheid en haar wetten is. De twee termen worden steevast samen gebruikt en 

lijnrecht tegenover elkaar geplaatst: informele wijken ten opzichte van formele wijken, informele 

handelaars ten opzichte van formele handelaars, enzovoort.  De begrippen worden gebruikt als een 

zwart-wittegenstelling, maar is dat wel zo? Niet alleen kan informaliteit zich uiten in verschillende 

aspecten van het leven (van het soort educatie tot de woonplaats van een persoon), er zijn ook 

verschillende mates van informaliteit en formaliteit. Zo wordt later in dit hoofdstuk bijvoorbeeld 

aangetoond dat er discussie bestaat over de grens tussen formele en informele jobs en dat er ook 

zoiets als semiformeel en semi-informeel bestaat.  

Het woord ‘informeel’ draagt ook een zeker stigma met zich mee en wordt veelal besproken in een 

negatieve context, of zoals Agnès Deboulet het verwoordt: 

“…denigrating language borrows, reinforces, and fuses together a system of negative social  

signifiers, linking, for example, informality and marginality, informality and disorder, 

informality and poverty, and informality and rural origins or provincialism.”61 

 

Sommigen beweren zelfs dat dat negatieve beeld bewust gecreërd wordt, bijvoorbeeld om politieke 

redenen:  

 “The stigmatization of whole communities has a political utility and calculus to it that can 

 often be quite effective, in the short run, for shoring up weak regimes and avoiding 

 responsibility for difficult national problems”. (Diane Singerman)62 

In de volgende hoofdstukken zal ik proberen om de eenzijdige visie op informaliteit te doorbreken. 

Daarnaast zal ik beschrijven op welke vlakken de zabbaleen ‘informeel’ kunnen worden genoemd, en 

waar de grens tussen formeel en informeel ligt. De drie grote redenen waarom de zabbaleen volgens 

mij ‘informeel’ genoemd worden, zullen hier besproken worden, namelijk: door hun woonplaats, 

door hun job en door het soort leven dat ze leiden. 
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4 Geografische informaliteit 

4.1 Informele wijken in Caïro 

De eerste reden die ik in dit hoofdstuk aanhaal voor de informaliteit van de zabbaleen, is hun 

woonplaats. Ze wonen namelijk in de zogenaamde informele wijken van Caïro, de cašwā’iyyāt.63 

Er bestaan vele definities van informele wijken maar een van de meest gebruikte is die die de GOPP 

(General Organisation for Physical Planning) in 2006 gebruikte, namelijk:  

“All areas that have been developed by individual efforts, whether single or multi-story  or 

shacks, in the absence of law and has not been physically planned. They have been developed 

on lands that are not assigned in the city’s master plan for building. The buildings’ conditions 

might be good, however they might be environmentally or socially unsafe and lack the basic 

services and utilities.”64 

Informele wijken zijn dus zonder vergunning gebouwd op landbouwgrond of op grond die eigendom 

is van de staat. Ze zijn niet georganiseerd of gepland door de regering en voldoen dus niet aan de 

wetgeving. Dat wil echter niet per se zeggen dat de gebouwen niet goed geconstrueerd zijn of dat ze 

onveilig zouden zijn. In welke staat de gebouwen zijn en wat de inwoners van informele wijken 

typeert, kan niet gedefinieerd worden.  

Het fenomeen van de ashwa’iyyat kwam in Caïro wellicht voor het eerst voor in de vroege jaren ‘60, 

maar helemaal zeker is men dat niet omdat men aan die eerste informele gebouwen geen aandacht 

schonk. David Sims suggereert dat dat gebrek aan aandacht het gevolg is van de overvloedige 

aandacht die de regering schonk aan het bouwen van onder andere gloednieuwe industrie.65 Ook het 

feit dat de eerste informele vestigingen vooral aan de rand van de stad, op landbouwgrond, gebouwd 

werden, zorgde voor een late reactie. Enkel binnen de eigenlijke stad waren er immers enkele regels 

omtrent bouwen. Alles wat ‘ruraal’ werd genoemd, viel buiten de wetgeving.66 
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Het hoeft niet te verwonderen dat tot de jaren 50 alles nog ‘formeel’ kon genoemd worden, er waren 

immers nog niet echt wetten die bepaalde bouwcodes voorschreven. Dus ook downtown Caïro, met 

haar vele kronkelende straatjes en weinige structuur kan als formeel beschouwd worden.67  

In de oorlogsjaren vanaf 1967, kende informeel Caïro een enorme groei. De regering had het immers 

te druk met de oorlog om de formele ontwikkeling van de hoofdstad verder te zetten, dus werd er 

maar informeel verdergebouwd. De informele wijken boden onder andere een woonplaats voor de 

ongeveer 1 miljoen mensen die vanuit de zone rond het Suezkanaal geëvacueerd werden.68 

Daarnaast trokken vele mensen uit de omliggende dorpen naar de stad en zorgde ook de natuurlijke 

bevolkingsgroei voor een expansie. Tussen 1976 en 1996, groeide de Egyptische populatie immers 

van 36 miljoen inwoners naar 59 miljoen, en dat op slechts 20 jaar tijd.69 Informeel wonen betekent 

overigens ook goedkoop wonen, iets wat bijvoorbeeld zeer aanlokkelijk is voor studenten in Caïro.  

De boom die de informele stad in deze oorlogsjaren kende, werd duidelijk aan de hand van een 

studie van USAID (United States Agency for International Development). Die toonde in 1982 aan dat 

meer dan 80 procent van alle gebouwen die de laatste vijf jaren in Caïro gebouwd waren, in de 

informele sector kon worden gevonden. Alhoewel de informele wijken onmogelijk nog genegeerd 

konden worden, was dat precies wat de toenmalige regering deed. Ze stortte zich volledig op het 

bouwen van nieuwe, formele wijken in plaats van een oplossing te zoeken voor de informele stad.70 

Deze ontwikkeling zette zich alleen maar verder en in 2009 woonden reeds 11 miljoen van de 17 

mijoen71 inwoners van Groot-Caïro in gebieden die zich informeel ontwikkeld hadden. Een 

meerderheid van de bevolking kon dus als ‘informeel’ of ‘illegaal’bestempeld worden. En dat is 

precies wat er gebeurde. De media en de regering noemden de informele delen van de stad niet 

alleen illegaal, maar ook gevaarlijk, of met de woorden van David Sims: 

“Although the informal city had been around for decades and houses almost two-thirds of the 

 population of Greater Cairo, in the minds of most comfortably established Egyptians ‘ashwa’i

 Cairo remains a remote and marginal part of the metropolis. If thought of at all, the informal 
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 city is usually considered a repository of poverty, backwardness, crime, misery, and all that is 

 wrong with Cairo.”72 

 

SIMS, D., 2010, 60. 

Maar hoe kan je de meerderheid van de bevolking van een stad illegaal noemen? Wellicht komt dat 

doordat de informele wijken zo negatief beschreven worden, dat ze gezien worden als één pot nat, 

maar: 

 “Beyond their similarities, however, extremely diverse ways of living and modes of

 identity are blanketed over by the metadiscourse of informality.” (Agnès Deboulet)73 

De inwoners van de ashwa’iyyat zijn dus zeker niet allemaal gelijk en behoren lang niet allen tot de 

armere lagen van de bevolking. Integendeel, ook de mensen uit de middenklasse, 

universiteitsstudenten, hoogopgeleide mensen en jonge koppels zoeken hun toevlucht tot de 

informele delen van de stad omwille van de lage huurprijzen.74 Ook de grote administratieve last en 

strenge bouwcodes die het bouwen van nieuwe huizen in de formele wijken met zich meebrengt, 

zorgt ervoor dat velen zich tot de ashwa’iyyat wenden. Zo blijven de gebouwen in formele gebieden 

leeg staan en worden de informele delen van de stad steeds meer overbevolkt. 75 
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Niet alleen de inwoners van de ashwa’iyyat zijn zeer gevarieerd, ook de soorten gebouwen variëren 

van gebied tot gebied. Echte‘slums’, met huizen van afval en karton, komen bijna niet voor in Caïro. 

De meeste gebouwen worden opgetrokken uit steen en zijn relatief veilig. Soms zijn ze van mindere 

kwaliteit dan gebouwen in de formele wijken omdat ze altijd te maken hebben met de dreiging van 

relocatie van hun huizen en men dus niet weet of het gebouw er lange tijd zal staan. Maar omdat de 

huizen meestal gebouwd worden door de eigenaars zelf, hebben die er alle baat bij om ze zo goed 

mogelijk te bouwen en zijn vele informele gebouwen net heel goed gestructureerd.76 Er zijn veel 

verschillende types van informele gebouwen die tot een andere categorie behoren naargelang het 

aantal verdiepingen, de gebruikte materialen en de aanwezige nutsvoorzieningen. Meer informatie 

over deze verschillende types van gebouwen, vindt men in het meest recente boek van David Sims 

waarin hij drie algemene types van informele gebouwen onderscheidt.77  

In het begin van dit hoofdstuk werd reeds aangehaald dat de definitie van informele wijken zeer vaag 

is. Ze lijkt ook te ruim te zijn omdat het moeilijk is om al deze verschillende soorten mensen en 

gebouwen onder één noemer te plaatsen. Omdat de begrippen ‘formeel’ en ‘informeel’ zo breed 

zijn, kunnen er  dan ook tussencategorieën ontstaan, zoals Agnès Deboulet aantoont met het 

voorbeeld van Dar al-Salam in Caïro: 

 “Dar al-Salam represents a first type of new urbanization, the infralegal kind. Dar al-Salam

 initially was composed of plots of privately owned and cultivated land. Its spatial irregularities

 resulted from the illegal conversion of agricultural terrain, zoned for food cultivation, into 

 residential building plots. Dar al-Salam can be considered infralegal because of its

 substandard construction norms and materials and its building permit violations. Because

 of its legitimacy as a middle-class quarter with business linked to the state and lower-level

 classes, however, Dar al-Salam is not totally identified as an ‘illegal’ place. Instead, it is 

 perceived as a large lower- and lower-middle class neighborhood that just happens to have 

 been built despite violating many construction and municipal regulations.”78 

Dus omdat er in Dar al-Salam ambtenaren en andere werknemers van de overheid wonen, wordt de 

informele wijk semiformeel genoemd. Dat bewijst nogmaals dat de grens tussen ‘formeel’ en 

‘informeel’ zeer dun en flexibel is. 
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Bovendien is bouwen op staatsgrond niet altijd illegaal, soms bestaat er een soort ‘grondrente’ 

waardoor er toch op staatsland gebouwd kan worden en de bewoners een vrij degelijke zekerheid 

hebben over hun bezit. Andere informele wijken zijn ontstaan omdat de regering er ooit een 

opvangkamp voor ontheemde families oprichtte en dat kamp zich uiteindelijk tot vaste woonplaats 

ontwikkeld heeft. Soms mocht men dan weer op staatsland bouwen omdat het stuk grond 

gewoonweg weinig waarde had voor de staat.79  

De regering is met andere woorden zeer onduidelijk over haar definitie van informele wijken en is 

dus deels schuldig aan de informalisering. Mensen voelen zich vaak veilig omdat de regering hen 

tolereert of zelfs helpt. Zekerheid is er echter nooit, zelfs niet voor mensen die wel op formele grond 

wonen.  Het is immers gebleken dat ook zij soms het onderwerp van relocatie kunnen zijn, terwijl er 

wettelijk niets aan de hand is met hun woonplaats.80  

 

4.2 De woonplaats van de zabbaleen: ‘garbage cities’. 

Toen de zabbaleen in de jaren ’40 voor het eerst in Caïro aankwamen, vestigden ze zich in het 

westelijke deel van Imbaba, dat toen nog nauwelijks bewoond was. Maar naarmate de tijd verstreek, 

groeide de populatie van Caïro aanzienlijk en werd Imbaba een drukbevolkte wijk. Het afval en de 

ezzelskarren van de zabbaleen zorgden voor irritaties bij de andere bewoners, die dan ook de 

relocatie van de zabbaleen vroegen. In 1970 kregen de zabbaleen de opdracht om te verhuizen op 

vier dagen tijd. De zabbaleen die in de wijken ten Oosten van de Nijl werkten, mochten van de 

gouverneur naar de heuvel Muqattam verhuizen, een plek die in die tijd nog zo goed als 

ontoegankelijk was. De zabbeleen die de andere zijde van de stad bedienden, mochten hun intrek 

nemen op landbouwgronden in de buurt van al-Barājīl en al-Mucatamidya. Deze plaatsen lagen ver 

uit het stadcentrum en zo was het probleem van het stinkende afval en de verkeersellendes door de 

ezelskarren voor de bewoners opgelost. Maar met de noden van de zabbaleen werd amper rekening 

gehouden. De meerderheid werd immers naar Muqattam gestuurd, waartoe slechts drie ingangen 

waren, die bovendien in een erbarmelijke staat waren. De wegen moesten nog uit de rotsen 

gehouwen worden en de grond moest nog volledig geëffend worden vooraleer er woningen konden 

worden gebouwd. Verder kregen de zabbaleen ook geen enkele legale documenten die konden 
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bewijzen dat het land van hen was, ze kregen niet meer dan een administratieve goedkeuring van de 

gouverneur van Caïro.81 

Vandaag de dag zijn er nog vier zabbaleenwijken in Caïro, die in een ring rond de stad liggen. De 

grootste wijk is Muqattam , daar wonen ongeveer 20.000 mensen.  De kleinste 

zabbaleengemeenschap is Tura, die ongeveer 2000 inwoners heeft. Verder zijn er nog twee andere 

wijken, al-Baragil (3000 inwoners) en cizbat al-Nakhl (8000 inwoners) genaamd.82 Al deze gebieden 

bevinden zich in de informele delen van Caïro. 

 

 

SCHEINBERG, A.; MICHAEL, H.S.; YAMINI, G.; et al, 2010, 23. 

 

De 33.000 mensen die in deze gebieden wonen, behoren niet allemaal tot de traditionele 

vuilnisophalers, de zabbaleen. Er wonen ook andere actoren die deel uitmaken van de informele 

afvalsector. Deze mensen zijn bijvoorbeeld tussenpersonen die een groter kapitaal hebben dan de 

zabbaleen en het gerecycleerde afval van hen kopen om het verder te verwerken of op hun beurt 

weer door te verkopen aan groothandelaars. Daarnaast zijn er ook mensen die bruikbare materialen 

uit de stortplaatsen of vuilnisemmers halen of die van deur tot deur verschillende, gebruikte 

huishoudelijke materialen verzamelen.83 
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Wanneer men het heeft over de ‘garbage cities’, zoals de zabbaleenwijken vaak genoemd worden, 

gaat het meestal uitsluitend over Muqattam, er is ook bitter weinig informatie te vinden over de drie 

andere buurten. Muqattam is dan ook niet alleen veel groter dan de andere buurten, het is ook een 

buurt die vele problemen kent door zijn locatie. Muqattam is het hoogste deel van Manšiyat Nāsir, 

een van de grootste en armste informele wijken in Caïro. Door deze hoogte moeten de zabbaleen 

een lange en moeilijke weg afleggen met hun vuilniswagens of karren, de wegen zijn immers zeer 

smal en lopen door Manshiyet Nasr. De hoogte zorgt er ook voor dat er weinig bescherming is tegen 

de wind en dat zand en stof vrij spel krijgen. Muqattam dankt zijn naam aan de berg waar de wijk 

eigenlijk tegenaan ligt en die het grootste gevaar voor de inwoners vormt, er gebeuren immers 

regelmatig aardverschuivingen waardoor er stenen naar beneden tuimelen.84  

Maar de grootste zorg voor de inwoners van de zabbaleenwijken, is dat ze opnieuw zullen moeten 

verhuizen in opdracht van de regering. In de voorbije jaren zijn er verschillende speculaties geweest 

dat de wijken moeten verdwijnen naar een woestijngebied in Qaţāmiya, 25 kilometer verwijderd van 

hun huidige woonplaats.85 De regering verklaart dat ze deze maatregelen wil nemen omdat 

Muqattam te gevaarlijk is en opdat het milieu zou kunnen worden verbeterd. Maar wellicht 

verbergen deze redenen de eigenlijke redenen, namelijk dat de regering graag prestigieuze 

woonprojecten zou willen starten op Muqattam. Zo is er al een voorstel geweest van een bedrijf in 

Dubai om er een residentiële wijk te bouwen. Overigens heeft de expansie van de stad ervoor 

gezorgd dat Muqattam, dat ten tijde van de verplaatsing van de zabbaleen ver buiten het centrum 

van de stad lag, de afgelopen jaren dichter bij het historische centrum van Caïro kwam te liggen. Het 

feit dat de wijk en het afval dat de zabbaleen meebrengen nu opnieuw in het centrum liggen, kan 

een extra reden zijn voor de relocatie. Die centrale ligging is anderzijds interessant voor de 

prestigieuze projecten die men wil starten en voor de toeristen.86  Deze relocatie zou echter voor de 

zabbaleen zeer nefast zijn aangezien de kosten voor transport en werkkracht aanzienlijk zouden 

toenemen, alsook de reistijd langer zou worden. 
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4.3 Waarom formaliseren? 

“An outsider community, even if located in the heart of a city, by definition lacks street 

names, house numbers, maps, a police presence, paved roads for police cars and, thus, state 

control.”87 

In dit hoofdstuk werd reeds aangetoond dat de bevolking en de gebouwen van de informele wijken 

vaak niet veel verschillen van die in de formele delen van de stad en, zoals Muqattam, vaak zeer 

dicht bij het centrum liggen. Toch is er, zoals deze quote zegt, geen enkele controle van de staat in 

deze wijken. Maar waarom worden de informele delen van de stad, die zeer gelijkaardig zijn aan de 

formele wijken, niet gewoon geformaliseerd zodat ze een officiële status krijgen? Volgens Asef Bayat 

en Eric Denis is het antwoord simpel: als de staat deze wijken zou erkennen, “zouden ze verplicht zijn 

om dure urbane voorzieningen te voorzien zoals riolering, goede wegen en stromend water.”88 Maar 

dat kost dan weer geld en verantwoordelijkheid aan de regering.  Uiteindelijk is legaliteit, zoals Agnès 

Deboulet het verwoordt, “een privilege dat alleen betaalbaar is voor bepaalde klasses in bepaalde 

sociale ruimtes.”89 

Nochtans zou een officiële erkenning van hun informele huizen grote voordelen bieden aan de 

zabbaleen. Zo zouden ze immers niet alleen beschermd zijn tegen de mogelijke relocatie van hun 

wijken, het zou hen ook een nieuw kapitaal en een legale status geven.  

“…the less privileged already possess most of the land and businesses in developing countries, 

but lack the kind of formal property rights over these assets that could raise their value and 

convert them into “live capital.” Because ownership cannot be readily traced and validated, 

and exchanges cannot be governed by a legally recognized set of rules, their assets cannot be 

used in efficient and legally secured market transactions. The property of the poor is, in effect, 

‘dead capital’.” Hernando de Soto90 

Met andere woorden, wanneer de woonplaats van de zabbaleen formeel kan worden genoemd in 

plaats van informeel, geeft het hen kapitaal en een legale status. Het is een cruciale stap naar 
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bescherming die later kan bijdragen tot het opwaarderen van de handel.91 ‘Dood kapitaal’, zoals de 

Soto het noemt, kan immers niet gebruikt worden om een lening aan te gaan bij de bank, of om als 

garantie te dienen voor de betaling van bijvoorbeeld watervoorziening en elektriciteit.92 Er kan met 

andere woorden geen moderne markteconomie ontstaan zonder formele eigendommen omdat het 

grootste deel van de activa onzichtbaar blijft.93 Toch is er in Egypte zo’n 240 biljoen dollar ‘dood 

kapitaal’ aanwezig, of 64 procent van de totale Egyptische activa in onroerend goed,94 en is 75 

procent van het vastgoed niet geformaliseerd en dus onzichtbaar. Doordat deze niet geformaliseerd 

worden, blijft een overgroot deel van de bevolking dus zonder reden arm. 

In de jaren ’80 ondernam EQI (Environmental  Quality International) samen met enkele organisaties 

binnen Muqattam een opwaarderingsproject. Binnen dit project wilden ze het ook mogelijk maken 

voor de zabbaleen om een legale aanspraak te maken op hun land. De meeste inwoners deden dit 

echter niet omdat de prijs voor hun grond te hoog lag. Ze vonden het niet terecht dat ze de huidige 

waarde van de grond moesten betalen en niet de waarde die de grond had toen ze verplaatst 

werden naar Muqattam. Die waarde lag immers een stuk lager aangezien er zelfs nog geen wegen 

aanwezig waren.  

Ondertussen is er onder de inwoners wel een soort ‘informele eigendom’ ontstaan. De bewoners 

kennen elkaar en erkennen elkaars eigendommen, waardoor er onderling gebouwen verhuurd of 

verkocht kunnen worden. Maar omdat deze praktijk volledig informeel is, kan er enkel onder 

bewoners van dezelfde wijk verhuurd worden en kunnen ze de formele huizenmarkt dus niet 

betrekken in hun activiteiten. Als de regering ooit zou beslissen om de zabbaleenwijken effectief te 

verplaatsen, hebben de zabbaleen dus geen enkel officieel document voorhanden dat hen de legale 

eigenaars van hun woonsten en werkplaatsen maakt.95 

Uit de quote van Agnès Deboulet in hoofdstuk 3, werd reeds duidelijk dat het begrip ‘informeel’ een 

zeer negatief en eenzijdig beeld met zich meedraagt. Dus ook de informele wijken en zijn inwoners 

krijgen een negatieve stigmatisering en worden vaak in verband gebracht met begrippen zoals 

‘ruraal’, ‘marginaal’ en ‘gevaarlijk’. Maar doordat de inwoners als een massa gezien worden, zonder 
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rekening te houden met verschillende sociale en historische achtergronden, worden er geen goede 

oplossingen geboden voor hun specifieke problemen.96  

Wanneer deze wijken geformaliseerd zouden worden, zouden ook de inwoners de stempel van de 

informaliteit van zich af kunnen zetten en door het leven kunnen gaan als officieel erkende inwoners 

van Caïro. Voor de zabbaleen zou ook dit weer een opstapje kunnen zijn naar de erkenning van hun 

job als informele vuilnisophalers.  

De stigmatisering zorgt er ook voor dat mensen vaak een oud adres of hun geboorteplaats op hun 

identiteitskaart laten noteren in plaats van hun huidige adres omdat ze vrezen voor de stigmatisering 

bij de zoektocht naar een job of omdat ze gemakkelijker door politiecontroles willen geraken. Maar 

wanneer de regering zou beslissen om een informele wijk te ontruimen, dan hebben de bewoners 

enkel een kans op een alternatieve woning wanneer ze met officiële documenten, zoals een 

identiteitskaart, kunnen bewijzen dat ze effectief op deze plaats gewoond hebben. Sinds het 

Duwayqa-incident97 heeft de Egyptische regering zelfs verboden om adressen uit informele wijken op 

iemands paspoort te zetten zonder overleg met de lokale autoriteiten. Dat vormt niet alleen een 

probleem in geval van relocatie (want ook mensen met het juiste adres op hun identiteitskaart 

krijgen vaak geen nieuwe woonst), maar ook wanneer kinderen naar school willen gaan. In sommige 

gevallen moeten ze immers kunnen bewijzen dat ze in de buurt wonen, als ze toegang willen krijgen 

tot de school.98 

 

4.4 Formalisering van zabbaleenwijken 

4.4.1 Wat doet de regering? 

Dat de regering hard haar best deed om de andere kant op te kijken en het fenomeen van de 

informele wijken te negeren en te laten gedijen, werd reeds duidelijk in hoofdstuk 4.1. In de jaren ’80 

echter werden ze verplicht om het probleem te erkennen omdat er politiek en sociaal geweld 

voortkwam uit deze buurten (onder andere in Imbaba99), die de macht van de centrale regering 

bedreigde. Als eerste oplossing voor het probleem greep de regering naar de befaamde 

‘woestijnvestigingen’.  Het idee van het bouwen van woongebieden in de woestijn was niet nieuw en 
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werd reeds besproken in 1956. Maar het is pas onder de regering van president Sadat in 1974, dat er 

beslist werd dat de draagkracht van Caïro reeds overschreden was en er maximum 9,5 miljoen 

inwoners in de stad zouden mogen zijn. De overige bevolking zou men naar steden in de oostelijke en 

westelijke woestijn verplaatsen. Deze steden waren in de eerste plaats bedoeld om zowel bevolking 

aan te trekken, als nieuwe industriële projecten en publieke en private investeringen. Ook de 

instituten van de staat zouden gedeeltelijk verplaatst worden naar deze steden en zo 

gedecentraliseerd worden.100 Maar toen het probleem van de informele wijken steeds zichtbaarder 

werd, onder andere door de nieuwe ‘Cairo Ring Road’101 die de wijken passeerde, opperde de 

regering het idee om enkele wijken (onder andere de zabbaleenwijken) te verplaatsen in de woestijn. 

Volgens Diane Singerman is de regering zo gefocust op de nieuwe steden omdat ze de chaos van 

Caïro willen ordenen, zodat de wijken beter te controleren vallen: 

 “Whatever is ‘chaotic’-demographic density, traffic patterns, noise, methods of transport, 

 markets, Sufi festivals, and forms of housing- needs to be straightened out, fixed, re-ordered, 

 developed, simplified, made legible, organized, modernized, beautified, and rationalized- in

 short, transformed so that they can be better controlled.”102 

Alhoewel er tonnen geld in deze woestijnprojecten gepompt werd, bleek dat weinig mensen in deze 

gebieden wouden wonen en dat er in 2006 zo’n 63% van de gebouwen leeg stond.103 Dat terwijl de 

bevolking in informele wijken in Caïro jaarlijks met 3,2 procent, of 200.000 personen, toeneemt104. 

“Schandalig”, vindt David Sims, die zegt dat men beter het schaarse geld in de dichtbevolkte 

gebieden en wijken in het hart van de stad zou investeren. Dat zou volgens hem immers een veel 

grotere impact op de volledige samenleving hebben dan de investering van dat geld in de 

woestijngebieden.105 

Zoals eerder reeds gezegd werd, dreigt de regering vaak met deze relocatieplannen voor de 

zabbaleen. Dat terwijl de regering eigenlijk volgens de ICCPR (International Covenant on Civil and 

Political Rights), ICESCER (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) en The 
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African Charter on Human and Peoples’ Rights, pas in uiterste omstandigheden mensen mag 

verplaatsen. Maar tot op heden verbiedt de Egyptische wetgeving geen gedwongen relocaties en 

moet er niet overlegd worden met de inwoners van het gebied dat zou worden ontruimd.106 

Voorlopig zijn er echter nog geen effectieve relocaties van zabbaleenwijken gebeurd. 

In een verdere poging om de uitbreiding van de informele wijken te stoppen, werden in 1996 twee 

decreten uitgevaardigd die verklaarden dat “de bouw van elke nieuwe constructie op 

landbouwgrond en elke urbane constructie zonder geldige bouwvergunning, streng bestraft zou 

worden door de militaire rechtbank.” 107 Deze decreten hadden slechts een tijdelijk effect en zorgden 

er niet voor dat de bouw op informele grond stopte. 

Pas in de jaren ’90 focuste de regering zich niet langer louter op de relocatie van de zabbaleenwijken, 

maar deed men mee aan de ‘upgrading’ van de wijken, een aanpak die de ngo’s in Caïro reeds langer 

hanteerden. Met ‘upgrading’ wordt het verbeteren van de levensomstandigheden van inwoners van 

informele wijken bedoeld. Dit kan op verschillende manieren ingevuld worden, van het verbeteren 

van de fysieke omstandigheden waarin de mensen leven, tot sociale ontwikkelingen of het oplossen 

van dringende problemen.108 

Zo werd onder president Mubarak in 1993 ‘The National Upgrading Policy of Informal Urban 

Settlements’ gestart, een programma dat zich concentreerde op de verbetering van de infrastructuur  

en de wegen in ondere andere  Manshiyat Nasr. Er werden miljoenen in dat project gepompt maar 

volgens de UNDP is de uiteindelijke impact veel kleiner gebleken dan aanvankelijk verwacht werd.109 

In 2007 werd een vijfjarenplan uitgewerkt, voor ondere andere de zabbaleenwijken. Dat plan zou de 

wijken upgraden of waar nodig gebouwen vernietigen en opnieuw opbouwen, maar zou ook 

eigendomsrechten verschaffen aan de bewoners. Door de nieuwe aandacht voor de wijken kregen 

de inwoners een gevoel van veiligheid en zekerheid over hun eigendom maar het is duidelijk dat een 

echte registratie en formalisering er niet gekomen is.110 

Wat minder duidelijk is, is wat de regering Mubarak effectief aan upgrading gedaan heeft: 
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“… it is unclear what upgrading activities the Mubarak government has itself undertaken 

since 1992. The scattered-settlement fund’s capitalization of $563 million was quite limited in 

per capita terms, and much of the money may have been spent on projects of primary benefit 

to upper-income groups in Cairo’s more formal areas.” William Dorman.111 

In september 2008 kwamen door een rotsverschuiving van de Muqattamberg meer dan 100 mensen 

om het leven, werden er 58 inwoners gewond en werden nog veel meer mensen plotsklaps dakloos. 

Het ‘duwayqa-incident’, zoals dit voorval genoemd werd, bracht een storm aan reacties teweeg van 

onder andere internationale organisaties zoals Amnesty International. Zij schreven een uitgebreid 

rapport over het voorval met de veelzeggende titel: ‘Buried Alive: Trapped by Poverty and Neglect in 

Cairo's Informal Settlements’, waarin ze de aanpak van de regering met betrekking tot de informele 

wijken zwaar bekritiseren en hen aanmanen om dringend actie te ondernemen. De mediastorm werd 

nog groter toen bleek dat de ‘Astronomical and Geophysical Research Institute’ in Caïro reeds in 

1997 een rapport schreef voor de regering na eerdere rotsverschuivingen in Muqattam waarin ze 

duidelijk aantoonden dat ook andere gebieden bedreigd werden.112  

“..there is a kind of ‘organic’ development operating –piecemeal, insufficient, and chaotic, 

 always after the fact and limited- through local and national sectoral agencies113.”  

Het Duwayqa-incident is een goed voorbeeld van deze uitspraak van David Sims, die mooi samenvat 

hoe de regering de informele wijken aanpakt: chaotisch, stukje bij beetje en vooral steevast nadat er 

reeds projecten van ngo’s gestart zijn of nadat er iets gebeurd is waardoor men niet anders kan dan 

ingrijpen.  

Na het Duwayqa-incident, nam de regering ook effectief een hele reeks van nieuwe maatregelen. 

Allereerst werd er een onderscheid gemaakt tussen ‘unplanned areas’, de term die de regering 

gebruikt voor de informele wijken, en ‘unsafe areas’ die dringend aangepakt moeten worden omwille 

van de veiligheid en gezondheid van de inwoners.114 Reeds in oktober werd het ISDF (Informal 

Settlement Development Facility) opgericht, dat moest onderzoeken welke gebieden onder de 

categorie ‘unsafe’ vallen. Volgens het ISDF zijn onveilige gebieden gebieden waarin meer dan de helft 

van de gebouwen voldoen aan een reeks voorwaarden die te maken hebben met de kwaliteit van de 
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gebouwen en de omgeving in dewelke deze gebouwd zijn. Vervolgens onderscheiden ze op deze 

manier vier niveaus van onveiligheid, waarbij het eerste niveau het meest gevaarlijke is en dus het 

snelst aangepakt moet worden, met een relocatie. De andere niveaus vereisen diepgaande upgrading 

in plaats van relocatie. Uit de vroegere ervaringen heeft men immers geleerd dat relocatie vaak meer 

kwaad dan goed doet indien het onnodig is.115 De zabbaleenwijk Ezbet al-Nakhl en delen van 

Muqattam werden bestempeld als onveilige wijken met onmiddellijk gevaar voor de inwoners en 

moeten dus zo snel mogelijk verdwijnen of grondig herbouwd worden.116 Het plan ziet voor deze 

mensen echter ook de aloude oplossing, namelijk een relocatie naar de nieuwe steden in de 

woestijn.117 

In datzelfde jaar, kondigde de regering ook het ‘Caïro 2050 plan’ aan dat de informele wijken grondig 

zou aanpakken. Men beloofde om zo spoedig mogelijk het plan te publiceren maar dat is tot op 

heden niet gebeurd, waardoor vele inwoners van informele wijken bang afwachten voor wat komen 

zal. Het enige wat de regering kwijt wil over het plan, is dat het zal zorgen voor een decentralisering 

van het plannen van de wijken en dat het zal waken over een goede uitkomst voor de inwoners en 

hen actief zal laten deelnemen aan het proces.  Ook al zijn er na de Egyptische Revolutie van vorig 

jaar enkele kopstukken van het plan, zoals Gamal Mubarak en de minister van Housing, Utilities and 

Urban Development, opzij gezet, toch houdt men vol dat het plan gepubliceerd zal worden.118 

Niet alleen hanteert de regering geen eenduidig beleid omtrent de informele wijken en holt ze vaak 

achter de feiten aan, ook is er volgens Hernando de Soto een enorme “lack of knowledge” over de 

omvang en realiteit van de informele wijken en de gevolgen van de scheiding tussen formeel en 

informeel.119 Wanneer men bovendien toch tot de formalisering wil overgaan, bestaat er niet alleen 

verwarring tussen de verschillende staatsinstituten maar kan er ook onduidelijkheid zijn bij de 

bewoner die zijn woonst in een informele wijk wil legaliseren. Onderzoek heeft immers aangetoond 

dat het administratieve werk voor de legalisering niet alleen zeer omvangrijk is, maar dat er ook voor 
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kan zorgen dat de woonst uiteindelijk vernietigd wordt, of dat de bewoner een gevangenisstraf zal 

krijgen voor het illegaal bouwen op staatgrond.120 

4.4.2 Upgrading door ngo’s. 

Er werd reeds vermeld dat EQI in de jaren ’80 een poging deed om de woonsten van de zabbaleen te 

legaliseren maar dat dit mislukte en dat het project uiteindelijk vooral tot de ‘upgrading’ van de 

wijken leidde.  

Maar dit was niet het eerste project dat een poging deed om de zabbaleen officiële eigenaars van 

hun woonsten te maken. In 1978 werd immers het ‘Egypt Urban Development project’ van de 

Wereldbank en USAID opgestart, dat zou duren tot 1985. De bedoeling was ook hier om de 

zabaleenwijk in Manshiyat Nasr (Muqattam) te upgraden zodat de bewoners alle basisvoorzieningen 

kregen en uiteindelijk ook de kans zouden krijgen om hun eigendom te legaliseren.121 Het project 

kende echter reeds van bij het begin problemen met de Egyptische regering. Die wou namelijk liever 

een verwoesting van de zabbaleenwijken en een verplaatsing van de inwoners naar andere delen van 

de stad, bij voorkeur naar een van de nieuwe woestijnsteden122. De Wereldbank en USAID 

verwierpen deze ideeën echter en pleitten voor een diepgaande upgrading van de wijk, wat de 

Egyptische regering als een staatssponsoring  beschouwde voor het bouwen van informele wijken.123 

Toen het project met een jaar vertraging eindelijk op gang kwam, volgden er problemen door de 

decentralisering van bepaalde staatsinstituten. Zo werd een deel van de taken van het ministerie 

waar de Wereldbank mee samenwerkte voor de upgrading van Manshiyat Nasr, overgeheveld naar 

een nieuwe organisatie, EAJP genoemd (Executive Agency for Joint Projects). Maar het EAJP had 

eigenlijk te weinig macht om in naam van het ministerie te handelen en de lokale autoriteiten die nu 

bevoegd waren voor de aanpak van de informele wijken, waren niet op de hoogte van de plannen 

met de Wereldbank.124 Dit project kreeg dus te maken met de slechte communicatie tussen de 

verschillende instituten van de regering, zoals we die eerder al aantoonden. Uiteindelijk kan men 

zeggen dat het project vrij succesvol was omdat zo’n 70.000 zabbaleen elektriciteit, drinkbaar water 

en betere wegen kregen en er kapitaal geïnvesteerd werd in private ondernemingen, waardoor het 
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project verder zijn gang kan gaan door de inzet van de lokale bevolking.125 Anderzijds werd een ander 

doel van dit project, namelijk het legaliseren van de woningen en daarbij het toekennen van 

eigendomsrechten aan de bewoners, niet bereikt omdat de EAJP daar niet voldoende autoriteit voor 

bleek te hebben. In 1986 en ’87 kregen de gouvernementen dan toch de macht om informele grond 

te verkopen maar ook hier gebeurde dit aan de huidige prijzen, die na de upgrading nog gestegen 

waren, en weigerden de meeste zabbaleen dit bedrag te betalen. Nochtans is de legalisering zeer 

belangrijk of zoals William Dorman het verwoordt: 

 “.. any comprehensive approach to urban informality requires giving such neighborhoods a 

 measure of legal recognition and allowing them to develop a measure of social autonomy.”126 

Een ander project, dat reeds sinds 1998 loopt, is het Participatory Urban Management Programme 

(PUMP), een samenwerking tussen Egypte en Duitsland, meer bepaald tussen GTZ (Gesellschaft für 

Technische Zusammenarbeit) en het Egyptische ministerie van economische ontwikkeling.127 Het 

project, dat tegenwoordig PDP (Participatory Development Programme) wordt genoemd, wou net 

zoals het project van de Wereldbank, zorgen voor de fysieke upgrading en sociale ontwikkeling van 

Manshiyat Nasr, met daarbij ook het legaliseren van de eigendommen. Maar het kernpunt van het 

project was de nadruk op participatie van zowel de regering, als van de verschillende ngo’s en de 

lokale bevolking. Door deze groepen in te lichten over de ontwikkeling en aanpak van informele 

wijken, hoopte men dat het systeem ook na stopzetting van GTZ zou kunnen worden verdergezet. 

Ook dit project startte een jaar te laat omdat de regering liever een relocatie en dus verwoesting van 

de wijken wou in plaats van een upgrading.128 

 Details over het uitgebreide en langdurige project van GTZ, vindt men in de doctoraatsthesis van 

Elena Piffero129, maar zijn te omvangrijk om in deze thesis aan bod te laten komen. Gebaseerd op 

Piffero’s thesis kunnen we besluiten dat het project  op verschillende vlakken teleurstellend was en 

dat vooral het centrale punt van participatie verschillende problemen met zich meebracht. Het 

concept ‘participatie’ werd nogal vaag omschreven, lokale autoriteiten waren vaak niet bereid om 

mee te doen of hadden gewoon niet voldoende macht om beslissingen te nemen en ngo’s waren 

vaak top-down georganiseerd en hadden te weinig connectie met de eigenlijke gemeenschap. 
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Daarbij komt ook nog dat de lokale bevolking eerst zeer weigerachtig stond om deel te nemen 

vanwege het idee dat enkel de rijkere inwoners er beter van zouden worden. Maar toen het project 

de aandacht trok van een deel van de inwoners, slaagde men er door toedoen van de lokale 

autoriteiten niet in om officiële comités op te starten en bleef de participatie dus informeel.130 

Ook in dit project faalde het toekennen van eigendomsrechten aan de inwoners. Nochtans beweerde 

GTZ bij de aanvang van het project dat dit een voorwaarde was voor de fysieke opwaardering van de 

wijk omdat een deel van de kosten van de upgrading terugbetaald zouden kunnen worden door de 

kosten die de bewoners zouden betalen voor de legalisering. Maar ook zij kregen te maken met de 

onwil van de verantwoordelijke gouverneur en de te hoge prijzen die aan de zabbaleen gevraagd 

werden.131 

Een andere ngo die al jaren werkt voor en met de zabbaleen is Association for the Protection of the 

Environment (APE) die in 1984 gesticht werd met de hulp van EQI.132 APE is gelegen in het hart van 

Muqattam en focust zich tegenwoordig vooral op projecten met betrekking tot vrouwen en 

kinderen133, maar participeerde eerder ook in upgradingsprojecten voor de wijk. Zij kregen in de loop 

van de jaren financiële steun van internationale organisaties zoals de Europese Unie, the Ford 

Foundation en Oxfam, maar ook hun inspanningen hebben enkel geleid tot de fysieke opwaardering 

van Muqattam en niet tot een uitgebreide legalisering. 

 

4.5 Conclusie 

“Notwithstanding the type of tenure, all persons should possess a degree of security of tenure 

which guarantees legal protection against forced eviction, harassment and other threats. 

States parties should consequently take immediate measures aimed at conferring legal 

security of tenure upon those persons and households currently lacking such protection, in 

genuine consultation with affected persons and groups”134 CESCR 
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Als lid van de CESCR is Egypte verplicht om de richtlijnen, zoals bovenstaande, te volgen. Deze 

richtlijn legt sterk de nadruk op het belang en de dringende noodzaak van een legale bescherming 

tegen onteigening en relocatie. Maar zoals we eerder al konden lezen, vindt men in de Egyptische 

wetgeving nergens een verbod op verplichte relocaties, noch wetgevingen omtrent de legalisering 

van informele wijken terug. 

Zelfs na UN-richtlijnen zoals deze, hebben we in het voorbije hoofdstuk kunnen zien dat de 

Egyptische staat steevast blijft opteren voor een relocatie van de wijken, bij voorkeur naar een van 

de nieuwe woestijnsteden. Zelfs al gaf men aan dat men zich vanaf de jaren ’90 zou focusen op de 

opwaardering van de wijken in plaats van de verwoesting van de gebouwen, toch had de regering 

meerdere duwtjes in de rug nodig. Enerzijds stapte men mee in de verschillende projecten onder 

druk van internationale donors zoals de Wereldbank, die men graag te vriend houdt. Anderzijds 

beslisten ze vaak pas een upgrading uit te voeren na een voorval zoals het Duwayqa-incident, dat hen 

verplichtte om actie te ondernemen door reacties van internationale agentschappen zoals Amnesty 

International. Deze opwaarderingen zijn in dat geval vaak beperkt tot bijvoorbeeld de getroffen wijk 

of één van de zabbaleenbuurten, vrijwel altijd Muqattam. 

Uiteindelijk krijgen de zabbaleenbuurten de basisvoorzieningen zoals watervoorzieningen, 

elektriciteit en betere wegen maar het kan vaak jaren duren. Dat heeft ook te maken met de weinige 

financiële middelen die vrijgehouden worden voor de aanpak van de wijken, of zoals David Sims het 

verwoordt, “het budget van de staat voor de infrastructuur van de informele wijken is per capita 

‘truly pathetic’”.135 

Het beleid van de regering ten opzichte van de informele wijken is met andere woorden zeer 

chaotisch en wordt slechts stukje bij beetje aangepakt. Verder dan een upgrading van de wijken wil 

de Egyptische staat overigens niet gaan omdat de legalisering zou betekenen dat men dan nog meer 

voorzieningen moet verzorgen voor deze wijken. Voorlopig blijft het dus meestal bij een informele 

erkenning van het bestaan van deze wijken, wat de inwoners geen enkele garantie biedt bij een 

mogelijke relocatie. 

Ngo’s zijn dan weer zeer afhankelijk van deze regeringen en kunnen, zoals eerder aangetoond werd, 

niet handelen zonder de goedkeuring van de verschillende lokale en centrale autoriteiten. Deze 

communiceren op hun beurt zeer weinig met elkaar waardoor er vaak verwarring bestaat over de 

precieze functies van elk niveau. De projecten die de ngo’s opstarten, zijn ook vaak beperkt tot 

dezelfde wijken en hebben in vele gevallen een gelimiteerde tijdsduur, waardoor de projecten soms 

doodbloeden na afloop. Ook zij gaan dus niet vrijuit en krijgen te maken met kritiek, zoals het 
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hebben van neo-liberale dubbele agenda’s.136 De kritiek van Elena Piffero gaat over de samenstelling 

van het bestuur van de ngo’s. Die zijn immers zelden democratisch verkozen dus hoe representatief 

deze mensen zijn voor de gemeenschap en in hoeverre men hen kan vertrouwen, daar hebben we 

het raden naar. 
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5. Economische informaliteit 

5.1 De vage grens tussen formeel en informeel werk 

In de jaren ’50 ontwikkelde de nobelprijswinnende econoom W. Arthur Lewis een theorie die 

veronderstelde dat de traditionele, informele sector langzaam maar zeker geabsorbeerd zou worden 

door de formele sector en dus uiteindelijk zou verdwijnen.137 

Tegenwoordig zou de informele, niet-landbouwkundige sector echter 48 procent bevatten van de 

volledige tewerkstelling in Noord-Afrika en zelfs tot 65 procent in Azië. In Groot-Caïro zou 25 tot 40 

procent van de inwoners grotendeels tewerkgesteld zijn in de informele sector.138 Het staat met 

andere woorden onomstotelijk vast dat de informele sector in de loop der tijd niet verdwenen is, 

maar integendeel, exponentieel toegenomen is. 

Maar waarom varieert het aantal in Caïro tussen 25 en 40 procent? En waarom zijn deze inwoners 

slechts ‘grotendeels’ in de informele sector tewerkgesteld? 

Een eenvoudige definitie van informele economie is de definitie die David Sims gebruikt in zijn boek 

Understanding Cairo, namelijk: 

 “..informal economic units are largely (but often not totally) free of both direct and indirect 

 state control.”139 

Aangezien de informele economie niet onder de controle van de staat valt, is het niet eenvoudig om 

het precieze aantal informele werkkrachten te meten. Bovendien kan 1 persoon ook zowel in de 

formele, als in de informele sector werken.  

De vuilnisophaling die verzorgd wordt door de zabbaleen, wordt bijvoorbeeld beschouwd als een 

deel van de informele sector. Maar ook deze sector heeft een link met de formele sector140 omdat 

het gerecycleerde afval doorverkocht wordt aan andere handelaars die vaak wel in de formele 

economie tewerkgesteld zijn. Bovendien grijpt de staat ook af en toe in in de informele sector door 

bepaalde sancties op te leggen, maar volgens William Dorman zijn deze “incompetent, arbitrary…and 
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largely cosmetic”.141 Maar door deze tolerantie van de staat kan deze economie niet volledig 

informeel of illegaal genoemd worden.  

Er zijn met andere woorden gelijkenissen tussen het staatsbeleid ten opzichte van de informele 

wijken en het beleid ten opzichte van de informele economie. Ook de informele economie is moeilijk 

te definiëren vanwege de verschillende niveaus van informaliteit en ook omtrent de sancties voor 

deze sector bestaat er in de regering geen eenduidig beleid, maar hanteert men een gedoogbeleid 

dat slechts af en toe ingrijpt. 

Het aspect van de informele sector dat in deze thesis van belang is, is uiteraard de informele 

vuilnisophaling. Deze sector wordt door de ‘International Labour Organization’ beschreven als: 

 “individuals or small and micro-enterprises that intervene in waste management without 

 being registered and without being formally charged with providing waste management

 services.”142 

Volgens de Wereldbank werkt ongeveer 2 procent van de stedelijke bevolking in ontwikkelingslanden 

in de informele afvalsector, wat wil zeggen dat deze sector een inkomen levert voor minstens 15 

miljoen mensen.143 

De 33.000 Cairenen die in deze sector werken, zijn dus zeker niet de enigen in hun soort. Maar toen 

de zabbaleen in de jaren ’40 in Caïro aankwamen en ze de vuilnisophaling op zich namen, kon men 

hen strikt genomen niet informeel noemen. Er was immers nog geen regeling omtrent de 

vuilnisophaling in Caïro, de ophaling is volledig organisch geëvolueerd met de stad. De zabbaleen 

voerden dan ook lange tijd hun job uit zonder inmenging van de regering. Op een paar acties na die 

misschien tegen de zabbaleen gericht waren (zoals het verbod op het gebruik van ezelskarren in 

1990), greep de regering pas in het jaar 2002 in. In dat jaar privatiseerde men de afvalsector en sloot 

men contracten met enkele buitenlandse bedrijven. Toen werd het duidelijk dat de zabbaleen als 

‘informeel’ beschouwd werden en dat men de afvalsector wou formaliseren zonder hun hulp. Het is 

ook pas sinds dat jaar dat de zabbaleen echt actie begonnen te ondernemen voor de formalisering 

van hun job. 

 

 

                                                           
141

 DORMAN, W.J., 2007, 54. 

142
 GUNSILIUS, E.; SPIES, S. & GARCIA-CORTES, S. (eds.), 2011, 8. 

143
 GUNSILIUS, E.; SPIES, S. & GARCIA-CORTES, S. (eds.), 2011, 8. 



44 

 

5.2 Solid waste management in Caïro 

In hoofdstuk 1 werd reeds vermeld dat er lange tijd geen regels bestonden omtrent de 

vuilnisophaling in Caïro en dat de eerste vorm van georganiseerde vuilnisophaling informeel 

georganiseerd werd door de waahis en vervolgens ook door de zabbaleen. Er bestonden in het 

algemeen geen wetten of ministeries die zich concentreerden op het milieu tot in de jaren ’80. 

Zoals reeds vermeld werd, werd in 1986 de CCBA opgericht, het eerste initiatief van de regering om 

inspraak te krijgen in het solid waste management. Naast hun reeds vermelde taken, stonden zij ook 

in voor de aanstelling van private Egyptische bedrijven voor de ophaling van het afval. Deze private 

bedrijven sloten druk bediscussieerde contracten met de CCBA en werden ook betaald door deze 

instantie144. De informele sector, die aanwezig bleef, moest echter betalen aan de CCBA voor de 

ophaling in bepaalde wijken en werd rechtstreeks betaald door de inwoners en niet door de regering. 

Hun verloning voor de ophalingsdienst hangt dus volledig af van de ‘goodwill’ van de inwoners. 

In 1994 werd de belangrijkste Egyptische milieuwet opgesteld die gaat over de ontwikkeling van een 

beleid voor het milieu en een aantal maatregelen biedt voor de houdbaarheid van het milieu.145 Als 

gevolg van deze wet werd drie jaar later het eerste ministerie voor het milieu opgericht, het MSEA112. 

Dat ministerie is samen met zijn uitvoerende arm, het EEAA, bevoegd voor de controle van de 

milieurichtlijnen en is verplicht om overtredingen te rapporteren en beboeten.146 

Het is de taak van de lokale autoriteiten om ervoor te zorgen dat de ophaling van het vuilnis 

daadwerkelijk plaatsvindt. Maar zelfs na het inhuren van private Egyptische bedrijven merkten de 

lokale autoriteiten dat de netheid van de stad onder het verwachte niveau lag. In 2002 beslisten ze 

daarom om, in navolging van Alexandrië, contracten af te sluiten met internationale bedrijven. Zo 

zou hun taak voor een groot deel verlicht worden en hoefden zij louter nog de navolging van de 

contracten te controleren.147 De drie bedrijven die aangesteld werden in Caïro, kregen elk de 

verantwoordelijkheid over de ophaling in een deel van de stad. Een vierde deel van Caïro kreeg een 

ophaaldienst door Al-Fostat, een Egyptisch privaat bedrijf dat door de CCBA opgericht werd.148 
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In hoofdstuk 1 werd reeds vermeld dat de zabbaleen nog steeds het vuilnis ophaalden omdat de 

internationale bedrijven niet op alle plaatsen een goede service leverden en omdat vele bewoners 

liever dagelijks van hun afval verlost waren door een deur-aan-deur service. Maar ook ngo’s zorgen 

voor de ophaling en het transport van het vuilnis in sommige buurten, die niet door de andere 

sectoren bediend worden.149 

De 10.795 ton150 afval die het gouvernement Caïro dagelijks produceert, wordt dus opgehaald door 

de formele sector, ngo’s en de informele sector. De informele sector is echter groter dan alleen de 

zabbaleen. 

 

5.2.1 Informele sector in solid waste management 

In Caïro zijn er 33.000 mensen tewerkgesteld in de informele afvalsector die tot 80 procent van het 

opgehaalde afval recycleren. Het aantal mensen dat betrokken is in de formele afvalsector bedraagt 

slechts 8834 personen151 die samen slechts 35 procent152 recycleren. Het staat dus onomstotelijk vast 

dat het aandeel van de informele sector in Caïro’s waste management zeer groot is.  

71 procent van deze 33.000 werknemers zijn zabbaleen, de overgrote meerderheid dus. De overige 

29 procent wordt ingevuld door verschillende soorten informele groepen 153 die onderling sterk 

hiërarchisch geordend zijn.  

Over de zabbaleen en de waahis werd reeds in hoofdstuk 1 uitgebreid gesproken, in dit hoofdstuk 

komen de andere actoren aan bod. 

Itinerant waste buyers (IWB’s) of sarīḥa154 

Volgens de definitie van de Wereldbank zijn IWB’s, of sariha zoals ze in het Arabisch genoemd 

worden, “personen die in de straten rondgaan om herbruikbare en recycleerbare materialen te 

kopen of te ruilen”.155  Deze handelaars hebben meestal een vaste route en gaan langs bij winkels of 
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huishoudens op zoek naar bruikbaar materiaal om vervolgens opnieuw door te verkopen. Meestal 

specialiseren ze zich in 1 of 2 soorten materialen.156 

Robabekia157 en Saxonia158 handelaars 

Deze categorie valt eigenlijk onder de sariha, maar ze specialiseren zich in een bepaalde groep van 

materialen. De robabekia gaan op zoek naar oude huishoudartikelen zoals oude elektrische 

apparaten maar ook zaken zoals boeken, kranten en flessen. Doordat ze zich op deze materialen 

focusen, hebben ze geleerd hoe ze vele elektrische apparaten kunnen repareren en doorverkopen op 

verschillende markten.159 

Handelaars die door de straten lopen en ‘saxonia’ schreeuwen, zijn op zoek naar oude kleding of 

stoffen en naar servies, potten en pannen.160 

Scavengers of Pickers 

Dit zijn mensen die in containers op straat of op stortplaatsen op zoek gaan naar bruikbaar materiaal. 

Sinds de privatisering van het waste management in Caïro zijn er veel meer containers in de straten 

geplaatst en zijn er dus ook meer ‘scavengers’ bijgekomen. Er wordt gezegd dat zij voor veel meer 

vuilnis zorgen in de straten omdat ze vuilnis laten liggen rond de containers, wat katten en honden 

aantrekt die het vuilnis nog meer verspreiden.161 

Tussenpersoon of macallim162 

Deze tussenpersonen kunnen in een van de garbage cities wonen, maar dat is niet noodzakelijk het 

geval. Sommigen van hen zijn vroeger nog vuilnisophaler geweest maar hebben wat kapitaal 

verworven en konden daardoor kleine opslagplaatsen kopen163. Zij kunnen bijvoorbeeld enkele sariha 
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inhuren164 om voor hen een bepaald materiaal te vergaren, dat zij dan op hun beurt doorverkopen 

aan de volgende schakel in de hiërarchie: de groothandelaars. 

Groothandelaar of tujār165 

Zij kopen materiaal van alle bovenstaande groepen dat ze opslaan in hun grote voorraaddepots. Ook 

zij specialiseren zich meestal in een bepaalde materie.166 

Ook in deze groepen zijn er dus nog onderverdelingen naargelang het soort materiaal dat verzameld 

wordt. Toch hebben al deze groepen in de informele afvalsector gemeenschappelijke eigenschappen. 

Zo zijn het vaak recente migranten uit rurale gebieden (zoals de zabbaleen) en werken er zeer vaak 

kinderen en vrouwen van alle leeftijden mee. Naast migranten, zoeken ook andere personen hun 

toevlucht tot de afvalsector omdat ze bijvoorbeeld hun job verloren zijn of in pensioen zijn maar niet 

financieel kunnen rondkomen of omdat ze een handicap hebben.167 

Één van de grootste voordelen van de informele afvalsector is dus dat het een enorme hoeveelheid 

aan jobs kan voorzien voor de grote laag van ongeschoolde inwoners. Het netwerk van de afvalsector 

verspreidt zich immers over het hele land en heeft vele verschillende niveaus . Het gemiddelde loon 

in de informele afvalsector (2721 euro per jaar) ligt ook hoger dan dat van iemand die in de formele 

afvalsector werkt (420 euro per jaar).168 

Het grootste nadeel van de informele sector is dan weer dat deze grote hoeveelheid werknemers 

geen enkele werkzekerheid hebben. Bovendien fluctueren de prijzen van de gerecycleerde 

materialen ook constant en is hun inkomen dus vaak onzeker. Daardoor kunnen ze ook geen 

financiële steun van de bank krijgen.169 

De werknemers in deze sector worden ook zeer vaak gestigmatiseerd doordat ze geassocieerd 

worden met vuilnis. Ze krijgen vaak te maken met pesterij en intimidatie door zowel de bevolking, als 

regeringsmedewerkers waardoor ze verzwakt worden en vaak uitgebuit worden door bijvoorbeeld 
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groothandelaars en de politie.170 Zo zijn de zabbaleen bijvoorbeeld sterk afhankelijk van de waahis 

omdat zij meer controle hebben en in de meeste gevallen geschoold zijn. 

Een van de meest prangende problemen zijn de gezondheidsproblemen waarmee de informele 

vuinisophalers te maken krijgen. In hoofdstuk 1 werd reeds vermeld dat ze blootgesteld worden aan 

gevaarlijke en onhygiënische condities waardoor er vele ziektes in de zabbaleenbuurten zijn en de 

levensverwachting lager dan het gemiddelde ligt. Aangezien ze in de informele sector werken, 

worden ze dus ook niet beschermd door de staat en het socialezekerheidsbeleid.171 

Toch zouden vuilnisophalers in meerdere gevallen een betere gezondheid hebben dan mensen die 

een andere job uitoefenen en in dezelfde informele wijken wonen.172 

Alhoewel de informele sector dus instaat voor het grootste deel van het afval in Caïro en het meest 

efficiënt blijkt te zijn, zijn er toch verschillende negatieve punten die aangepakt moeten worden. 

 

5.3 Formalisering van de informele sector 

5.3.1 Waarom is formalisering belangrijk? 

“…parallels between enterprises in informal areas with illegitimate children: both need to be 

legitimated via the ownership of formal documents which recognize their existence (birth 

certificate for the child and registration certificate for the enterprise), i.e. both need to be a

 juridical person, thus making it possible for them to exist in society and economy.”173 

In dit hoofdstuk zullen verschillende redenen aangehaald worden voor het belang van de 

formalisering van de informele economische afvalsector, maar deze quote duidt reeds aan hoe 

belangrijk het is. De informele bedrijven (en arbeiders) kunnen volgens deze uitspraak immers 

simpelweg niet bestaan in de gemeenschap en de economie in het algemeen zolang ze niet 

gelegaliseerd en dus geformaliseerd worden. 
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Er werd reeds vermeld dat de afvalsector economisch zeer belangrijk is aangezien het duizenden jobs 

kan creeëren. Zo zou 1 ton afval een job kunnen opleveren voor 8 personen, wat wil zeggen dat de 

selectie, ophaling en verwerking van dat afval zo’n 120.000 jobs kan opleveren.174  

Maar niet enkel vanwege de creatie van jobs is de afvalsector economisch belangrijk. Enkele 

onderzoeksstudies beweren immers dat het afval van Caïro behoort tot de rijkste soorten van afval 

ter wereld en dat het zelfs waardevoller is dan olie. Een stelling die niet zo absurd is als men weet dat 

er jaarlijks ongeveer 12 tot 13 miljard Egyptische pond aan natuurlijke hulpbronnen in het afval 

zitten. Een fortuin dat nu grotendeels verkwist wordt in plaats van gebruikt te worden als bron van 

inkomsten.175 

Wanneer men de informele sector zou steunen, zou men nog meer afval kunnen ophalen en 

recycleren en zou men de kosten van het waste management van de formele sector kunnen 

verlagen176 en zorgen voor een economische groei. De prijs van 1 ton afval kan immers variëren 

tussen 6000 en 8000 Egyptische pond.177  

De Millennium Development Goals ijveren bij de regeringen onder andere voor een verlaging van de 

armoede. De formalisering van de informele sector (in plaats van de verwijdering van deze sector) 

zou daarvoor zorgen en zou er ook voor zorgen dat de regering veel minder moet investeren in 

uitgebreide hulpprogramma’s voor werkloosheid of gezondheidszorg.178 

Zo bespaart men ook op de gezondheidszorg omdat de zabbaleen er door middel van de hoge 

recyclage voor zorgen dat er minder ziektes zijn door bijvoorbeeld vervuiling. Ook de kosten voor de 

schoonmaak van dumpplaatsen en vervuilde gebieden is lager omdat die schoonmaak veel 

gemakkelijker is nadat organisch en niet-organisch afval gescheiden zijn.179 

Voor de arbeiders zelf zou de formalisering economisch voordelig zijn omdat het hen werkzekerheid 

zou geven die hen in staat zou stellen om bijvoorbeeld leningen aan te gaan bij de bank en kapitaal te 

verwerven.  
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Doordat de primaire bronnen schaars, en dus duurder worden, is het gebruik van gerecycleerde 

materialen niet alleen economisch voordelig maar ook ecologisch. Wanneer men immers 

gerecycleerde, in plaats van nieuwe materialen gebruikt, vermindert het energieverbruik van het 

productieproces en is er dus minder vervuiling.180  Wanneer men overigens meer recycleert (waar de 

informele sector in slaagt), belandt er uiteindelijk minder afval in stortplaatsen en kunnen deze 

langer gebruikt worden en wordt er minder GHG181 uitgestoten (doordat er minder organisch afval 

overblijft). Dat gas is medeverantwoordelijk voor de opwarming van de aarde en bevat onder andere 

CO2. Studies hebben zelfs aangetoond dat de GHG uitstoot in ontwikkelingslanden tot 10 à 15 

procent kan dalen door een goede organisatie van het solid waste management. Zo stoot de 

informele afvalsector in Caïro 28.900 ton minder GHG uit dan de formele sector, waardoor er jaarlijks 

277.500 euro wordt bespaard. Daarnaast zorgt het dumpen van afval ook voor bodemvervuiling en 

kan het negatieve effecten hebben op de gezondheid van de bevolking.182 De omvangrijke recyclage 

van de zabbaleen zorgt met andere woorden rechtstreeks voor de vermindering van de uitstoot van 

gassen die de ozonlaag aantasten. 

De formalisering zou ook sociale voordelen bieden, de zabbaleen zouden immers onder het 

socialezekerheidssysteem vallen, waardoor de gezondheidsrichtlijnen beter opgevolgd zouden 

worden en er veiligheidsstandaarden zouden zijn voor de arbeiders. Men mag bovendien niet 

vergeten dat de zabbaleen een belangrijke dienst verzorgen voor de gemeenschap en dat ze de 

hygiëne van de stad onderhouden.183 

Overigens zou de formalisering en dus organisatie van de zabbaleen ervoor zorgen dat ze minder 

afhankelijk zijn van andere groepen en dus minder uitgebuit worden.  Zo zouden ze bijvoorbeeld niet 

langer het gevaar lopen dat ze lokale officiëlen moeten omkopen om hun ophaalbewijzen te 

verkrijgen.184 

Het zou er ook voor kunnen zorgen dat mensen die niet van de zabbaleen afstammen, ook als 

vuilnisophaler willen werken. De sociale perceptie over de zabbaleen zou immers verbeteren omdat 

hun job als waardig wordt beschouwd en hun werkmethodes en uiterlijk aangepakt worden.185 
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5.3.2 Wie doet er wat aan? 

“…the transition from an informal to a formal status is gradual and it is important to initiate 

the relevant processes that could assist enterprises to reach a more formal existence.”186 

Deze quote toont aan dat de overstap van informeel naar formeel niet in één keer gemaakt kan 

worden maar dat het belangrijk is om bepaalde aspecten te upgraden en klaar te maken voor een 

gemakkelijkere overgang naar formaliteit. 

Zo kan ‘the addition scenario’ een goede tussenstap zijn tussen informaliteit en formaliteit. Dat  

scenario zegt namelijk dat de regering de informele sector erkent en hen officieel betrekt in het 

waste management van Caïro. Een formalisering is het einddoel van dit scenario maar het is eerst en 

vooral gericht op een vergroting van de rol van de informele sector187 . De overgang naar een 

volledige formalisering zal eenvoudiger zijn wanneer de informele sector het grootste deel van de 

afvalophaling reeds op zich genomen heeft met instemming van de regering.  

Doordat er meer afval zal worden opgehaald, worden er ook meer jobs gecreeërd, kan er een grotere 

handel ontstaan met de rest van het land en kan er een groter deel uitgevoerd worden naar het 

buitenland.188 Studies hebben immers aangetoond dat wanneer dit scenario uitgevoerd zou worden 

in Caïro, er tot 15 procent meer afval gerecycleerd zou kunnen worden dan dat vandaag de dag het 

geval is.189 

Om de zabbaleen klaar te stomen voor de formalisering moeten er speciale trainingen gegeven 

worden om personeel op te leiden zodat ze instituten (coöperatieven en associaties) kunnen 

oprichten om zichzelf te representeren. Daardoor verstevigen ze hun positie op de arbeidsmarkt, 

legaliseren ze hun activiteiten en kunnen ze hun inkomen verhogen door de tussenpersonen af te 

schaffen.190 

Chikarmane en Narayan (2009) noemen vier punten op die belangrijk zijn wanneer men de informele 

afvalsector succesvol wil opnemen in de formele sector, namelijk de vier V’s.191 

Voice: ze moeten een stem krijgen door middel van organisaties zoals vakbonden die rechtsreeks hun 

belangen behartigen. 
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Visibility: hun economische bijdrage moet officieel erkend worden door de overheid. Daarnaast 

kunnen er bijvoorbeeld statistieken gemaakt worden over hun bijdrage en kan een gepast beleid 

opgesteld worden. 

Validity: een legale identiteit voor alle vuilnisophalers en hun organisaties en vakbonden. 

Viability: dit aspect wordt het minst in vraag gesteld omdat de informele sector immers reeds jaren 

blijft bloeien en pas zou verdwijnen wanneer het systematisch uitgeroeid zou worden. 

 

De regering 

In het begin was de visie van de regering op de informele sector over het algemeen negatief. De 

sector werd gezien als achtergesteld en belemmerde de modernisering en technologische 

vooruitgang van het land.192 Toen de Egyptische regering dan ook na lange jaren besloot om het 

waste management te regulariseren, werd de informele sector volledig buitenspel gezet. De 

afvalsector werd geprivatiseerd door Egyptische en buitenlandse bedrijven. Pas nadat duidelijk werd 

dat deze bedrijven veel minder recycleerden dan de zabbaleen en dat de bewoners ontevreden 

waren, zag men in dat de traditionele sector niet onbelangrijk was. De privatisering betekende, 

contradictorisch, een stap vooruit in het formaliseringsproces van de zabbaleen, maar meer daarover 

verder in dit hoofdstuk. 

Na de privatisering besloot de regering dan ook om nieuwe programma’s te starten en deed ze vele 

beloftes om het afvalprobleem in Caïro op te lossen met de hulp van de traditionele sector. Studies 

toonden echter aan dat de aanpak van de regering ondoeltreffend was op verschillende vlakken.193 

De ‘eenheid voor de controle van de contracten’ werd bijvoorbeeld gevormd, als nieuwe 

administratieve eenheid van het CCBA. Deze eenheid heeft als doel de controle van de handelingen 

van de buitenlandse private bedrijven. Toch blijkt dat het vuilnis niet ideaal wordt behandeld nadat 

het opgehaald, getransporteerd, gerecycleerd en gedumpt wordt. Er zijn bovendien geen 

aanwijzingen dat er ook maar enige controle is op deze bedrijven of op het milieumanagement 

binnenin het MSEA zelf. Overigens werd de invloed op het milieu niet geëvalueerd en werd er niet 

gewerkt aan nieuwe technologische middelen om te kunnen werken met verschillende soorten afval, 

zoals men beweerde.194 Wanneer er dan toch een evaluatie plaatsvindt, is het niet voldoende om te 

bepalen of een project slaagde of faalde. Het is immers nog belangrijker om de precieze redenen 
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voor het slagen of falen te achterhalen zodat er in de toekomst positieve veranderingen kunnen 

plaatsvinden.195 

Ook zogenaamde ‘groene partijen’, die hun inspanningen wijden aan de verdediging van het milieu, 

krijgen geen kans om een rol te spelen in de Egyptische regering. Het partijsysteem in Egypte maakt 

het immers illegaal voor oppositiepartijen om donaties uit het buitenland te ontvangen. Dus de 

groene partij is niet in staat, in tegenstelling tot milieuorganisaties, om geld te accepteren van 

bijvoorbeeld het milieuprogramma van de Verenigde Naties, of zelfs van andere groene partijen. 

Zo komt de regering het principe van samenwerking met niet-gouvernementele organisaties die zich 

bezighouden met het milieu, niet na.196 

Laila Iskander (2010) vindt zelfs dat het de schuld is van de regering dat de zabbaleen op 

onhygiënische manieren het vuilnis recycleren. Ze werden immers nooit erkend of gesteund door de 

regering, maar werden integendeel geïntimideerd waardoor ze wel gedwongen werden om op deze 

manier te werken. Daardoor zijn ze in de loop van de tijd ‘een probleem’ geworden, terwijl ze 

volgens Iskander eigenlijk van in het begin als de oplossing gezien moesten worden.197 

De moeilijkheid voor de uiteindelijke formalisering van de zabbaleen is dat de administratieve 

procedures lang en kostelijk zijn.198 Wanneer de nodige papieren dan toch ingevuld worden en naar 

de lokale autoriteiten worden gebracht, kan de Egyptische bureaucratie ervoor zorgen dat het weken 

duurt, als het überhaupt al gebeurt, dat de dossiers bij de gouvernementele autoriteiten 

aankomen.199 Het rapport dat CID Consulting uitgaf in 2008 geeft een uitgebreid overzicht van de 

verschillende administratieve stappen die moeten worden ondernomen voor de formalisering van 

bedrijven, personen en producten.200 

Het grootste probleem is dus dat er geen organisatie is vanuit de regering en dat de staat geen vast 

beleid heeft omtrent de afvalsector. Er is overigens een groot verschil tussen wat de regering zegt en 
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wat ze effectief doet.201 Het is niet alleen belangrijk dat er een goede organisatie komt, het is ook 

belangrijk dat er een objectieve evaluatie wordt uitgevoerd van zowel de buitenlandse bedrijven als 

van de ministeries zelf. Zo kunnen de positieve en negatieve aspecten van beiden achterhaald 

worden. Volgens Muhamad cAz al-Din kan de afvalsector door de regering verbeterd worden door 

enkele stappen te ondernemen. Zo oppert hij bijvoorbeeld dat er een soort vennootschap moet 

opgericht worden dat los staat van de regering en gecontracteerd wordt voor het management van 

de CCBA. Verder moet er een goed controlesysteem opgericht worden en dient er nieuwe 

apparatuur te worden voorzien om de arbeiders efficiënter te laten werken. Ten slotte vindt hij dat 

er een redelijke prijs moet vastgelegd worden voor de uitvoering van de diensten.202 

Ngo’s 

De eerste associatie die de belangen van de zabbaleen behartigde, de Gameya of Association for the 

Care of Garbage Collectors (ACGC), werd in 1974 opgericht door de Koptische kerk binnen de 

gemeenschap. Zij zijn tot de dag van vandaag nog aanwezig en zorgden onder andere voor een 

‘Route Extension Project’ in wijken van de lagere klasses.203 

In 1981 startte de Gameya samen met EQI, the Ford Foundation, Oxfam en anderen binnen- en 

buitenlandse organisaties het ‘Zabbaleen Environment and Development Program’ (ZEDP) op. Dat 

programma pakte enerzijds de levensomstandigheden van de zabbaleen aan en verbeterde zo de 

algemene gezondheid en verlaagde de kindersterfte.204 Anderzijds hebben ze vele projecten gestart 

om de zabbaleen businessmogelijkheden te bieden om hun handel te versterken en de nieuwe 

generaties een kans te geven.205 Zo hebben ze bijvoorbeeld een kredietprogramma opgesteld  voor 

de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen en probeerden ze om institutionele 

maatregelen te nemen omtrent de bediening van de informele sector aan de stad.206 Ze zijn echter 

vooral geslaagd in de upgrading van de zabbaleenwijken en de verbetering van de gezondheid. Ze 

waren wel de eersten om een composteringssysteem te bouwen in de gemeenschap.207 
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In 1984 werd ‘the Association for the Protection of The Environment’ (APE) gesticht, dat midden in 

Muqattam ligt. Oorspronkelijk werd APE opgericht om de levensomstandigheden in de 

zabbaleenwijken te verbeteren en vooral om de kinderen en vrouwen te helpen. Het was pas het 

tweede doel van de organisatie om het werk van de zabbaleen in het afvalbeleid van de stad te 

plaatsen.208 Tegenwoordig wordt APE vooral geleid door zabbaleen en combineert het de zorg voor 

het milieu met educatie, gezondheidszorg en de versterking van de status van de vrouw door middel 

van projecten die Caïro’s afvalsysteem klaarstomen voor de opname van de informele sector. Zo 

hebben ze bijvoorbeeld in Muqattam een kinderopvang en school waar ze ervoor zorgen dat de 

komende generaties opgeleid zijn en stelden ze ‘learn and earn’ programma’s209 op voor de vrouwen. 

Deze programma’s leren vrouwen bijvoorbeeld hoe ze papier moeten recycleren of hoe ze met 

restjes textiel uit de fabriek onder andere tapijten kunnen maken. Naast deze lessen, die hen een 

beroep aanleren, krijgen ze ook lessen om te leren lezen en schrijven en vooral om te leren hoe ze 

geld kunnen verdienen en hoe ze met dat geld moeten omgaan. Ze doen dus vooral aan 

‘empowerment’ van de vrouwen en de volgende generaties. Daarnaast hebben ook zij een 

compostsysteem opgericht en voorzien ze recyclagemachines voor bijvoorbeeld plastiek, waar ze de 

zabbaleen leren mee omgaan. Ook zij doen dus vooral aan ‘empowerment’ van de zabbaleen. 

De meest recente ngo is ‘The Spirit of Youth Association’ (SoY) die in 2004 onder leiding van Laila 

Iskander opgericht werd. SoY  legt de focus op de scheiding van het afval van bij de bron voor een 

nog betere recyclage achteraf. Dat idee propageren ze in de leefgemeenschap van de zabbaleen 

maar ook bij de andere inwoners van Caïro, winkels en jeugdcentra.210 Ze richtten ‘The Recycling 

School for Boys’ op in samenwerking met de cosmeticagigant ‘Proctor and Gamble’. Dat bedrijf wilde 

actie ondernemen tegen de verkoop van hun producten op de zwarte markt. Hun shampooflesjes 

worden immers uit het afval gehaald en worden opnieuw opgevuld met goedkopere shampoo. 

Verder beschouwen ze het als hun missie om ook de werkende kinderen van de zabbaleen een 

educatie te geven, de levensomstandigheden te verbeteren en de zabbaleen te helpen zodat ze zich 

zelf kunnen inzetten voor rechten. Zo helpen ze de zabbaleen bijvoorbeeld met het invullen van 

legale documenten voor het verkrijgen van een identiteitskaart. Ze worden gesponsord door onder 

andere UNESCO, USAID, Unilever en Proctor and Gamble.211 Zij zijn ook degenen die erin geslaagd 
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zijn om de eerste vakbond voor de zabbaleen op te richten, maar meer informatie daarover volgt in 

het laatste deel van dit hoofdstuk. 

Alhoewel er dus nog enkele toonaangevende milieu-ngo’s zijn in Caïro, wijst een studie erop dat het 

aantal milieu-ngo’s in Caïro drastisch gedaald is in de voorbije jaren. Het gouvernement Caïro had in 

het jaar 1994 immers de meeste milieu-ngo’s in het hele land: ongeveer 80 procent van het totale 

aantal milieuorganisaties. Dat cijfer daalde in het jaar 1998 naar slechts 39 procent en bleef dalen 

totdat slechts 8 procent van het totale aantal milieuorganisaties in Egypte zich in de hoofdstad 

bevond. Met dat cijfer kwam de hoofdstad slechts op de vierde plaats terecht. Het aantal kan echter 

wel stijgen naar ongeveer 12,5 procent, als de centrale milieuorganisaties worden toegevoegd aan 

het aandeel van het gouvernement Caïro omdat de hoofkantoren van deze organisaties in de 

hoofdstad liggen.212  

 

5.4 Formalisering van de zabbaleen 

5.4.1 De privatisering, een keerpunt 

In het midden van de jaren ’70 startte toenmalig president Anwar Sadat zijn ‘infitāḥ213’ of ‘Open Door 

Policy’. Dat  beleid opende de grenzen van Egypte voor private buitenlandse investeringen,214 die 

onder de voorgaande president Nasser zoveel mogelijk buiten werden gehouden. 

Toch werd de afvalsector pas in het jaar 2000 geprivatiseerd, en dat in de stad Alexandrië. De stad 

was niet proper genoeg en men beschouwde de informele vuilnisophalers als onhygiënisch en 

achtergebleven. Men besloot dan ook om de hulp in te roepen van internationale bedrijven, zonder 

in dat plan rekening te houden met de informele sector. Overigens werd niet gedacht aan manieren 

om de hoge recyclagecijfers te behouden of aan technieken die kunnen leiden tot een hoge 

tewerkstelling in de sector.215 
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In 2002 werd ook in Caïro de afvalsector geprivatiseerd, nadat er geconcurreerd werd voor jaarlijkse 

contracten die opliepen tot 50 miljoen dollar.216 De stad Caïro werd in vier delen opgesplitst en de 

drie multinationale bedrijven die de strijd wonnen, kregen elk een deel van de stad toegewezen. Het 

vierde deel werd overgenomen door een privaat bedrijf dat opgericht werd door de CCBA.217 Bij de 

privatisering hield men echter geen rekening met de socio-economische impact van de 

veranderingen. Zo negeerden ze bijvoorbeeld het feit dat er duizenden ongeschoolde inwoners van 

Caïro werkloos werden. Bovendien leveren de buitenlandse bedrijven geen huis-aan-huisservice, 

maar plaatsen ze containers in de straten waar de bewoners hun afval dienen te deponeren. Dat 

betekent dat de zabbaleen die wel nog huis-aan-huisophaling verrichten, moeten concurreren met 

de vele ‘scavengers’ die in de containers op zoek gaan naar bruikbaar afval. Zo is er niet alleen 

minder afval aanwezig voor de zabbaleen, het zorgt er ook voor dat de straten vuiler zijn dan 

voorheen doordat het onbruikbare afval rond de containers blijft liggen.218  

Die vervuiling is een van de redenen waarom vele bewoners nog steeds met de zabbaleen 

samenwerken, maar het is niet de enige reden. De Cairenen zijn immers reeds jarenlang gewoon dat 

hun vuilnis dagelijks aan hun deur wordt opgehaald en voelen er dus vaak weinig voor om het afval 

zelf weg te brengen naar containers. Bovendien werden de containers die de buitenlandse bedrijven 

in de straten plaatsten, vaak gestolen.219 Uiteindelijk betalen de bewoners dus tweemaal voor hun 

afval, alhoewel ze de service van de internationale bedrijven niet ontvangen.220 Ze kunnen immers 

niet anders dan de internationale bedrijven betalen, aangezien de betaling via de elektriciteitsfactuur 

gaat.221 Ook dat is een reden tot frustratie bij de inwoners. 

Een ander probleem van de privatisering is dat enkele grote private recycleringsbedrijven die 

samenwerkten met de informele sector, veel minder materiaal ontvangen sinds de samenwerking 

met de buitenlandse bedrijven die slechts 20 procent van het opgehaalde afval recycleren.  Zij ijveren 

er dan ook voor om de informele sector op zijn minst te integreren in het nieuwe systeem.222 
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Reeds van bij het begin van de privatisering huurden de buitenlandse bedrijven de zabbaleen in, 

maar ze mochten het vuilnis enkel ophalen en dus niet meenemen naar hun huizen. Zoals eerder 

reeds gezegd werd, verdienen de zabbaleen het meest door de recyclering van het afval en niet door 

de ophaling. Weinigen wilden dan ook werken voor de multinationale bedrijven. Overigens 

verwachtten deze laatsten dat de zabbaleen acht uur per dag werkten, terwijl ze slechts vier uur 

nodig hadden om hun route te vervolledigen.223 

Ook het inhuren van werkloze jongeren, in plaats van de zabbaleen, bleek een probleem te zijn 

omdat weinigen willen werken in de afvalsector vanwege de stigmatisering.224 

Door de combinatie van deze problemen beseften de buitenlandse bedrijven dat ze niet konden 

werken zonder rekening te houden met de zabbaleen. Ze huurden hen dan ook in aan hun eigen 

voorwaarden, meer bepaald lieten ze de zabbaleen werken zolang als zij dat zelf nodig achtten en 

lieten ze hen het afval meenemen naar hun woonsten met hun eigen trucks, in plaats van de trucks 

van de bedrijven zelf. Alhoewel deze praktijk inging tegen de contracten die de bedrijven sloten met 

de regering, werden er geen boetes uitgeschreven.225 Enerzijds komt dit wellicht omdat ook de 

regering inzag dat men de zabbaleen nodig had, anderzijds kwam dit omdat er amper of geen 

controle uitgevoerd wordt op de internationale bedrijven. Ook de oprichting van de ‘eenheid voor de 

controle van de contracten’, zorgde niet voor meer controle. Deze eenheid schreef wel een rapport 

maar schreef geen boetes uit voor de vele tekortkomingen van de buitenlandse bedrijven, 

bijvoorbeeld in de ophaling van het vuilnis.226 Bovendien is er geen enkele aanwijzing dat de dienst 

van het milieumanagement van het MSEA ook maar enige controle uitvoert van het solid waste 

management.227 

Maar de zabbaleen werden niet veel beter van deze nieuwe overeenkomsten.  Hoewel de 

buitenlandse bedrijven immers beweren dat de lonen van de zabbaleen tussen de 300 en 450 

Egyptische pond liggen, beweren de zabbaleen dat ze slechts 150 pond krijgen. Zo krijgen ze slechts 

0.85 pond per appartement van de internationale bedrijven, terwijl ze voorheen 3 pond kregen van 
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de waahis.228 Alhoewel ze dus een stuk minder verdienden met de ophaling van het afval, kregen ze 

door deze nieuwe overeenkomst wel opnieuw toegang tot het afval dat ze verder konden recycleren. 

Alhoewel deze privatisering vooral negatieve effecten heeft gehad op de zabbaleen, kan het toch 

gezien worden als een keerpunt in het formaliseringsproces. De zabbaleen en de organisaties die 

samenwerken met de zabbaleen, zagen namelijk in dat hun toekomst nu meer dan ooit bedreigd 

werd en dat het dringend tijd werd voor veranderingen en stappen naar de formalisering. Zo werd er 

in 2000, zodra het duidelijk werd dat de regering de afvalsector zou privatiseren, een omvangrijke 

studie opgestart door enkele organisaties. Deze studie bestudeerde de groeikracht en de 

capaciteiten van de informele sector zodat deze gemakkelijker geïntegreerd en geformaliseerd 

zouden kunnen worden.229  De zabbaleen begonnen zichzelf samen met organisaties zoals CID 

Consulting en SoY te organiseren, zodat ze zelf hun rechten konden verdedigen bij de regering. Dat 

mondde uit in de oprichting van een vakbond in het begin van dit jaar, de grootste stap naar de 

formalisering die er tot nu toe gemaakt is. 

5.4.2 Het ontstaan van een vakbond 

“After three years of discussions, debates, legal advice, and cumbersome bureaucratic 

procedures, the Spirit of Youth NGO representing Cairo’s recycling communities has finally 

been given the green light to formally organize the capital’s garbage collectors and recyclers 

in a syndicate.”230 

De organisatie die het grootste aandeel heeft in de oprichting van de vakbond van de zabbaleen, is 

de Spirit of Youth die, zoals deze quote aangeeft, drie jaar lang geijverd heeft voor een vakbond voor 

de zabbaleen, maar ze deden dit zeker niet alleen. Ze werkten immers samen met CID Consulting die 

reeds in 2003 de moeilijkheden voor een formalisering van de informele sector onderzocht en de 

corruptie van de lokale autoriteiten in dit proces beschreef. In 2009 startten deze twee organisaties 

een samenwerking met de Gates Foundation om de zabbaleen en hun recycleringswerkplaatsen te 

formaliseren en hen te organiseren in een vakbond.231 
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Één van de doelen is om het afval van bij de bron (in de huishoudens) te scheiden in organisch en 

niet-organisch afval. Dat zou de zabbaleen toelaten om efficiënter te werken en om nog meer afval 

te recycleren, een extra reden om hen op te nemen in de formele sector. De Spirit of Youth 

Association had de taak om propaganda te voeren voor de scheiding van het afval en mensen bewust 

te maken van het belang ervan binnen de gemeenschap van de zabbaleen en in scholen, winkels en 

regeringsinstituten.232 Zo namen ze ook deel aan de revolutie die in januari 2011 begon, door 

vuilnisemmers op het Tahrirplein te plaatsen voor de verzameling van organisch en niet-organisch 

afval. In de begindagen van de revolutie haalden ze naar eigen zeggen tot 150 ton afval op van het 

centrale plein in Caïro.233 Een team van 35 zabbaleen stond dagelijks bij de vuilnisemmers om de 

mensen bewust te maken van het doel en het belang van de scheiding van het afval.234 

De Spirit of Youth Association heeft de zabbaleen ook van binnenuit opnieuw georganiseerd, ze 

richtten namelijk samen met de zabbaleen 20 afvalbedrijven op. Dat omdat de staat geen enkel 

argument zou hebben om de contracten met de buitenlandse bedrijven niet te stoppen en ze te 

vervangen door contracten met de bedrijven van de Egyptische zabbaleen.235 

De drie organisaties werkten samen met ‘the General Authority for Investment’ (GAFI) die als 

tussenpersoon fungeerde tussen de zabbaleen en de vele verschillende ministeries die 

verantwoordelijk zijn voor het waste management en de formalisering van de informele sector.236 

Deze samenwerking mondde uiteindelijk uit in de oprichting van ‘the syndicate for workers in the 

cleansing and beautification sector’, de vakbond van de zabbaleen.  

Ezzat Naim, de allereerste voorzitter  van de zabbaleen, verklaarde op 22 maart in een interview aan 

het tijdschrift ‘al-Youm al-Sābic’ dat de vakbond toen ongeveer 3800 leden had, maar dat ze zouden 

proberen om 10.000 leden te behalen tegen het einde van de maand april. Zo zouden ze een sterk 

blok kunnen vormen om druk te zetten op de regering voor de afschaffing van de contracten met de 

buitenlandse bedrijven.237 
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Om in staat te zijn hun rechten te verdedigen, krijgen de leden van de vakbond een training over 

verschillende administratieve zaken zoals boekhouding en het converteren van inkomsten en 

uitgaves.238 

De gouverneur van Caïro besliste in een decreet dat de CCBA in de toekomst verplicht zal worden om 

contracten af te sluiten met de nieuwe recycleringsbedrijven die opgericht worden door de 

vakbond.239 In dat decreet sprak de gouverneur onder andere ook over de aanmoediging van de 

scheiding van het afval van bij de bron en over het uitdelen van boetes aan de bawāb240 wanneer 

deze het afval zou weggooien in containers op straat in plaats van het aan de verantwoordelijke 

bedrijven af te staan.241 

De vakbond geeft de zabbaleen voor het eerst een stem, waardoor ze als een groep kunnen 

opkomen voor hun rechten en meer bepaald voor de formalisering van hun werk. Ezzat Naim 

verklaarde dat hun eerste doel dan ook zal zijn om alle zabbaleen in Caïro op te nemen in de vakbond 

en vervolgens zullen ze hetzelfde doen in de andere provincies. Daarnaast zullen ze ijveren voor het 

verkrijgen van speciale werktuigen en van sociale en gezondheidsverzekeringen voor de 

zabbaleen.242 De vakbond vraagt ook om de werkplaatsen van de zabbaleen opnieuw te reguleren 

zodat er aandacht wordt besteed aan het milieu en er geen schadelijke gassen vrijkomen. Bovendien 

zijn er nieuwe middelen nodig om de werkplaatsen veiliger te maken.243 

Ezzat Naim benadrukt ook dat het einddoel van de vakbond de afschaffing van de buitenlandse 

bedrijven is. De vakbond pleegde hiervoor overleg met de gouverneur van Caïro maar nadat deze 

onderhandelingen mislukten, besloot de vakbond om een rechtszaak aan te spannen tegen de 

buitenlandse bedrijven. De onderhandelingen mislukten omdat de zabbaleen vinden dat het bedrag 

dat ze zouden krijgen van de regering voor de vuilnisophaling niet evenredig was met de kost van die 

ophaling. De vakbond wilt dat ze 5 Egyptische pond per appartement krijgen en dat de betaling via 

de elektriciteitsrekening afgeschaft wordt. De gouverneur zou ook gezegd hebben dat hij niet in staat 
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is om contracten af te sluiten met de vakbond, zolang de contracten van de buitenlandse bedrijven 

lopen.244 De contracten die de CCBA sloot met de buitenlandse bedrijven, bevatten immers een 

clausule die zegt dat het niet mogelijk is om de contracten te beëindigen als de periode van 15 jaar 

niet voorbij is.Wanneer de contracten toch worden gestopt, zullen de bedrijven uitbetaald worden 

voor de resterende jaren van het contract.245 Wanneer er bovendien toch een rechtszaak zou worden 

gevoerd, beslissen de rechtbanken vaak in het voordeel van de buitenlandse bedrijven.246  

Overigens benadrukt de vakbond dat ze geen monopolie van de markt willen want dat deze open is 

voor vraag en aanbod. Zo zijn er in Mashiyat Nasr bijvoorbeeld meer dan 35 papierhandelaars, 500 

werkplaatsen voor plastiek, 70 plastiekhandelaars en 30 metaalhandelaars.247 

 

5.5 Conclusie 

De vier V’s die Chikarmane en Narayan ontwikkelden voor de succesvolle opname van de informele 

afvalsector in de formele sector, zijn door de ontwikkelingen in het begin van dit jaar bijna voltooid. 

De oprichting van de vakbond zorgde er immers voor dat de zabbaleen een stem (Voice) kregen die 

hun belangen rechtstreeks behartigt. Door het decreet dat de gouverneur van Caïro uitvaardigde, 

werd ook de tweede ‘V’ (Visibility) behaald. Dat decreet erkende immers het belang van de vakbond 

en verplichtte de CCBA om contracten af te sluiten met de nieuwe recycleringsbedrijven van de 

zabbaleen.  

Toch is de doorslaggevende ‘V’ van Validity nog niet behaald. De regering blijft namelijk 

samenwerken met de buitenlandse bedrijven, waardoor de zabbaleen nog niet de legale identiteit 

van formele vuilnisophalers van Caïro kregen. 

Uit dit hoofdstuk is gebleken dat de houding van de regering ten opzichte van de zabbaleen in de 

laatste jaren veranderd is. Tot en met het jaar 2002 werden ze compleet genegeerd en werden ze 

volledig buiten spel gezet bij de onderhandelingen voor de privatisering van het vuilnis. Door 

verschillende problemen die volgden uit deze privatisering, werden de zabbaleen dan toch ingehuurd 

door de buitenlandse bedrijven en kregen ze opnieuw toegang tot het vuilnis zonder dat de regering 

hen daarvoor beboette. Vervolgens toonde de regering zich ook uiterst bereid om samen te werken 
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met de zabbaleen door het decreet dat ze uitvaardigden na de oprichting van de vakbond. Toch 

liepen de onderhandelingen met deze vakbond niet goed af en bleek dat de regering niet van plan 

was om de contracten met de buitenlandse bedrijven stop te zetten.  

De houding van de regering ten opzichte van de zabbaleen is met andere woorden positief veranderd 

in de afgelopen jaren, maar is nog steeds niet klaar voor een volledige formele samenwerking met de 

zabbaleen. 

Overigens zien we ook hier dezelfde problemen als bij de formalisering van de woonsten van de 

zabbaleen, namelijk dat de administratieve procedures zwaar, langdradig en duur zijn. Ook al zou de 

vakbond de zabbaleen in de toekomst helpen met deze procedures, toch zouden ze ook van 

binnenuit de regering hervormd moeten worden. 

 

De ngo’s doen ook hier weer vooral aan ‘empowerment’ van de zabbaleen door hen bewust te 

maken van nieuwe recycleertechnieken en hen te helpen zichzelf te organiseren zodat ze kunnen 

opkomen voor hun rechten. Het ultieme bewijs hiervan is uiteraard de oprichting van de vakbond die 

er zonder de hulp van de ngo’s wellicht niet was gekomen. De vakbond heeft nobele doelen en lijkt 

behoorlijk goed georganiseerd maar de toekomst zal moeten uitwijzen of ze die doelen ook effectief 

zullen bereiken. 
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6. Sociale informaliteit 

 6.1 Informeel leven 

 “That is, they tend to function as much as possible outside the boundaries of the state and 

the modern bureaucratic institutions. They wish to exert some degree of autonomy in their 

working and cultural lives, basing their relationships on reciprocity, trust and negotiation 

rather than on the modern notions of individual self-interest, fixed rules and contracts.”248 

Sociale informaliteit betekent dus dat men buiten de formele maatschappij leeft en dat de levenstijl 

volledig gebouwd is rond netwerken van bloedverwantschap. Zo lost men conflicten bijvoorbeeld op 

binnen de netwerken van hun eigen gemeenschap in plaats van naar de politie te gaan of leent men 

geld van familie of informele kredietbanken in plaats van naar de formele banken te gaan.249 Zowel 

familie, als vrienden, recreatie en jobs bevinden zich binnen de eigen gemeenschap. 

Dat informele leven leiden ze niet omdat ze anti-modern zijn, maar omdat ze gedwongen worden tot 

deze informele manier van leven. Aangezien hun woon- en werkplaats in de meeste gevallen immers 

overlappen, worden ze nog meer genegeerd en onrespectvol behandeld door de naburige wijken, 

waardoor ze ook sociaal geïsoleerd raken.250 Door deze isolatie ontwikkelt men eigen gewoontes, 

normen en waarden.251 Anderzijds eisen de formele procedures van het dagelijkse leven discipline, 

regels en verplichtingen, zoals voor het betalen van taksen en rekeningen, die velen simpelweg niet 

kunnen opbrengen.252 Zoals Asef Bayat het verwoordt: “modernity is a costly condition.”253 Door de 

problemen met de formele instituten en regelgevingen is men genoodzaakt om een informeel leven 

te leiden. Doordat men de staat wantrouwt, wil men autonomie bereiken op zowel cultureel, 

economisch en politiek vlak zodat men hun eigen zaken kan regelen, zonder inmenging van de 

formele actoren.254 
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Het is reeds duidelijk dat dit niveau van informaliteit sterk bepaald wordt door de geografische en 

economische status van een bepaalde groep. Men belandt immers in de sociale informaliteit doordat 

men uitgesloten wordt vanwege de economische en/of geografische informaliteit. 

Zoals reeds eerder vermeld werd, kregen de inwoners van informele wijken initieel geen hulp van de 

regering, zelfs niet nadat ze bewust verplaatst werden naar deze wijken. Aangezien men geen hulp 

kreeg en nog weinig vertrouwen had in de regering, begon men zelf huizen te bouwen, wegen aan te 

leggen en water en elektriciteit af te tappen van de formele netwerken. Op deze manier 

organiseerde men ook zelf alle andere aspecten van het dagelijkse leven en werden er winkels, 

ziekenhuizen,  moskeeën of kerken gebouwd en CBOs opgericht voor de problemen binnen de 

gemeenschap. Zo ontstond een nieuwe, autonome manier van leven buiten de formele maatschappij 

om.255  

Dat fenomeen wordt ook wel ‘silent’ of ‘quiet encroachment’ genoemd, in de woorden van Asef 

Bayat wordt deze term als volgt toegelicht: 

“(…) a silent, patient, protracted, and pervasive advancement of ordinary people on the 

propertied and powerful in order to survive hardships and better their lives. They are marked 

by quiet, atomised and prolonged mobilisation with episodic collective action, an open and 

fleeting struggle without clear leadership, ideology or structured organisation, one which 

makes significant gains for the actors, eventually placing them as a counterpoint vis-à -vis the 

state.”256 

Het fenomeen van ‘quiet encroachment’ is met andere woorden een traag proces dat op een 

natuurlijke wijze groeit in de zoektocht van de mensen naar een beter leven. Dat proces heeft geen  

duidelijk geplande organisatie of specifieke leiders en is dus geen bewuste keuze om zich af te zetten 

tegen de staat. Uiteindelijk plaatst het zichzelf echter wel tegenover de staat door de autonome 

ontwikkeling van een nieuwe soort maatschappij. 

Het is dus belangrijk om te vermelden dat deze informele levensstijl geen bewuste voorkeur van de 

armere klasses is, maar eerder een alternatief voor de formele structuren. Vele armen leven immers 

wel binnen de formele maatschappij als ze de economische, sociale en culturele kosten kunnen 

dragen.257 
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6.2 Het informele leven van de zabbaleen 

De zabbaleen passen binnen deze sociale informaliteit want ook hun gemeenschap is georganiseerd 

rond bloedverwantschap. Bovendien zijn de zabbaleen rurale migranten, een groep die vaak 

voorkomt in ‘quiet encroachment’ bewegingen.258 

Zoals vermeld werd, is sociale informaliteit vaak een gevolg van geografische en/of economische 

informaliteit, ook bij de zabbaleen is dat het geval. Doordat ze in informele wijken leven, krijgen ze 

immers te maken met verschillende vooroordelen. Zo worden de ashwa’iyyat gezien als 

“onnatuurlijke gemeenschappen die leiden tot sociale ziektes en abnormaal gedrag zoals een 

afwezigheid van privacy, overbevolking en geweld.”259 Nadat  in de jaren ’90 de militante Islamitische 

groepering ‘al-gamaca al-Islamiyya’ ontstond in de informele wijk Imbaba,260 worden alle bewoners 

van informele wijken over dezelfde kam geschoren en worden ze als gewelddadig en regelloos 

beschouwd. 

Ook omwille van hun tewerkstelling in de informele economie,meer bepaald in de afvalsector, 

worden ze geconfronteerd met vooroordelen over bijvoorbeeld hygiëne door hun omgang met het 

vuilnis. Hun geografische en economische informaliteit zorgt er met andere woorden voor dat ze als 

groep gestigmatiseerd worden en sociaal geïsoleerd raken. 

 

Één van de aspecten van de sociale informaliteit van de zabbaleen is de aanwezigheid van informele 

educatie. Deze educatie kwam er enerzijds omdat er geen staatsscholen in de zabbaleenwijken zijn 

en anderzijds omdat kinderen hun ouders vaak helpen in de afvalophaling en –verwerking, waardoor  

ze de lessen niet voltijds kunnen bijwonen.261 Een ander probleem is dat ouders hun dochters vaak 

niet naar scholen buiten de gemeenschap willen laten gaan. Anderzijds zijn ze in sommige gevallen 

gewoonweg niet in staat om hun kinderen naar school te laten gaan omdat ze hen nooit officieel 

ingeschreven hebben bij de geboorte en dus geen formele documenten kunnen voorleggen voor de 

inschrijving. Daarom werden er door verschillende ngo’s scholen opgericht binnen de gemeenschap 

die een informele educatie bieden en dus meer flexibiliteit hebben dan formele scholen. Zoals reeds 

vermeld werd in het vorige hoofdstuk, bieden deze opleidingen een combinatie van de traditionele 

vakken zoals lezen, schrijven en wiskunde en gespecialiseerde vakken over de afvalophaling, 
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behering van geld en zorg voor het milieu (denk maar aan de school van APE en The Recycling School 

van SoY). Een educatie zorgt voor ‘empowerment’ van de volgende generatie en zorgt ervoor dat 

deze generatie vaardigheden leert die ze kan gebruiken in om het even welke business, zodat ze van 

niets of niemand afhankelijk is.262 

Zoals eerder reeds vermeld werd, zijn de economische en sociale informaliteit sterk met elkaar 

verbonden. De werkplaatsen of kleine recyclagebedrijfjes van de zabbaleen worden immers gerund 

door de voltallige familie.263 Omdat lenen bij de bank niet mogelijk is door hun informele status, 

komt ook het volledige kapitaal voor de ondernemingen van de familie, door te lenen (meestal 

zonder interest)  of door bijvoorbeeld stukken grond uit hun vroegere dorp  of juwelen te 

verkopen.264 Dat zorgt ervoor dat de economie van de zabbaleen onlosmakelijk verbonden is met de 

familie en beiden elkaar beïnvloeden. 

Omdat men de staat wantrouwt, heeft men informele instituten opgericht die de belangen van de 

gemeenschap dienen en discussies oplossen. Deze instituten zorgen voor een soort autonome 

organisatorische macht in de informaliteit.265 Omdat deze instituten informeel zijn, is het voor de 

staat moeilijk om controle uit te voeren over de gemeenschap, gezien men niet weet wat er gaande 

is.266 Ze worden geleid door lokale leiders die op de voorgrond komen en de belangen van de 

gemeenschap behartigen door middel van hun connecties met de formele bureaucratie. Door hun 

persoonlijke netwerken in de gemeenschap van de zabbaleen en in de formele administratie, kunnen 

ze na verloop van tijd een politieke invloed krijgen door de samenwerking met politiekers die 

connecties en stemmen nodig hebben.267 Quiet encroachment komt dan ook vooral voor in niet-

democratische landen.268  Dat zorgt ervoor dat  “zelfs gemeenschappen die compleet afgesloten zijn 

van de staat, dienstverlening en politiecontrole, toch verbonden zijn met de staat via persoonlijke 
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netwerken.”269 Door de netwerken van deze lokale leiders en instituten, ontstaat er dus een soort 

informele staatscontrole. 

Zo ontstond ook de ‘Gameya’ of ‘Association for the Care of Garbage Collectors’ die in de jaren ’70 

werd opgericht door bisschop Samuel en geleid werd door de leden van de machtigste families 

binnen de zabbaleengemeenschap.270 In de beginjaren organiseerde de Gameya vooral de sociale 

aspecten van de gemeenschap en fungeerde als ngo. In de loop der tijd begon de Gameya ook mee 

te werken aan ontwikkelingsprojecten met andere ngo’s en in 1990 werd het formeel geregistreerd 

als een Community Development Association (CDA). De associatie levert financiële en sociale steun 

(de Gameya geeft bijvoorbeeld informele leningen of helpt bij het verkrijgen van 

geboortecertificaten), werkt mee aan upgradingsprojecten en lost conflicten op tussen de zabbaleen 

onderling en tussen de gemeenschap en de autoriteiten.271 Nadat er kritiek kwam op de leiding van 

de Gameya, die alleen uit de machtigste families kwam, werden er meer mensen van buiten de 

gemeenschap opgenomen in het bestuur. Deze mensen waren geschoold en hun educatie zou 

kunnen bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de Gameya.272 

Door deze uitgebreide netwerken zijn de zabbaleen noch marginaal (traditioneel en geïsoleerd), noch 

volledig geïntegreerd. Door hun armoede en hun wantrouwen ten opzichte van de staat, zoeken ze 

echter wel autonomie.273 Door de inefficiënte bureaucratie van de staat worden de mensen 

aangemoedigd tot een informeel en autonoom leven.274 

Een andere reden waardoor de zabbaleen als groep verschillen van de andere Cairenen, heeft te 

maken met hun religie. Ze behoren namelijk tot de minderheid van Koptische Christenen in Egypte. 

Slechts zo’n 10 procent van de totale Egyptische populatie behoort tot het Christendom.275 Hun 

religie stelt hen in staat om varkens te houden die door de moslims als onrein gezien worden. Deze 

varkens boden hen enorme voordelen aangezien deze zoogdieren het grootste deel van het 

organisch afval verorberden. Maar zoals eerder reeds werd vermeld, slachtte de regering alle varkens 

in 2009. Officieel deed men dat om het H1N1-virus tegen te gaan maar de geruchtenmolen 
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beweerde dat de actie specifiek gericht was tegen de zabbaleen als vuilnisophalers en als christenen. 

Hoewel de christenen op papier immers dezelfde rechten hebben als de rest van de bevolking, 

blijken ze in realiteit vaak gediscrimineerd te worden. Zo kunnen moslims bijvoorbeeld moskeeën 

bouwen waar en wanneer ze dat willen maar kan het voor christenen jaren duren vooraleer ze de 

goedkeuring krijgen om een kerk te bouwen. Daarbovenop worden kinderen vaak gediscrimineerd in 

de scholen en is het voor christenen een pak moeilijker om een job te vinden dan voor moslims. 

Overigens is het voor bekeerlingen tot het christendom uiterst moeilijk om een legale erkenning te 

krijgen van deze bekering.276 Ook religie is dus een factor die de zabbaleen bindt.  

In het hart van de grootste zabbaleenwijk, Muqattam, ligt een afgesloten site waar verschillende 

kerken staan. De grootste kerk is die van ‘vader Samaan’ die ook de ‘cave cathedral’ of ‘cave church’ 

genoemd wordt.277 Deze is, net als de andere kerken, uit de Muqattamheuvel gehouwen en vormt 

een plaats van gebed en samenkomst voor de zabbaleen. Zoals eerder reeds vermeld werd, hielp de 

Koptische Kerk ook bij de oprichting van de Gameya en de oprichting van de allereerste scholen 

binnen de zabbaleenwijken. Daarnaast verzorgen ze tot op de dag van vandaag recreatie voor de 

kinderen en jeugd van de zabbaleen.278 

De beleving van hun religie is dus een ander facet van het leven van de zabbaleen dat ze uitsluitend 

beleven binnen hun eigen gemeenschap. Daarnaast zorgt de Kerk ook voor vrijetijdsactiviteiten 

waardoor ook de uren buiten het werk grotendeels onder dezelfde mensen en op dezelfde plaats 

gespendeerd worden. 

De ngo’s die werken omtrent de sociale informaliteit zijn dezelfde als die die besproken werden in 

het hoofdstuk over de economische informaliteit. Ze doen immers vooral aan empowerment van de 

zabbaleen door middel van bijvoorbeeld educatie en algemene voorlichting zodat ze uit de isolatie 

kunnen stappen. 
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6.3 Formalisering van het informele leven. 

De formalisering van de sociale informaliteit is veel abstracter dan de formalisering van de 

geografische of economische informaliteit. De laatste stap van deze formaliseringen is immers puur 

administratief en gaat om het verkrijgen van eigendomscontracten. 

Het verkrijgen van een geboortecertificaat (dat door mensen in informele wijken vaak niet 

aangevraagd wordt omdat men geen informeel adres op het certificaat wilt of omdat men gewoon 

niet beter weet) kan gezien worden als een soort formalisering van een aspect van de sociale 

informaliteit. Maar het informele leven dat in dit hoofdstuk besproken werd, kan niet administratief 

geformaliseerd worden omdat deze formalisering afhankelijk is van de formalisering van de 

economische en/of geografische informaliteit. De zabbaleen werden gedwongen tot quiet 

encroachment en tot een soort van isolatie als groep omdat ze oneerlijk behandeld werden door de 

regering vanwege die economische en geografische informaliteit. Anderzijds zijn ze daardoor al het 

vertrouwen in de staat kwijt en zoeken ze bewust naar autonomie, zonder inmenging van de staat. 

Een formalisering en en dus officiële erkenning van hun woonplaatsen en jobs, kunnen hen ook uit 

de sociale informaliteit helpen. 

De quote in hoofdstuk 5 (deel 5.3.1), maakte de vergelijking tussen informele ondernemingen en 

onwettelijke kinderen die beiden moeten geformaliseerd worden door formele documenten om te 

kunnen bestaan in de maatschappij en de economie.279 Deze uitspraak kan men ook toepassen op 

zowel de informele economie als op de informele wijken.Beiden moeten immers geformaliseerd 

worden, zodat de mensen die betrokken zijn in deze informaliteit kunnen bestaan binnen de 

maatschappij en economie. 
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CONCLUSIE 

Evolueren de zabbaleen naar ‘formaliteit’, of blijven ze een informele groep in de samenleving? 

Met deze vraag gaf ik in de inleiding het startschot voor deze thesis. Na het lezen van vele artikels, 

rapporten en doctoraatsdissertaties kwam ik tot de conclusie dat de zwart-wittegenstelling van 

‘formaliteit’ versus ‘informaliteit’ eigenlijk niet bestaat. Er zijn namelijk ontzettend veel niveaus die 

tussen deze twee begrippen liggen. Zo werd bijvoorbeeld aangetoond in het hoofdstuk over 

geografische informaliteit dat de wijk Dar al-Salam om verscheidene redenen een soort semiformele 

status verworven heeft. Overigens kan de economie waarbinnen de zabbaleen werken ook niet 

volledig informeel genoemd worden. Hun jobs hebben namelijk banden met de formele economie, 

aan dewelke ze gerecycleerde materialen verkopen. Door het ontstaan van een vakbond van de 

zabbaleen, hebben ze bovendien ook een officiële stem gekregen waardoor ze rechtstreeks met de 

centrale autoriteiten kunnen samenwerken. Ook hun sociale informaliteit is niet volledig informeel of 

zonder controle van de staat. Zoals aangetoond werd, zijn er immers netwerken vanuit de 

zabbaleengemeenschap die verweven zijn met de formele politiek. 

Samengevat kunnen de zabbaleen niet volledig informeel genoemd worden omdat ze op alle vlakken 

erkend worden door de staat. Doordat de regering immers af en toe ingrijpt en sancties oplegt, is er 

een zekere vorm van staatscontrole aanwezig. 

De aanpak van de staat is vergelijkbaar op elk niveau. De problemen werden in de beginfases 

namelijk zoveel mogelijk genegeerd door bijvoorbeeld woestijnsteden te bouwen in plaats van zich 

te concentreren op de informele wijken, of door de afvalophaling te privatiseren in plaats van 

rekening te houden met de traditionele sector. Maar uiteindelijk greep de staat in wanneer ze niet 

anders meer konden. Ze werden bijvoorbeeld verplicht om in te grijpen door druk van de 

internationale gemeenschap, door dodelijke ongevallen of door dringende problemen zoals de 

overvloed aan onopgehaald vuilnis. De acties van de regering zijn in het algemeen arbitrair, te laat, 

tijdelijk en te weinig gefinancierd. 

Daarvoor zijn er volgens mij verschillende redenen. Allereerst is het probleem te wijten aan de 

slechte communicatie tussen de verschillende machtsniveaus. Er is sowieso een enorme 

centralisering van de macht in Egypte en wanneer er dan toch bepaalde functies worden 

overgeheveld naar lokale autoriteiten, worden deze slecht geïnformeerd. Het is duidelijk geworden 

dat de lokale autoriteiten vaak onwetend zijn over hun precieze bevoegdheden en ze in de meeste 

gevallen nog steeds geen beslissingen kunnen maken zonder de goedkeuring van de centrale macht. 

De macht van de lokale autoriteiten is met andere woorden vaak slechts schijn. Anderzijds ontbreekt 

er vaak een vast beleid dat de verschillende autoriteiten kan begeleiden. Zo is het nog steeds erg 
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onduidelijk wat de regering als een informele wijk beschouwt en welke maatregelen moeten worden 

getroffen om de situatie in deze wijken te verbeteren. De staat reageert immers telkens op een 

andere manier, waardoor er geen eenduidige richtlijnen bestaan. Wanneer er dan wel een beleid 

wordt opgesteld, zoals het milieubeleid, blijkt dat dat beleid nauwelijks of niet wordt geëvalueerd en 

dat de daden van de staat vaak erg verschillen van hun woorden. Overigens is men vaak ook erg 

onduidelijk over de precieze plannen, het Caïro 2050 plan is daar een ideaal voorbeeld van. 

Als de zabbaleen ooit succesvol willen formaliseren op elk niveau, moeten er met andere woorden 

enkele zaken veranderen op het niveau van de staat. Zo is er een betere communicatie nodig tussen 

de verschillende machtsniveaus en is een effectieve decentralisering van de macht cruciaal. Wanneer 

er dan een duidelijk beleid wordt opgesteld, moet het door deze communicatie duidelijk zijn welk 

niveau instaat voor welke bevoegdheden. Daarbovenop is er een strenge, onafhankelijke controle 

nodig van het beleid en van de verschillende ministeries en autoriteiten. Zoals Muhamad cAz al-Din 

voorstelde, is er nood aan een soort onafhankelijk vennootschap dat niet gefinancierd wordt door de 

staat zodat het zo objectief mogelijk kan controleren.280 Uiteraard is dit zeer moeilijk en misschien 

tevergeefse moeite, omdat de staat steeds nieuwe manieren vindt om te infiltreren. 

Bovenop deze maatregelen dient ook de administratieve kant van het formaliseringsproces 

vereenvoudigd te worden. Deze administratie bleek immers een grote hindernis te zijn omdat ze 

moeilijk, langdradig en vooral kostelijk is. 

Omtrent het beleid van de ngo’s kan geconcludeerd worden dat zij op alle niveaus vooral aan 

‘empowerment’ van de zabbaleen doen. Ze steunen de zabbaleen financieel door bijvoorbeeld 

upgradingswerken uit te voeren of door materiaal aan te kopen, maar ze leren hen ook effectief om 

te gaan met deze middelen. Zo leren ze hen om hun eigen belangen te behartigen en zelf kapitaal te 

verwerven. Aanvankelijk waren de projecten van de ngo’s vooral tijdelijk en bloedden ze vaak dood 

na afloop omdat de zabbaleengemeenschap zelf te weinig betrokken was. Een vaak terugkerende 

kritiek was (en is soms nog steeds) dat de ngo’s top-down georganiseerd zijn. In de loop der tijd 

kwamen er echter meer langdurige projecten en ontstond er meer interactie met de zabbaleen, eens 

hun vertrouwen gewonnen was. Op deze manier kunnen de initiatieven ook zonder hulp van de ngo’s 

worden verdergezet. Ngo’s zoals APE en SoY  hebben aangetoond dat deze samenwerking vruchten 

afwerpt en dat de integratie van de zabbaleen in de verschillende initiatieven positief is. 

Ook al is er soms kritiek op de ngo’s en hun werkwijze, ik denk dat ik mag besluiten dat ze toch 

onontbeerlijk zijn voor de ontwikkeling van de zabbaleen. Ze vullen immers de gaten in het beleid 

van de regering op en kunnen ook doorslaggevend zijn door internationaal druk uit te oefenen op de 
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regering en hen te dwingen tot actie. Zonder ngo’s zoals SoY zou er bijvoorbeeld nooit een vakbond 

voor de zabbaleen zijn ontstaan, of zou dat alleszins veel meer tijd en moeite gekost hebben. Dankzij 

hun empowerment hebben de ngo’s ervoor gezorgd dat er ook eigen inititiatieven ontstaan zijn 

binnen de zabbaleengemeenschap. 

Het feit dat de verschillende ngo’s in elk niveau terugkeren, bewijst dat deze niveaus onlosmakelijk 

met elkaar verbonden zijn. Zowel geografische, als economische en sociale informaliteit beïnvloeden 

elkaar en vormen in realiteit een geheel. 

Zo zorgt de stigmatisering van de informele wijken er bijvoorbeeld voor dat de bewoners van deze 

wijken, dus ook de zabbaleen, gezien worden als gewelddadig, marginaal en regelloos. Daarbovenop 

krijgen de zabbaleen ook te maken met de stigmatisering die het vuilnis met zich meebrengt. Om 

deze redenen worden ze ook op sociaal niveau gestigmatiseerd en worden ze in een sociale isolatie 

gedwongen. 

Anderzijds kan de formalisering van de informele wijken ervoor zorgen dat de zabbaleen niet langer 

als onofficiële inwoners worden gezien. Daardoor verdwijnt ook een deel van het sociale stigma. Zo 

moeten ze zich bijvoorbeeld niet langer schamen om hun adres op hun identiteitskaart te plaatsen. 

Daardoor kunnen er dan geen problemen meer ontstaan met bijvoorbeeld de inschrijving in een 

school. Ook de schrik voor een relocatie wordt weggenomen, waardoor ze hun woonsten nog beter 

zullen onderhouden en bouwen, aangezien er dan een garantie is dat het een permanente woning is. 

Bovendien zou deze formalisering ook positief zijn op economisch vlak. Het ‘dode kapitaal’ waar 

Hernando de Soto over spreekt, zou dan immers ‘levend kapitaal’ worden dat men kan investeren in 

de formele economie en waarmee men leningen kan aangaan bij de bank. Dat kan uiteindelijk leiden 

tot de opwaardering van de volledige handel. 

Ik denk dat de creatie van een vakbond een belangrijke stap voorwaarts kan betekenen in het 

formaliseringsproces van de zabbaleen. Ze wordt immers bestuurd door de zabbaleen zelf en zal 

daardoor de belangen van de gemeenschap behartigen. Het is belangrijk dat de zabbaleen zichzelf 

organiseren en een front vormen zodat hun eisen kunnen ingewilligd worden. Door de oprichting van 

de vakbond, tonen ze aan dat ze niet langer afhankelijk willen zijn van anderen (zoals de waahis) en 

dat ze bereid zijn om rechtszaken aan te spannen tegen de staat om hun rechten te verkrijgen. Ik 

denk dat het belangrijk is dat ze, zelfs wanneer de regering niet wenst mee te werken, toch druk 

blijven uitoefenen. Maar het is nog te vroeg om meer conclusies te trekken, de vakbond heeft nog 

niet bewezen dat ze effectief voor een grote verandering zullen zorgen. 

We kunnen besluiten dat de zabbaleen zich in een grijze zone bevinden tussen formaliteit en 

informaliteit. Ze kregen de afgelopen jaren meer erkenning van de regering, onder andere door 
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toedoen van ngo’s. Daardoor kunnen ze niet langer volledig informeel worden genoemd en is de 

evolutie naar een formele status gestart. Deze evolutie zal in verschillende stappen plaatsvinden en 

bestaat in de eerste plaats vooral uit ‘empowerment’. Niettemin ben ik er van overtuigd dat de 

volledige formalisering van de zabbaleen op de verschillende niveaus, door middel van officiële 

documenten, van cruciaal belang is voor hun overleving. De stap van ‘empowerment’ naar het 

effectief toekennen van deze administratieve, formele status zal volgens mij niet eenvoudig zijn. Het 

is naar mijn mening dan ook van belang om zo snel mogelijk te handelen zodat de zabbaleen geen 

vals gevoel van veiligheid krijgen. Het is immers niet omdat de regering hen erkent en zelfs helpt, en 

omdat de ngo’s hen geholpen hebben met educatie en modernisering van de afvalophaling, dat ze af 

zijn van hun informele status en de bijhorende onzekerheid op gebied van woonst en werk. Het 

stigma dat de gemeenschap met zich meedraagt, blijft overigens aanwezig en vormt nog steeds een 

struikelblok voor de aanvaarding van de zabbaleen in de Egyptische maatschappij.  
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Bijlage 1: Arabische tekst. 

 

 فى مصر" نقابة للزبالين"تحتفل بإطالق أول " روح الشباب

 08:58 - 2012فبراير  51األربعاء، 

  

 فاطمة خليل  كتبت

احتفلت جمعية روح الشباب للبيئة بمنشية ناصر بتأسيس أول نقابة للزبالين فى مصر، حيث حضر االحتفالية عدد كبير من 

 .الزبالين واإلعالميين ورجال الفكر والمجتمع

 

ادمة ضم كل العاملين فى ومن جانبه قال عزت نعيم أول نقيب للزبالين، خالل االحتفالية، إن أولويات النقابة فى الفترة الق

 .ألف زبال، مضيفاً أنه فى المرحلة القادمة سيتم التوسع فى باقى المحافظات 521المهنة بالقاهرة الذى يصل عددهم إلى 

 

وأشار إلى أن هدفهم هو التخلص من الشركات األجنبية التى تستعبد العاملين فى المهنة حتى يستطيع الزبال التعاقد مع 

فى المحافظة بشكل مباشر، مضيفاً أنهم يريدون تطوير المعدات الخاصة بالزبالة وتقديم التأمينات االجتماعية  هيئات النظافة

 .والصحية للزبال

 

ومن ناحية أخرى قدم القائمون على مشروع نقابة الزبالين شرحا وافياً ألهداف جمعية روح الشباب التى تترأسها الدكتورة 

فيذ مشروع يهدف إلى تحسين األوضاع المعيشية لمجتمع جامعى القمامة ودمجهم فى القطاع ليلى إسكندر وأنها تتنبى تن

الرسمى، وذلك من خالل تأسيس شركات للنظافة مسجلة فى هيئة االستثمار لتتعاقد مع الجهات الحكومية بدالً من شركات 

مناطق بالقاهرة  6ورشة منتشرة فى  5111ا النظافة األجنبية، وكذلك عمل تراخيص لورش إعادة التدوير والتى يبلغ عدده

 .عزبة النخل -مايو  51منطقة  -البراجيل  -المعتمدية  -طرة  -الكبرى، وهى منشية ناصر 

 

ومن أهداف الجمعية تقديم الفرص لألطفال والشباب المهمشين، وذلك من خالل تقديم برامج التعليم غير النمطى المرتبط 

م للدفاع عن قضايا مجتمعاتهم، تحسين البيئة بنشر وتطبيق مفهوم فصل القمامة من المنبع بزيادة الدخل وتقوية قدراته

وإعادة تدوير القمامة والطاقة المتجددة، تقديم عمل آمن لألطفال والشباب العاملين فى أعمال ومهن ذات طبيعة خطرة، 

 .فى القطاع الرسمى إلدارة المخلفات الصلبةوكذلك الدعوة وكسب التأييد لقضية دمج قطاع جامعى القمامة غير الرسمى 

 

ومن ناحية أخرى ساهم فريق التوعية بجمعية روح الشباب فى نشر ثقافة فصل القمامة من المنبع، وتم ذلك من خالل العمل 

داخل األحياء واختيار جمعية أهلية شريكة توفر عددا من المتطوعين، حيث تقوم جمعية روح الشباب بتدريبهم ومدهم 

المادة العلمية والملصقات والذين يتولون بدورهم توعية السكان والمحال التجارية، وكذلك المؤسسات الحكومية على أهمية ب

، والجزء الثانى هو الجزء غير (بقايا األطعمة)وفوائد عملية فصل القمامة من المنبع إلى جزئين األول هو الجزء العضوى 

بوات البالستيكية والحديد واأللومنيوم واألقمشة وعبوات الكانز وما إلى ذلك، وهذا العضوى والذى يسمى بالمنافع وهو الع

 .هو الجزء الذى يتم إعادة تدويره وتصديره إلى الصين ورومانيا وبلدان أخرى
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داخل كما يقوم فريق التوعية بالجمعية بأخذ الموافقات الرسمية من الجهات الحكومية لنشر ثقافة فصل القمامة من المنبع 

المدارس بمراحلها المختلفة من خالل عرض مرئى ومسرح عرائس لألطفال مع توزيع صناديق قمامة على المدارس 

 .والجهات الحكومية

 

مركز شباب المعادى، : مركزا من بينها 51وقد قامت الجمعية بعمل ندوات توعية بعدد من مراكز الشباب بلغ عددها 

ة زينب، زينهم، المنيل، منشأة ناصر، كفر الشرفا بالمرج، مبارك بالمرج، الهايكستيب، البساتين، المعادى الجديدة، السيد

 .العروبة بمصر الجديدة، منشية البكرى، مدينة بدر

 

 .عضو 1111يذكر أن عدد أعضاء نقابة الزبالين فى مصر بلغ حتى اآلن نحو 
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Bijlage 1: Vertaling. 

 

Spirit of Youth viert de oprichting van de eerste ‘vakbond van de zabbaleen’ in Egypte. 

Woensdag, 15 februari 2012 

Geschreven door Fatima Khalil 

 

De Spirit of Youth Association vierde feest voor het milieu in Mashiyat Nasr omwille van de 

oprichting van de eerste vakbond voor zabbaleen in Egypte. Op de feestelijkheden was een groot 

aantal van de zabbaleen aanwezig samen met de media, intellectuelen en de gemeenschap. 

Ezzat Naim, de eerste voorzitter van de zabbaleen, zei tijdens de feestelijkheden dat de prioriteiten 

van de vakbond in de komende periode zullen inhouden dat alle arbeiders van het beroep in Caïro 

worden samengebracht, wat zo’n 120000 vuilnisophalers zijn. Hij voegde eraan toe dat de volgende 

stap zal uitbreiden naar de andere provincies. 

En hij verklaarde dat hun doel de afschaffing is van de buitenlandse bedrijven die de zabbaleen 

onderwerpen zodat hij onmiddellijk in staat is om een contract te sluiten met de 

ophalingsorganisaties in het gouvernement. Hij voegde daaraan toe dat ze speciale werktuigen willen 

voor de zabbaleen en dat ze sociale en gezondheidsverzekeringen willen voorzien voor de zabbaleen. 

Daarnaast gaven de organisatoren van het project van de vakbond van de zabbaleen een uitgebreide 

verklaring over de doelen van de Spirit of Youth Association die geleid wordt door dr. Laila Iskander. 

Zij is verantwoordelijk voor het slagen van het project dat tot doel de verbetering van de 

levensomstandigheden van de gemeenschap van de vuilnisophalers en hun opname in de formele 

sector heeft. En dat door de oprichting van ophalingsbedrijven die geregistreerd zijn in een 

investeringsorganisatie om contracten te sluiten met de regering in plaats van met buitenlandse 

ophalingsbedrijven. En ook werktoelatingen voor werkplaatsen voor recyclage, van dewelke het 

aantal 1500 werkplaatsen bereikt,  verspreid in 6 gebieden in Groot-Caïro: Manshiyat Nasr, Tora, 

Mo’atamidya,al-Baragiil, het gebied van 15 mei en Ezbet al-Nakhl. 

Bij de doelen van de groep is het voorzien van kansen voor de gemarginaliseerde kinderen en jeugd. 

En dat door informele educatieve programma’s te voorzien die verbonden zijn aan de verhoging van 

het inkomen, versterking van hun capaciteiten om de zaken van hun gemeenschappen te verdedigen, 

verbetering van het milieu door kennismaking en oefening  van het concept van scheiding van afval 

vanuit de bron en de recyclage van het afval en hernieuwbare energie. Verder willen ze ook 
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werkveiligheid voorzien voor de kinderen en de jongeren die werken in het beroep en in gevaarlijke 

beroepen en propaganda maken  en steun winnen voor de zaak van de opname van de informele 

vuilnisophalers in de formele sector van solid waste management. 

Aan de andere kant droeg het team van de bewustmaking in the Spirit of Youth Association bij tot 

culturele propaganda van de scheiding van het afval van aan de bron. En dit werd gedaan door te 

werken binnenin de leefgemeenschap en door de keuze van een partner-ngo die een aantal 

vrijwilligers biedt waarmee de Spirit of Youth Association moet oefenen en hun wetenschappelijke 

vakken aanbieden en folders. Zij zijn op hun beurt verantwoordelijk voor de bewustmaking van de 

inwoners en winkels, als ook de van regeringsinstituten over het belang en de voordelen van de 

scheiding van het afval van bij de bron in 2 delen. Het eerste deel is het organische (voedselresten) 

en het tweede deel is het niet-organische deel, zo worden de bruikbare dingen genoemd zoals 

flessen van plastiek, ijzer, aluminium, stoffen, blikjes, enzovoort. Dat is het deel dat gerecycleerd en 

geëxporteerd wordt naar China en Roemenië en andere landen. 

Als team van bewustmaking van de groep moeten ze officiële goedkeuringen van 

staatsagentschappen krijgen voor de culturele propaganda van de scheiding van het afval bij de bron 

in de scholen door middel van verschillende stappen met visuele presentaties en poppentheater voor 

de kinderen en met het verdelen van vuilnisemmers in scholen en in staatsagentschappen. 

Door te werken met bewustmakingsseminaries  in een aantal jeugdcentra, bereikte de groep 13 

centra waaronder: het jeugdcentrum van Maadi, al-Basatin, al-Maadi al-Gadida, al-Sayda Zaynab, 

Zaynhom, al-Manil, Manshiyat Nasr, Kafr al-Shurafa al-Marg, Mubarak al-Marg, al-Haykstib, al-Uruba 

Masr al-Gadida, Manshiyat Bakry en Medinat Nasr. 

Er wordt vermeld dat de vakbond van de zabbaleen tot nu toe ongeveer 3000 leden bereikt heeft. 
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BIJLAGE 2 

الصين تشترى منا طن الزبالة : نقيب الزبالين» :فبراير 25, 2012 ,فاطمة خليل

 .اليوم السابع« ألفا   15آالف جنيه وتبيعه بـ  3بـ
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Bijlage 2: Arabische tekst. 

 ألفا   51آالف جنيه وتبيعه بـ  3الصين تشترى منا طن الزبالة بـ: نقيب الزبالين

 

 22:51 - 2152فبراير  21السبت، 

 

 الزبالين نقيب

 

 كتبت فاطمة خليل

ألول مرة سيصبح لهم صوت مسموع، وسوف يطالبون بحقوقهم بعد أن أسسوا أول نقابة تحمى حقوقهم كفئة هامة من فئات 

يلة من خدماتهم لمصر بإزالة أكوام القمامة وإعادة تدويرها واالستفادة منها، وبعد تأسيس أول نقابة المجتمع بعد سنوات طو

حاور أول نقيب للزبالين عزت نعيم من منطقة الزرايب " اليوم السابع"آالف جامع للقمامة،  1للزبالين تضم أكثر من 

 .بمنشية ناصر

 

 دفكم؟كيف أسستم أول نقابة للزبالين؟ وماذا كان ه-

تأسيس أول نقابة لنا لم يكن أمراً سهالً على اإلطالق، حيث عانينا لسنوات طويلة حتى استطاعت جمعية روح الشباب  -

لخدمة البيئة، وهى الجمعية التى أسستها لجامعى القمامة ومقرها منشية ناصر، الحصول على ترخيص من وزارة القوى 

لنقابة بشكل رسمى، وقد ساعدتنا على تأسيسها الدكتورة ليلى إسكندر، رئيس مجلس العاملة وقمنا باالحتفال مؤخراً بإطالق ا

 .إدارة الجمعية

 

عاماً، ونتمركز  01نهدف من النقابة إلى وضع الزبالين على الخريطة الرسمية، حيث إننا نخدم القاهرة بأمانة منذ أكثر من 

 00جيل، حلوان، المعتمدية، عددنا فى القاهرة فقط أكثر من منشية ناصر، عزبة النخل، طرة، البرا: مناطق رئيسية 6فى 

ألف جامع للقمامة، ولكن ال يشعر بنا أحد وحقوقنا مهدرة من الدولة، فهى ال تقدرنا وذهبت للتعاقد مع شركات النظافة 

هذه الشركات وال زال األجنبية وأصبح المواطن يدفع أموال للنظافة على فاتورة الكهرباء فى حين أنه اليتلقى أى خدمة من 

المواطن المصرةى يعتمد على الزبال التقليدى فى القمامة وهو بذلك يدفع الخدمة مرتين للزبال وللدولة فى حين أن الدولة ال 

 .تتصرف فى قمامته
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 كيف ستحل نقابة الزبالين مشكلة شركات النظافة األجنبية؟ -

الرعاية هو الزبال المصرى، باعتباره اليد العاملة المصرية التى سوف نقف بالمرصاد للشركات األجنبية، ألن األولى ب

ينادى الجميع بدعمها فى الفترة األخيرة، وسوف نلتقى بمحافظ القاهرة لحل هذه المشكلة وإذا لم نصل لحل مع الدولة لهذه 

أن المحافظ قد يكون الشركات فإننا سوف نتقدم بشكوى رسمية من خالل القضاء المصرى ضد هذه الشركات، نحن نعلم 

 .مجبراً للتعامل مع هذه الشركات لكننا النقابة سوف تحل هذه المشكلة لتفعيل دور الزبال المصرى

 

مؤسساً  201شركة للزبالة يضموا حوالى  21جمعية روح الشباب قامت أيضاً بإعادة تنظيم الزبالين من الداخل، وأسسنا 

ون هناك أى حجج من الدولة فى التخلص من الشركات األجنبية واستبدالها جامع قمامة، وذلك حتى ال يك 111وأكثر من 

 .بشركات الزبالين المصريين

 

 ما أول قرار سوف تتخذه النقابة؟ -

سوف نتقدم بأوراق رسمية لكل المحافظات بأن نقابة الزبالين هى الجهة الرسمية للتعامل مع جامعى القمامة، كما سنسعى  -

 .ل والشراكة مع األحزاب السياسيةإلى تفعيل دور الزبا

 

 كيف تعاونت نقابة الزبالين مع األحزاب السياسية؟ -

نسعى لتحقيق شراكات مع أى شخص بما يحقق مصلحة البلد، وقمنا بالفعل بعقد اجتماعات مع الحزب المصرى  -

اقشنا معهم حول خطط عمرو حمزاوى، مصطفى النجار، وتن: الديمقراطى وفريق عمل عدد من مرشحى الرئاسة منهم

تنظيف أحياء القاهرة، كما تناقشنا معهم أيضاً فى كيفية حصول الزبالين على حقوقهم وتسكينهم بعقود رسمية مع المحافظات 

 .لجمع القمامة، كما أن األحزاب سوف تشاركنا أيضاً فى إقامة دعوى قضائية ضد الشركات األجنبية

 

 يناير؟ 21كيف شارك الزبال المصرى فى ثورة  -

طن زبالة من ميدان التحرير فى بدايات الثورة، كما قمنا بوضع  511الزبال كان من أوائل من شاركوا بالثورة، قمنا برفع  -

صناديق كبيرة لجمع القمامة من الميدان، منها صناديق لبواقى األطعمة التى يتم تحويلها لسماد عضوى وصناديق للمخلفات 

 .معادن، وكنا نرسل سيارات للقمامة يومياً لجمع المخلفات من التحريرالبالستيك وال: الصلبة مثل

 

 كيف يؤثر الزبال المصرى فى الصناعة؟ -

طن من القمامة يومياً تخرج منها الموارد الرئيسية للصناعة وتغذى الصناعات المصرية،  0111نتحكم فى حوالى  -

امنا باحتكار السوق فى الصناعة، فالسوق مفتوح والمسألة تخضع فالزبالة مورد رئيسى للمصانع، وال صحة لما يقال عن قي

تاجر بالستيك،  01ورشة للبالستيك،  111تاجرا للورق،  11للعرض والطلب، حيث يوجد فى منشية ناصر مثالً أكثر من 

 .تاجر معادن 11
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 ما المراحل التى تقومون بها لتحويل القمامة لموارد تصلح للصناعة؟ -

عديدة تأخذها دورة القمامة من بداية تجميعها من األحياء ثم مرحلة الفصل والفرز لفصل بقايا األطعمة التى هناك مراحل  -

ورشة  5211الزجاج، البالستيك، المعادن، الورق، ولدينا حوالى : يمكن تحويلها لسماد عضوى عن المخلفات الصلبة مثل

 .والرصاص إلعادة تدوير منهم للبالستيك والورق والنحاس والحديد

 

وتسعى النقابة فى الوقت الحالى إلعادة تقنين ورش التدوير، بحيث تحافظ على البيئة وال تخرج منها انبعاثات مضرة من 

 .خالل تزويدها بوسائل األمن الصناعى

 

 هل هناك صحة لما يقال بأن الصين تستورد القمامة المصرية؟ -

آالف جنيه،  1مع الزبالين لتوريد القمامة لهم، وبعنا لهم طن القمامة بـ  الصين أصبحت بالعة العالم، وبالفعل تعاونوا -

بوليستر، فوم، ثم يقومون بتصديرها لنا مرة أخرى : الصين تقوم بعد ذلك بتحويل هذه الزبالة إلى مواد صناعية مثل

 .أضعاف ما يقومون بشرائه 6ألفا، للطن أى يزيد السعر  51ويبيعوها بحوالى 

 

 شئة الطفل فى حى الزرايب وكيفية توارث المهنة أباً عن جد؟كيفية تن -

مطبق لدينا بشكل كبير، فكل عائلة هنا تجعل أوالدها يشربون المهنة  Family business أو" بيزنس العائلة"مفهوم  -

لم يتعلموا أو يدخلوا  لتوارثها، وكل طفل يساعد والده فى جمع وفرز القمامة، وبالفعل هناك أطفال كثيرون من أبناء الزبالين

مدرسة، وقد قامت جمعية روح الشباب بعمل مدرسة إلعادة التدوير داخل حى الزرايب، نقوم خاللها بتعليم األطفال الفن 

شخصا من حى الزرايب على شهادات محو أمية، كما افتتحت  61والموسيقى والمسرح ونقوم بعمل رحالت لهم وقد حصل 

 .مدارس جديدة بالحى

 

 تسعى النقابة لنقل الزرايب إلى أماكن خارج القاهرة؟هل  -

سنة، ويعتبر هذا المكان من وجهة نظرى مكان  01ال من الصعب أن ننتقل من هذا المكان، فقد تمركزنا هنا منذ أكثر من  -

أو عالة  وليس منطقة عشوائية كما يسمونها، نحن فى منشية ناصر ناس منتجين ولسنا عشوائيين Informal غير رسمى أو

على المجتمع، وإذا أرادت الدولة نقلنا من هنا لتجمعات سكنية جديدة سنحتاج إلى تخصيص أراض ومياه وكهرباء، ولكن 

كيلو عن أى  1الحل فى رؤية متكاملة للمنطقة، كما أن مناطق الزبالين بمثابة محطات وسيطة لنقل القمامة تبعد أكثر من 

 . راً ألحدمنطقة سكنية وبالتالى ال نسبب ضر

 

 ماذا عن كيفية تدريب النقابة للزبالين ؟ -

مسك الدفاتر، تحصيل : نعمل على تدريب الزبال على العديد من األمور اإلدارية بالتعاون مع هيئة االستثمار منها -

القمامة، اإليرادات والمصروفات وحساب الضريبة، العرض الفنى والمالى، وكيفية توزيع العمال على الشوارع وسيارات 

وتقوم الجمعية بعمل ندوات للتوعية مع المدارس ومراكز الشباب ونجمع متطوعين معنا لغرس قيم النظافة العامة لدى 

 .األطفال والشباب
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 ما الرسالة التى تريد توجيهها لسكان القاهرة؟ -

اء حتى يتوقف التعاقد مع الشركات يا مواطن القاهرة اضغط على الدولة وتوقف عن دفع فلوس الزبالة على فاتورة الكهرب -

األجنبية، ونريد منك أن تلقى بواقى األطعمة فى كيس والمخلفات الصلبة بكيس آخر، لتساعد الزبال المصرى على الحفاظ 

على نظافة مصر، كما أدعو شباب القاهرة إلى جمع القمامة واالستفادة من البيزنس الناتج عنها، وذلك للقضاء على البطالة، 

 .ألف طن 51آالف طن والقاهرة تنتج يومياً  0إننا نجمع فقط  حيث

 

 



91 

 

Bijlage 2: Vertaling. 

De voorzitter van de zabbaleen: China koopt van ons 1 ton afval voor 3000 pond verkoopt het voor 

15000. 

Zaterdag 25 februari 2012 – 22:13 

Geschreven door Fatima Khalil 

 

Voor de eerste keer zal er voor hen een hoorbare stem zijn en zullen ze hun rechten eisen nadat ze 

een eerste vakbond gesticht hebben die hun rechten zal beschermen als belangrijke groep in de 

maatschappij nadat ze lange jaren hun diensten bewezen aan Egypte door het weghalen van hopen 

afval  en de recyclage en het gebruik ervan. Na de stichting van de eerste vakbond van de zabbaleen, 

die meer dan 3000 vuilnisverzamelaars samenbrengt, praatte ‘al-Youm al-Sābic’ met de eerste 

voorzitter van de zabbaleen: Ezzat Naim van het gebied al-Zarayeb in Manshiyat Nasr. 

Hoe hebben jullie de eerste vakbond van de zabbaleen gesticht? En wat was jullie doel? 

De stichting van de eerste vakbond was voor ons absoluut geen gemakkelijke zaak voor ons, we 

hebben lange jaren afgezien totdat de Spirit of Youth Association (de groep die de vakbond voor de 

vuilnisophalers stichtte, haar hoofdzetel is Manhsiyat Nasr) in staat was om het milieu te dienen. We 

hebben een bewijs verkregen van het ministerie van werkkracht en daarom hebben we recent een 

viering gehouden voor het onstaan van de formele vakbond. Doktor Laila Eskander, voorzitster van 

de raad van de Spirit of Youth,  heeft ons geholpen bij de stichting. 

We hebben als doel met de vakbond om de zabbaleen op de officiële kaart te plaatsen aangezien we 

Caïro trouw bedienen sedert meer dan 70 jaar. We hebben hoofdkantoren in 6 belangrijke buurten: 

Manshiyat Nasr, Ezbet al-Nakhl, Tura, al-Baragil, Helwan, al-Muatamadya. Ons aantal in Caïro alleen 

is meer dan 77000 vuilnisophalers. Maar we voelen ons niet één en onze rechten zijn ongeldig door 

de staat want ze apprecieert ons niet en ze sloot een contract met buitenlandse ophalingsbedrijven. 

De burgers moesten voor de ophaling betalen via hun elektriciteitsrekening zelfs al kregen ze geen 

enkele dienst van deze bedrijven. De Egyptische burgers stopten niet te werken met de traditionele 

vuilnisophaler en daardoor betaalden ze de dienst 2 maal, aan de zabbaleen en aan de staat, en dat 

terwijl de staat geen recht heeft om het afval te beheren. 

Hoe zal de vakbond van de zabbaleen het probleem van de buitenlandse ophalingsbedrijven 

oplossen? 
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We zullen de buitenlandse bedrijven met kracht stoppen omdat de prioriteit de Egyptische ophaler is 

omdat hij wordt beschouwd als de Egyptische werkkracht waarop  iedereen beroep op doet voor 

steun in de recente periode. We zullen de gouverneur van Caïro ontmoeten om dit probleem op te 

lossen en als we samen met de staat geen oplossing vinden voor deze bedrijven dan zullen we een 

formele klacht indienen door middel van de Egyptische rechtbank tegen deze bedrijven.  We weten 

dat de gouverneur misschien gedwongen is tot de samenwerking met deze bedrijven maar wij, de 

vakbond, zullen dit probleem oplossen om de rol van de Egyptische vuilnisophaler te activeren. 

De Spirit of Youth Association heeft de zabbaleen ook van binnenuit opnieuw georganiseerd. We 

hebben 20 afvalbedrijven opgericht die ongeveer 270 stichters hebben en meer dan 500 

vuilnisophalers. Dat omdat er geen enkel argument van de staat zou zijn om weg te stappen van de 

buitenlandse bedrijven en ze te vervangen door bedrijven van de Egyptische zabbaleen. 

Wat is de eerste beslissing die de vakbond zal nemen? 

We zullen officiële documenten versturen naar alle gouvernementen die zeggen dat de vakbond van 

de zabbaleen het formele kanaal is voor de samenwerking met de vuilnisophalers. Zo zullen we ook 

ijveren voor de activering van de rol van de zabbaleen en de partnerschap met de politieke partijen. 

Hoe heeft de vakbond van de zabbaleen samengewerkt met de politieke partijen? 

We ijveren om partnerschappen te bereiken met elke persoon die voordeel voor het land wil 

realiseren. We hebben reeds samenkomsten gehad met de Egyptische democratische partij en met 

een werkgroep van een aantal presidentskandidaten waaronder: Amr Hamzawy en Mustafa al-Nagar.  

We hebben met hen gediscussieerd over plannen voor de opkuis van de gemeenschappen in Caïro. 

We hebben ook met hen gediscussieerd over de manier waarop de zabbaleen hun rechten  en hun 

woonplaatsen kunnen verkijgen door formele contracten met de gouvernementen voor de 

verzameling van het afval. De partijen zullen ook samenwerken met ons om een rechtzaak aan te 

spannen tegen de buitenlandse bedrijven. 

Hoe hebben de Egyptische zabbaleen deelgenomen aan de 25 januari revolutie? 

De zabbaleen waren bij de eersten die deelnamen aan de revolutie, we hebben 150 ton afval 

weggehaald van het Tahrirplein in het begin van de revolutie. We hebben ook grote vuilnisbakken 

geplaatst voor de verzameling van het afval van het plein, waaronder vuinisemmers voor 

voedselresten die worden getransformeerd in organische mest en vuilnisemmers voor vast afval 

zoals plastiek en metaal. We hebben ook dagelijks vuilniswagens gestuurd voor de verzameling van 

het afval op Tahrir. 

Hoe beïnvloedt de Egyptische vuilnisophaler de industrie? 
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Wij beheren dagelijks ongeveer 8000 ton afval waaruit de belangrijkste rijkdommen voor de industrie 

komen en waarmee de Egyptische industrieën gevoed worden. Het afval is dus een belangrijke 

inkomst voor de fabrieken. En het is niet juist wanneer men zegt dat we een poging ondernemen tot 

monopolie van de markt in de industrie want de markt is open en de zaak is het onderwerp van vraag 

en aanbod. Zo vindt men in Mashiyat Nasr bijvoorbeeld meer dan 35 papierhandelaars, 500 

werkplaatsen voor plastiek, 70 plastiekhandelaars en 30 metaalhandelaars. 

Welke stappen ondernemen jullie voor het transformeren van het afval in bruikbare bronnen voor 

de industrie? 

Er zijn verschillende stappen in de cyclus van het afval, beginnend bij de verzameling van het afval in 

de gemeenschappen.  Vervolgens is er het niveau van de scheiding en selectie om voedselresten, die 

kunnen geconverteerd worden in organische mest, te scheiden van vast afval zoals glas, plastiek, 

metaal en papier. We hebben ongeveer 1250 werkplaatsen voor de recyclage van plastiek, papier, 

koper, ijzer en lood. 

De vakbond ijvert nu om de recyclagewerkplaatsen opnieuw te reguleren om zorg te dragen voor het 

milieu en er geen schadelijke uitlaatgassen te doen uitkomen door ze te voorzien van middelen voor 

de industriële veiligheid. 

Is het waar dat China het Egyptische vuilnis zal importeren? 

China is de gootsteen van de wereld gewordenen ze werken reeds samen met de zabbaleen voor de 

levering van het afval aan hen. We verkochten aan hen een ton afval voor 3000 pond. Daarna zorgt 

China voor het converteren van dat afval in industriële materialen zoals polyester en schuim. 

Vervolgens exporteren ze het opnieuw aan ons voor ongeveer 15000 per ton, meer dan 6 keer de 

prijs waarvoor ze het kochten. 

Hoe voedt je een kind op in het leven van de zabbaleen? En hoe gaat het beroep over van vader op 

zoon? 

 Het begrip ‘family business’ heeft voor ons een zeer grote waarde, alle families hier laten hun 

kinderen het beroep immers opnemen door erfopvolging. Alle kinderen helpen hun ouders in het 

verzamelen en selecteren van het afval, er zijn vele kinderen van de zabbaleen die niet leren of niet 

naar school gaan. De Spirit of Youth Association heeft een school opgericht voor recyclage in de 

gemeenschap van de zabbaleen. We doen de kinderen leren over kunst, muziek en theater en we 

organiseren uitstappen voor hen. Reeds 65 leerlingen vanuit de leefgemeenschap van de zabbaleen 

hebben attesten van alfabetisering behaald en er zijn ook nieuwe scholen geopend in de 

leefgemeenschap. 

Ijvert de vakbond voor het transport van de zabbaleen naat plaatsen buiten Caïro? 
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Nee, het is moeilijk om ons te verplaatsen van deze plaats want we hebben onze hoofzetel hier sinds 

meer dan 70 jaar. Deze plaats wordt beschouwd,vanuit mijn standpunt, als een informele plaats 

maar niet als ashwai zoals men het noemt. Wij in Manshiyat Nasr zijn productieve mensen en we zijn 

niet ashwai/willekeurig of een last voor de samenleving. En als de regering ons weg wilt van hier naar 

de gemeenschappen met nieuwe huizen, zullen we aangewezen gronden nodig hebben en water en 

elektriciteit. Maar de oplossing is een complete visie voor de wijk, zodat de zabbaleenwijken de 

functie hebben van middenstations voor het transport van het vuilnis verder dan 5 kilometer van elk 

bewoond gebied en daardoor geen ongemak zal veroorzaken voor iemand. 

Hoe zal de vakbond van de zabbaleen getraind worden? 

We leren de zabbaleen over verschillende administratieve zaken in samenwerking met de 

investeringsorganisaties waaronder: boekhouding, het converteren van inkomsten en uitgaves en 

uitrekenen van taxen, presentatie van het technische en het financiële en hoe de verdeling van de 

arbeiders in de straten en de vuilniswagens gaat. En de Spirit of Youth Association moet seminaries 

geven voor de  bewustmaking op scholen en jeugdcentra, vrijwilligers voegen zich bij ons om de 

waarde van hygiëne bij te brengen aan kinderen en jongeren. 

Wat is de boodschap die je wilt meegeven aan de inwoners van Caïro? 

Burgers van Caïro, zet druk op de regering en stop met geld te betalen voor het vuinis via de 

elektriciteitsfactuur totdat men stopt met de contracten met de buitenlandse bedrijven. We willen 

van jou voedselresten krijgen in een bepaalde zak en het vast afval in een andere zak opdat je de 

Egyptische zabbaleen zou steunen  voor het bewaren van de netheid van Egypte. Ik roep ook de 

jeugd van Caïro op tot de verzameling van het vuilnis en het gebruik van zijn businessresultaten. Dit 

om werkloosheid te stoppen aangezien we slecht 8000 ton verzamelen en Caïro dagelijks 14000 ton 

produceert. 

 



95 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3 

تهدد بدعوى قضائية ضد الشركات " الزبالين»  :مارس 22, 2012 ,فاطمة خليل

 .اليوم السابع« األجنبية 
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Bijlage 3: Arabische tekst. 

 تهدد بدعوى قضائية ضد الشركات األجنبية" الزبالين"

 

 10:10 - 2152مارس  22الخميس، 

 

 الزبالين نقيب

 

 كتبت فاطمة خليل

لزبالين، التى تأسست مؤخراً للدفاع عن حقوق الزبالين وجامعى القمامة فى مصر، فى لهجة جديدة من نوعها، هددت نقابة ا

برفع دعوى قضائية ضد شركات النظافة األجنبية، وذلك بعد فشل المفاوضات بينهم وبين محافظة القاهرة خالل األيام 

 الماضية

مون حالياً بزيادة عدد الزبالين المشاركين فى ، أنهم يقو"اليوم السابع"وأكد عزت نعيم، نقيب الزبالين، فى تصريح خاص لـ

النقابة، حتى يكونوا كتلة قوية تستطيع الضغط على الحكومة إللغاء تعاقدها مع شركات النظافة األجنبية، وحتى ال يقوم 

 .المواطن العادى بالدفع مرتين أحدهما على فاتورة الكهرباء واألخرى للزبال التقليدى الذى يمر على منزله

زبال، مشيراً إلى أنهم يرغبون فى أن تزيد األعداد حتى تصل  1011ضح أن أعداد الزبالين فى النقابة فى الوقت الحالى وأو

 . آالف شخص، وذلك حتى يتمكنوا من مقاضاة شركات النظافة األجنبية 51بنهاية شهر إبريل إلى 

ظ القاهرة، حيث إنهم رفضوا اتفاقهم معه، ألنه طلب وأشار إلى فشل المفاوضات التى جرت بين نقابة الزبالين وبين محاف

منهم أن يعطيهم مبلغ جنيه شهرياً لجمع القمامة من كل وحدة سكنية، ولكنهم يرون أن هذا المبلغ ال يساوى قدر الخدمة التى 

ريف نقل سيارة جنيها فى الشهر بما فى ذلك مصا 56يقدمونها، حيث إن تكلفة جمع قمامة الوحدة السكنية الواحدة تساوى 

 .القمامة والجمع

جنيهات، ويلغى عقد الشركة األجنبية الذى يتم دفعه مع  1نحن نطلب أن يعطينا عن الشقة الواحدة شهرياً "واستطرد قائالً 

 .فاتورة الكهرباء وال تقوم بتنفيذ الخدمة على أرض الواقع بعكس الزبال التقليدى
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يستطيع أن يكون متعاقدا مع جهتين فى وقت واحد، مضيفاً أن عقود الشركات وأوضح أن المحافظ رفض مطالبهم، ألنه ال 

 .األجنبية قد وقعت فى عهد النظام السابق، واستمرارها حتى اآلن يعنى أنها تخدم فلول النظام ومصالحهم

القاهرة باالتفاق معهم وأشار إلى أن نقابة الزبالين تتعرض حالياً لحرب من قبل المتعهدين والمعلمين، الذين قامت محافظة 

 111بعد رفضها االتفاق مع النقابة كجهة رسمية، حيث وافقوا على االتفاق بجنيه شهرياً من كل شقة، حيث تعاقدوا على 

ألف شقة فى مدينة نصر، لكنهم فى الواقع اليقومون بجمع القمامة من الوحدات السكنية وبالتالى يتم زيادة التكلفة على 

 . دون وجه حقالمواطن العادى ب

 111وأضاف أن هؤالء المتعهدين ال يقومون بجمع القمامة من المنازل، ولكنهم سوف يحصلون من المحافظة على مبلغ 

 .ألف جنيه دون وجه حق بعد التعاقد على الوحدات السكنية بمدينة نصر

لزبال حقوقه وفى نفس الوقت يخدم وأكد أن حل المشكلة يتمثل فى نظام متكامل يعطى لكل األطراف حقوقهم، بحيث يعطى ل

 .الساكن أو المواطن ويضمن عدم إلقاء القمامة فى الشارع والحفاظ على نظافة الشوارع
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Bijlage 3: Vertaling. 

Zabbaleen dreigen met een rechtszaak tegen de buitenlandse bedrijven. 

Donderdag 22 maart 2012 – 09:49 

Geschreven door Fatima Khalil 

“Er waait een nieuwe wind”, dreigde de vakbond van de zabbaleen die recent gesticht werd voor de 

verdediging van de rechten van de zabbaleen en alle vuilnisophalers in Egypte. Na het mislukken van 

de onderhandelingen tussen hen en het gouvernement Caïro  gedurende de voorbije dagen, spannen 

ze een rechtszaak aan tegen de buitenlandse ophalingsbedrijven. 

Ezzat Naim, voorzitter van de zabbaleen, bevestigde in een officieel statement aan ‘al-Youm al-Sābic’ 

dat ze momenteel het aantal zabbaleen dat meewerkt in de vakbond verhoogd hebben. Dat doen ze  

totdat ze een sterk blok vormen dat in staat is om druk uit te oefenen op de regering voor de 

afschaffing van de contracten met de buitenlandse ophalingsbedrijven en totdat de gewone burger 

geen 2 keer moeten betalen, enerzijds op hun elektriciteitsrekening en anderzijds aan de traditionele 

ophaler die langs zijn huis komt. 

Hij verklaarde ook dat het huidige aantal van de zabbaleen in de vakbond ongeveer 3800 bedraagt.  

Hij wees er ook op dat ze het aantal willen doen toenemen totdat ze op het einde van de maand april 

10.000 personen bereiken opdat ze de buitenlandse ophalingsbedrijven zouden kunnen vervolgen. 

Hij wees op de mislukking van de onderhandelingen die gaande waren tussen de vakbond van de 

zabbaleen en de gouverneur van Caïro, waarbij ze weigerden akkoord te sluiten met hem. Dat deden 

ze omdat hij hen een bepaald maandelijks bedrag zou geven voor de ophaling van het vuilnis in alle 

woonsten, maar zij vonden dat dit bedrag niet gelijk was aan de omvang van de dienst die ze voor 

hen verzorgen. De kost voor de vuilnisophaling van 1 woonst is immers gelijk is aan 16 Egyptische 

pond per maand, waarin ook de transportkost van de vuilniswagen en de ophaling zit. 

Hij voegde daaraan toe: “we vragen dat men aan ons per appartement maandelijks 5 Egyptische 

pond geeft en dat men het contract met het buitenlandse bedrijf afschaft. Dat bedrijf wordt betaald 

via de elektriciteitsrekening en verleent geen diensten op het terrein zoals de traditionele 

vuilnisophaler.” 

Hij verklaarde ook dat de gouverneur hun eisen weigerde omdat hij niet in staat was om 

terzelfdertijd contracten af te sluiten met 2 instanties. Hij voegde daaraan toe dat de contracten van 
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de buitenlandse bedrijven afgesloten werden tijdens de vorige regeringstermijn en dat ze blijven 

voortduren tot op heden, dus dat ze de overblijfselen en belangstellingen  van de regering dienen. 

Hij voegde daaraan toe dat de vakbond van de zabbaleen voor een oorlog staat tussen de aannemers 

en de kleine handelaars . Daarmee sloot het gouvernement van Caïro een overeenkomst, nadat ze de 

overeenkomst met de vakbond als officiële institutie weigerden, waarin ze overeenkwamen over 1 

Egyptische pond maandelijks per appartement en waarin ze contracten sloten met 300.000 

appartementen in Madinat Nasr. Maar eigenlijk mogen ze het vuilnis niet ophalen uit in woonsten en 

wordt dus de kost voor de gewone burger verhoogd zonder enig recht daartoe. 

Hij voegde toe dat deze aannemers het vuilnis niet verzamelen van de huizen maar dat ze toch  van 

het gouvernement, zonder enig recht daartoe, een bedrag van 300.000 pond zullen krijgen na het 

afsluiten van contracten voor wooneenheden in Medinat Nasr. 

Hij bevestigde nog dat de oplossing van het probleem ligt in de volledige organisatie, die men aan 

alle partijen geeft voor hun rechten, zodat de rechten die men geeft aan de zabbaleen terzelfdertijd 

dienen voor de inwoners of de burgers. Zo wordt er gegarandeerd dat er geen vuilnis op de straat 

wordt gegooid en dat de properheid van de straten behouden wordt. 
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BIJLAGE 4 

 القاهرة محافظة: مصر فى القمامة مشكلة إدارة , 2011 : «عزالدين محمد

 .الرقمى األهرام  »نموذجا

 

 

 



101 

 

Bijlage 4: Arabische tekst. 

 محافظة القاهرة نموذجا : إدارة مشكلة القمامة فى مصر
 

  محمد عزالدين   

 

 

 

 

فى  -( 1)على تسميتها فى األدبيات بـ المخلفات الصلبة التى اصطلح -« القمامة»تزايدت فى اآلونة األخيرة مشكلة تكدس 

ورغم أن هذه المشكلة ليست جديدة بل أصبحت سمة . مختلف أحياء القاهرة، الراقية والشعبية والعشوائية على حد سواء

بعض  وهناك(. 2)عامة تعانى منها غالبية محافظات مصر، فإنها تظهر بدرجة واضحة فى قلب العاصمة أو بالقرب منها

طناً يومياً على  835ألفاً و 43حوالى « القمامة»تشير إلى أن المتولد اليومى للمخلفات الصلبة  2009التقديرات لعام 

 .مستوى الجمهورية

مليون طن سنوياً، وتشير  17ألف طن، أى أن المخلفات الصلبة الناتجة فى مصر تقدر بـ  47وفى بعض األحيان يصل إلى 

 3إلى  2طن قمامة بخالف ما بين  795آالف و 10إلى أن محافظة القاهرة تنتج وحدها يومياً حوالى  هذه التقديرات أيضاً 

، (مليون نسمة 18)مدن من حيث الكثافة السكانية  10آالف طن مخلفات مبان وأتربة، حيث أن القاهرة تعد واحدة من أكبر 

ووفقا لما تذكره هيئة نظافة وتجميل القاهرة، (. 3)ات المختلفةمليون زائر للقاهرة يومياً من المحافظ 2باإلضافة إلى حوالى 

  .(4)الباقية ال يتم جمعها% 20بواسطة جامعى القمامة والـ% 15من هذه الكمية بواسطة الهيئة و %65يتم جمع نحو 

لرفع القمامة  فالقاهرة تخرج بها مخلفات تزيد على مجموع عدة محافظات مع بعضها البعض، حيث بلغ حجم الناتج اليومى

طنا  2.615طنا واإلسكندرية  3.455طنا ثم القليوبية  3.825آالف طن، ويليها الدقهلية  4.610فى محافظة الجيزة حوالى 

طنا، أما بالنسبة  1.220طنا والمنيا  1.265طنا والمنوفية  1.725طنا وكفر الشيخ  1.730طنا والشرقية  2.160والبحيرة 

  .طنا يوميا 120طنا يوميا واألقصر  65جم المخلفات فهى الوادى الجديد ألقل المحافظات من حيث ح

ومما ال شك فيه إن انتشار القمامة فى شوارع وأحياء وأزقة محافظة القاهرة يعنى عدم االهتمام بالسياسة العامة، ألن 

نظرا لعدم وجود أسلوب محدد أو و(. 5)المجال العام أصبح مقلبا للنفايات بأنواعها المختلفة على حد تعبير مأمون فندي

لمشكالت عدة، فإن اآلثار السلبية الناتجة عن تراكم القمامة أفرزت  «الحل»سياسة ثابتة للتعامل مع المشكلة أو اعتبارها 

وقانون ( 6)مشكالت بيئية تؤثر على الصحة العامة للمصريين، رغم أن ذلك مناقض لما هو قائم فى الدستور المصري

  .7))رالبيئة فى مص

، وهو (8)تركز هذه الورقة على واحد من المستويات التحليلية فى دراسة السياسة العامة، كما برز فى بعض األدبيات
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المستوى الخاص برصد وتحليل وتقويم األدوار الفعلية للفاعلين الرئيسيين فى صنع السياسة العامة سواء على الصعيد 

آليات التعامل مع واحدة من أكثر المشكالت البيئية حدة وهى تراكم مخلفات  الحكومى أو غير الحكومى بهدف التعرف على

 .القمامة فى القاهرة

عدة عناصر  - تثير تساؤالت أكثر مما تقدم من إجابات thinking paper وهى فى الواقع ورقة تفكير -وتناقش هذه الورقة 

فى القاهرة، وتنفيذ السياسات المتعلقة بالمشكلة، وتقويم  الفاعلون فى إدارة مشكلة القمامة: أساسية، على النحو التالي

" الحل"وليس  -السياسات المطبقة من جانب الفاعلين الرسميين وتفاعالت الفاعلين غير الرسميين، مع تقديم توصيات للحد 

 .من تأثير مشكلة القمامة -

 

 الفاعلون فى إدارة مشكلة القمامة فى القاهرة: أوال

مة أو المخلفات الصلبة واحدة من المشكالت البيئية المتفاقمة فى محافظة القاهرة، وهو ما يعود إلى تعدد تعد مشكلة القما

مراحل المنظومة المتكاملة إلدارة هذه المخلفات، والتى تشمل التجميع والنقل والفرز والمعالجة والتدوير للمخلفات القابلة 

ومن ثم، فإن هناك أكثر من فاعل واحد فى التعامل مع مشكلة القمامة،  .(9)تدويرلذلك ثم الدفن اآلمن للمخلفات غير القابلة لل

 :على النحو التالي

يعد جهاز شئون البيئة هو الجهاز التنفيذى للوزارة، ويختص بتحقيق أهدافها، وذلك حسبما . وزارة الدولة لشئون البيئة -أ

و معنى بتنفيذ السياسة البيئية للحكومة المصرية، التى يشير ، فه1994لسنة  4من القانون رقم " 5"ورد نصا فى المادة 

وبالتالي، فإن هناك دوراً محدداً للوزارة (. 10)إطارها العام إلى تطوير السياسات البيئية ودعم نظم اإلدارة البيئية المستدامة

ة على قائمة المشكالت البيئية التى ، تحتل مشكلة القمامة المرتبة الثاني(11)ووفقا ألحدى الدراسات. بصدد مشكلة القمامة

تواجه مصر، وهو ما يدفع الجهات المانحة لتقديم المعونات المالية للمشروعات التى تراعى االعتبارات البيئية، مثل البنك 

لة الكندية الدولى، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وبرامج المعونة الخارجية الخاصة بوكاالت التنمية للدول المتقدمة مثل الوكا

 .والدنماركية واألمريكية

معتمدا على التعاون بين الوزارات  2001/2000وقد تم البدء فى تطبيق البرنامج القومى إلدارة المخلفات الصلبة عام 

المعنية ووزارة الدولة لشئون البيئة على مستوى الحكومة المركزية والمحليات باالرتكاز على عدد من المبادئ األساسية، 

، وإعداد التشريعات المالية والمؤسسية Polluter pays principle مبدأ تحمل الملوث لتكاليف معالجة التلوث: أهمها ومن

والبيئية لضمان المشاركة الفعالة للقطاع الخاص فى هذا البرنامج، ودعم ال مركزية أنظمة اإلدارة وتشجيع الحد من تولد 

  .(12)اء وعى عام بهذه المشكلةالمخلفات وإعادة تدويرها واستخدامها وبن

مليون طن سنويا من المخلفات  9.3وقد هدف هذا البرنامج فى مرحلته األولى إلى تنفيذ مشروعات إدارة متكاملة لحوالى 

ماليين طن سنويا من المخلفات الزراعية، والتخلص  3الصلبة فى المدن الرئيسية بالمحافظات المصرية، وإعادة استخدام 

ووفقا لما . طناً سنويا من مخلفات الرعاية الصحية، والتخلص اآلمن من مليون طن من مخلفات الهدم والبناء 25اآلمن من 

الصادر من وزارة الدولة لشئون البيئة فى يونيو  2008بالتقرير السنوى لعام  2012-2007جاء فى الخطة الخمسية الثانية 

وهذا المبلغ ال تدخل فيه  .مليون جنيه 234من المحافظات بتكلفة  ، فإن الخطة تستهدف رفع تراكمات القمامة(13)2009

 2003محافظات القاهرة الكبرى ألن وزارة البيئة قامت برفع تراكمات القمامة التاريخية التى ظلت لسنوات طويلة من عام 

ام المالى األول ومن هنا، خصصت وزارة البيئة خالل الع. إال أن هذه التراكمات عادت مرة أخرى 2006وحتى عام 
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 .مليون جنيه 126لمحافظة القاهرة ( 2007-2008)

وقد قرر رئيس مجلس الوزراء إدراج االعتمادات المالية المطلوبة إلقامة منظومة إدارية وصناعية متكاملة لتدوير القمامة 

ة بوزير الدولة لشئون البيئة وفى اجتماع لرئيس الدول(. 2010-2011)والمخلفات بدءا من الموازنة العامة المقبلة للدولة 

ومحافظ القاهرة فى منتصف فبراير الماضي، تم تحديد خمسة مواقع لجمع وتدوير المخلفات ودفنها خارج نطاق المدن فى 

، إال أن هناك من يرى أن المشكلة ال تتعلق (14)طريق الفيوم، والقطامية، والعين السخنة، والسالم بلبيس، ومنطقة العاشر

  .(15)و بالتراكمات وإنما تكمن فى غياب المنظومة المتكاملة إلدارة القمامةبالمدافن أ

المحليات، حيث تقوم المحليات باالشتراك مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتجميع ونقل المخلفات من الشوارع  -ب

  .شغيل مصانع السماد العضويوصناديق القمامة والحاويات العامة، واإلشراف على المقالب العمومية، وكذلك ت

نظام جامعى القمامة التقليدي، الذى يرجع إلى أوائل القرن العشرين، ويقوم فيه عمال النظافة بجمع القمامة من الوحدات  -ج

ومع أن ظروف العمل . السكنية وبعض المنشآت التجارية، ونقلها بوسائلهم الخاصة إلى مجتمعاتهم لفرزها وإعادة تدويرها

المستخدمة، التى تتسم بانخفاض التكلفة إلى أدنى الحدود، ال تتوافق مع المتطلبات الصحية والبيئية، إال أنها تعتبر  والطرق

% 80كما يحقق هذا النظام أقصى درجات االسترجاع الممكنة التى قد تصل إلى . خدمة جيدة نسبيا من وجهة نظر العميل

  .(16)ةمن كميات القمامة التى يجمعها جامعو القمام

اتجهت الحكومة المصرية نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية النظافة . الشركات الخاصة المحلية واألجنبية -د

، وطرحت مناقصات فازت بأغلبها شركات ”خصخصة القمامة“واإلدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، فيما يطلق عليه 

، عملت عدة شركات خاصة فى مجال 2003ومنذ عام . ة لشركات وطنيةباإلضاف( فرنسية وإيطالية وأسبانية)أجنبية 

وشركة مصر سيرفيس،  (اإليطالية)، وشركة أما العرب (األسبانية)النظافة فى مصر، ومنها شركة مصر لخدمات البيئة 

بعة للهيئة العامة ، وشركة الفسطاط الوطنية التا(إيكارو)وشركة إيكو كونسرف والشركة المصرية لتدوير النفايات الصلبة 

 .(17)2000لنظافة وتجميل القاهرة، وشركة أوروبا 

ويقوم هذا النظام . ومن الجدير بالذكر أن العاملين فى هذه الشركات مصريون، لكن اإلدارة أجنبية فى غالبية تلك الشركات

يف خدمة النظافة من خالل على حصر دور هيئات الدولة فى الرقابة مع تطبيق فلسفة مشاركة المواطنين فى تحمل تكال

  .(18)إضافة نسبة على فاتورة الكهرباء

المحالت التجارية  -الوحدات السكنية»جمع القمامة من : وتشير العقود المبرمة مع شركات النظافة إلى أن مهامها، تتمثل في

كنس وغسل الشوارع  ،«مخلفات المصانع والورش -الوحدات الطبية -ودور السينما -مواقف األتوبيس  - األسواق -

بالكامل، التخلص من القمامة بالدفن الصحى فى المقالب، رفع الملصقات من على المبانى وأعمدة اإلنارة، تنظيف سالت 

أيام أسبوعيا، فى مقابل ذلك تحصل الشركات على األموال المتفق عليها فى  7المهمالت على أعمدة اإلنارة، تقديم الخدمة 

 .تحسب من فاتورة الكهرباءالعقود فى صورة رسوم 

تعد هذه الجمعيات فاعالً غير رسمى فى التعامل مع مشكالت البيئة عموما والقمامة خصوصا، . الجمعيات األهلية البيئية -هـ

  .(19)وذلك فى إطار سد الفراغ أو ملء الفجوة بين ما ال تقدر عليه الحكومة وال يرغب فيه القطاع الخاص

لى تراجع محافظة القاهرة عن مكانها التقليدى فى صدارة المحافظات األكثر عددا فى الجمعيات وتشير إحدى الدراسات إ

من % 80حوالى  1994فقد كانت نسبة الجمعيات األهلية البيئية بمحافظة القاهرة فى عام . األهلية المعنية بشئون البيئة

فقط، واستمرت هذه النسبة فى  %39إلى  1998إجمالى الجمعيات البيئية على مستوى الجمهورية انخفضت فى عام 
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وقد تراجعت محافظة القاهرة من . من إجمالى الجمعيات البيئية على مستوى الجمهورية% 8التراجع بحيث انخفضت إلى 

وتجدر . المركز األول إلى المركز الرابع بعد محافظات سوهاج من الوجه القبلى والمنوفية من الوجه البحرى واإلسكندرية

من إجمالى الجمعيات البيئية على مستوى الجمهورية لو تمت % 12.5ارة إلى إن هذه النسبة يمكن أن ترتفع إلى حوالى اإلش

  .(20)إضافة الجمعيات البيئية المركزية إلى نصيب محافظة القاهرة باعتبار أن مقار هذه الجمعيات موجودة فى العاصمة

ة القمامة فى القاهرة، سواء التى لها اهتمامات واسعة مثل المكتب العربى ومن أبرز الجمعيات التى تولى اهتماما بمشكل

للشباب والبيئة، وجمعية أصدقاء البيئة والتنمية، والجمعية المركزية للحفاظ على البيئة، أو الجمعيات التى تعنى بقضية بيئية 

  .(21)ةواحدة مثل جمعية حماية البيئة من التلوث، وجمعية التنمية الصحية والبيئي

 

 تنفيذ السياسة المتعلقة بمشكلة القمامة فى القاهرة: ثانيا

السيد عبد المطلب غانم، فإن تنفيذ أو إدارة السياسة العامة فى النظام الديمقراطى بأنها .وفقا للتعريف الذى يشير إليه د

اعات، مراعية الكفاءة واإلنصاف، العملية التى توفر بها الحكومة أو منظماتها الخدمات، مديرة الموارد ومسوية الصر»

وبالتطبيق على حالة الدراسة، فقد اتسم األداء الحكومى  .(22)«على أن تكون مسئولة أمام الجمهور عن الوسائل والنواتج

فى التعامل مع مشكلة القمامة فى محافظة القاهرة بعدم الفعالية، حيث لم تحقق برامج وزارة الدولة لشئون البيئة أهدافها، 

غم التصريحات المتكررة من قبل المسئولين، سواء رئيس الوزراء أو وزير الدولة لشئون البيئة أو محافظ القاهرة أو ر

رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة أو رؤساء األحياء، بشأن تحسين عملية جمع القمامة وتحديث معدات اإلنقاذ 

 .المركزى وزيادة أعداد جامعيها

لك، فإن المبررات التى قدمتها الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بشأن االستعانة بالشركات األجنبية فقدت عالوة على ذ

من الوحدات السكنية فى % 50نظرا الشتراك أقل من ( فى حينه)مصداقيتها، والتى تتمثل فى أن تكلفة الخدمة تفوق العائد 

كما لم يتم تفعيل بنود . كفاءة محدودة وفقا للمعايير البيئية والصحية العامة الخدمة مع جامعى القمامة، وأن نظام الخدمة ذو

العقود المبرمة مع الشركات الخاصة بجمع القمامة وزيادة أطقم وأعداد جامعيها من المنازل وتقليل الكميات التى تستقبلها 

  .سة العامةوهنا البعد االقتصادى مؤشر مهم فى تنفيذ السيا. صناديق الجمع فى الشوارع

كوحدة إدارية جديدة تابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة تضم كوادر فنية « وحدة مراقبة العقد»ورغم أنه تم تشكيل 

وقانونية ومالية وإدارية، لمراقبة أداء الشركات الخاصة األجنبية، وكتابة التقرير عنها، وتوقيع الغرامات على الشركات فى 

 .خدمة واردة بالعقد، فما حدث فى الشهور األخيرة من العام الماضى يشير إلى أنها لم تضطلع بمهامها حال عدم أداء أى

أما فيما يتعلق بتحقيق الغايات، أى تمكين المواطن فى محافظة القاهرة من العيش فى بيئة نظيفة، فلم تتم إدارة تلك المخلفات 

وال توجد مؤشرات بأن ثمة متابعة من . إعادة تدويرها والتخلص منهابشكل مثالى على نحو ما يحدث بعد جمعها ونقلها و

جانب قطاع اإلدارة البيئية داخل وزارة الدولة لشئون البيئة لما يحدث بشأن إدارة المخلفات، ولم يقم هذا القطاع بتقييم 

 .ومراجعة التأثير البيئى والعمل على إيجاد تكنولوجيا التعامل مع مختلف أنواع المخلفات

ودائما ما يتم التركيز على الجانب السلبى فى التعامل مع القمامة، رغم أن هناك جانباً أخراً، وهو يتعلق باقتصاديات 

القمامة، حيث إن هناك بعض الدراسات الصادرة عن معهد بحوث األراضى والمياه والبيئة تشير إلى أن قمامة القاهرة تعد 

وتضيف تلك الدراسة أن الطن الواحد من  .(23)رجة أن البعض يعتبرها أغلى من النفطمن أغنى أنواع القمامة فى العالم، لد

أفراد على األقل،  8الممكن أن يتراوح ثمنه ما بين ستة إلى ثمانية آالف جنيه، ويمكن للطن الواحد أن يوفر فرص عمل لـ 
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 13أو  12كما أن هناك فاقدا يقارب . يعألف فرصة عمل من خالل عمليات الفرز والجمع والتصن 120بما يعنى أنه يتيح 

مليار جنيه سنويا من مصادر الثروة الطبيعية فى القمامة، وهى مخلفات يمكن إعادة تدويرها واستخدامها إضافة لنفايات 

صناعية قابلة للتدوير، مثل البالستيك والزجاج والورق والصاج ولعب األطفال والمالبس الداخلية واألحذية الرياضية 

موكيت والمواسير واألجهزة الكهربائية والعبوات، والحصول على أعلى نسبة للمخلفات العضوية التى يمكن استغاللها وال

وبالتالي، يمكن للقمامة أن تمثل مصدرا مهما للدخل القومى بدال من أن تكون ثروة (. 24)فى إنتاج السماد العضوي

  .(25)مهدرة

 

 لة القمامة فى القاهرةتقويم السياسة المتعلقة بمشك: ثالثا

يفترض أن الصحة البيئية واحدة من أولويات الحكومة باعتبارها الجهة المنوط بها التخطيط والمسئولة عن تطبيق 

السياسات، لكن ما حدث يشير إلى عجز وزارة الدولة لشئون البيئة، والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والشركات 

، فضال عن عوامل أخرى لم تعد عوامل مساعدة تتعلق بممارسات جامعى القمامة وانصراف الخاصة الوطنية واألجنبية

  .غالبية الجمعيات األهلية البيئية عن المشاركة

لكن يتحمل الجزء األكبر من المسئولية الحكومة، حيث إن مشكلة القمامة هى جزء من مشكلة البيئة، وهى ال تتعلق بتمرير 

ما تتجاوز ذلك إلى مستوى السياسة البيئية للحكومة المصرية بمعناها الشامل كجزء من السياسة تشريع أو سن قانون، وإن

كما أن هناك فجوة بين ما يخرج من . العامة فى مصر، لدرجة أن البعض يرى أن االهتمام بالبيئة على مستوى الخطاب فقط

  .تصريحات وما ينفذ من سياسات

وفى الحالة موضع . اح أو الفشل، وإنما من مهامه األساسية تحديد أسباب النجاح أو الفشلوال يقتصر التقويم على تقدير النج

الدراسة، ال يوجد سبب واحد لمشكلة القمامة فى محافظة القاهرة، وإنما هناك منظومة متكاملة ساهمت فى تفاقم المشكلة، 

، (هيئات النظافة)تعلق بأطراف المعادلة وهم الحكومة فترة بعد أخرى، لكن هناك وزناً نسبياً لعامل أكبر من اآلخر، بحيث ت

، والمواطن بقيمه وسلوكياته، وإلى حد ما (الزبالون)والشركات الخاصة المكلفة بذلك، والعاملون فى قطاع القمامة 

  :وتتمثل هذه العوامل، فيما يلي. الجمعيات األهلية المعنية بقضايا البيئة والصحة العامة وتنمية المجتمع

 :(26)يالحظ على الخطوات التنفيذية التى اتبعتها الحكومة المصرية للحد من مشكلة القمامة ما يلي. الحكومة -أ

عدم وجود سياسات رسمية، وأهداف استراتيجية، وبرامج عمل وفقا لمراحل لمحافظة القاهرة بعينها تخاطب كافة مراحل  -

ة، نظرا لعدم توافر البنية المؤسسية القادرة على تخطيط وتنظيم وتنفيذ منظومة اإلدارة المتكاملة للمخلفات البيئية الصلب

 .المنظومة المتكاملة التى تستند على قاعدة بيانات وإحصاءات متوافرة

قصور فى تجهيزات التخزين وحاويات استقبال القمامة وانخفاض كفاءة تغطية خدمات الجمع والنقل، بما ال يجعلها قادرة  -

 .كميات التى تنتج يوميا مما يؤدى لتراكمها يوماً بعد آخرعلى استيعاب ال

عدم توافر مواقع كافية للمقالب العمومية والمتوافقة مع االشتراطات البيئية والصحية، مع عدم وجود مواقع كافية للدفن  -

عد التقسيم اإلدارى وفى اآلونة األخيرة، برز أن ثمة أزمة لدفن النفايات واضحة ب. الصحى اآلمن للتخلص من القمامة

فالقاهرة أصبحت بدون ظهير صحراوي، . الجديد الذى قضى بانفصال حلوان عن محافظة القاهرة لتصبح محافظة مستقلة

عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة إلى طرح فكرة دفن القمامة بمدفن القطامية التى أصبحت جزءا من .وهو ما اضطر د

 .رفضت استقبال أطنان القمامة من القاهرةمحافظة حلوان، لكن محافظة حلوان 
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  .نقص العمالة المدربة فى مجال تدوير القمامة والحد من التلوث، حتى يتسنى تشغيل أكثر من دورية -

يضاف إلى ذلك مسئولية المحليات فى محافظة القاهرة، حيث تتساهل األجهزة المحلية فى متابعة أداء الشركات الخاصة 

ة، نتيجة وجود أسهم ألحد المسئولين فيها، وهو ما يؤدى إلى فساد ذمم البعض بما يسمح بوجود ثغرات األجنبية أو المحلي

كما أن الشركات األجنبية تدرك مستحقاتها وتتمسك (. 27) فى صياغة العقود الموقعة مع الشركات وتنفيذها بعد ذلك

 .ما تنصفهمبحقوقها فى حال فسخ العقود ويلجأون للجهات القضائية التى عادة 

إن أحد أسباب مشكلة القمامة األخيرة تقاعس الشركة الموكل لها خدمة (. الوطنية واألجنبية)شركات النظافة الخاصة  -ب

فقد استعانت الحكومة المصرية منذ ستة أعوام بخبرات شركات أجنبية للتخلص من القمامة، وفى . النظافة عن أداء عملها

كات اعتراضها على تحصيل هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة غرامات وخصومات الشهور الماضية أبدت تلك الشر

المخالفات التى ترتكبها، وكذلك تعترض على تسديد حصيلة مصاريف الضرائب والتأمينات والدمغات، رغم أن العقود 

حاالت اإلضراب فى أوساط العاملين  المبرمة مع هذه الشركات تنص على سداد األخيرة لهذه المبالغ، وهو ما أدى إلى تزايد

  .(28)فى هذه الشركات نتيجة لعدم حصولهم على مستحقاتهم من الشركة

إن الشركات األجنبية أغفلت دور جامعى القمامة ولم تفكر فى إدماجهم بمنظومة العمل (. الزبالون)جامعو القمامة  -ج

ير منهم بمحاربة المشروع بشكل غير مباشر إلحساسهم بعدم الجديدة وفق األسلوب العلمى وهو ما أدى إلى قيام عدد كب

ومن هنا، رفضت الغالبية من جامعى القمامة القيام بمهامهم الخاصة برفع القمامة من المنازل . تحقيق مزايا تعود عليهم

الغالبية  القمامة فى مصر، حيث يرفض« بيزنس»كورقة ضغط احتجاجا على قرار ذبح الخنازير الذى انعكس سلبيا على 

العظمى من الزبالين العمل فى رفع القمامة من المنازل كورقة ضغط احتجاجا على ذبح الخنازير، التى كانت تخلص مصر 

من المخلفات والقمامة، واكتفى الزبالون بجمع المخلفات الصلبة الموجودة فى صناديق القمامة بالشوارع % 40يوميا من 

زل، ألنهم أدركوا عدم استفادتهم من المواد الغذائية التى كانوا يعتمدون عليها فى تربية دون القيام بجمع القمامة من المنا

  .(29)الخنازير بمقالب القمامة

بخالف ما سبق ذكره، هناك مسئولية ملقاة على عاتق المواطن، حيث إن هناك سبباً مجتمعياً أزلياً للمشكلة القائمة منذ 

لق بسلوكيات وممارسات المصريين فى خارج حدود بيوتهم بل قد تنحصر النظافة داخل سنوات وليست المشكلة الحالية، يتع

، فكلما زادت درجة «النظافة من اإليمان»الشقق التى يسكنون فيها، وهو ما يتناقض مع ما يردده المصريون دائما أن 

، بدءا من إلقاء ورقة فى الشارع (30)يئةفالمواطن فى مصر ليس لديه اهتمام أو وعى بالب. اإليمان ازداد اإلحساس بالنظافة

  .(31)وانتهاء بإلقاء الزبالة فى الميادين الرئيسية، لدرجة أن البعض يعتبرها مسألة تنتمى لعالم الشمال

وبالنسبة لمنظور التكلفة والعائد الخاص بالسياسة المتبعة فى حل مشكلة القمامة فى القاهرة، فقد زادت النفقات على المنافع 

ك فى ضوء األهداف المعلنة للسياسة البيئية فى مصر، وزادت قيمة العقود المبرمة مع الشركات الوطنية واألجنبية عن وذل

الخدمات التى تقدمها، ولم تنجح محاوالت الضغط التى قامت بها محافظة القاهرة، على شركات النظافة األجنبية أو المحلية 

إال بعد دفع مستحقات هذه الشركات المتأخرة، بل لجأت فى بعض األحيان لمقاولى  الخاصة، للقيام بالمهام المطلوبة منها،

  .التراكمات الذين تعاقدت معهم الهيئة لرفع القمامة، وبصفة خاصة مخلفات الهدم والبناء

الهيئة وهذه ولم تلجأ الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لفسخ عقود هذه الشركات رغم فشلها، ألن العقد المبرم بين 

سنة، سيتكبد خسائر مالية  15الشركات ينطوى على شرط جزائى ينص على أن من يقم بفسخ العقد قبل انتهاء مدته وهى 

فالتصريحات أو التهديدات . فادحة قد تصل إلى إجمالى ما ستتقاضاه هذه الشركات طوال المدة المتبقية وهى ثمانى سنوات

ومن ثم، فإن هناك فجوة كبيرة بين (. 32)ن فى المحليات تستهدف االستهالك المحلى فقطالتى يطلقها المحافظ أو المسئولو
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 .األهداف المعلنة والنتائج المتحققة

وفى هذا اإلطار، البد من تقييم دور هيئة نظافة وتجميل القاهرة التى أنشئت بهدف جمع القمامة والمخلفات الصلبة والحفاظ 

ثير من الدراسات أن هناك أوجه قصور كثيرة أدت إلى انخفاض مستوى أداء الخدمة، فقد أوضحت الك. على بيئة نظيفة

ولعل من أهم أسباب ذلك هو نقص االعتمادات المالية لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة وإحالل المعدات الميكانيكية، 

الجادة على عمليات التشغيل، وغيرها  والقصور فى القوانين واللوائح، وتدنى األجور والحوافز، وغياب اإلشراف والرقابة

 .من األسباب التى أدت إلى انخفاض جودة األداء

فى حقيقة األمر، إن مشكلة جمع القمامة التى تعانى منها محافظة القاهرة يمكن معالجتها باإلدارة العلمية والتنظيم الجيد 

هو مدى الحاجة للخبرة الفائقة والتقنية العالية التى قد ويكون المعيار الرئيسى لالستعانة بالخبرة األجنبية . ألداء النشاط

، حيث يالحظ (33)تحتاج إليها مشروعات إنتاجية وخدمية ذات طبيعة تقنية خاصة ال تتوافر لدى اإلدارة الوطنية المحلية

افية عن الواقع كما أنها لم تقم بدراسات ك. على أداء عمل شركات النظافة السعى للحصول على الربح قبل تأدية الخدمة

  .(34)المصري، لذا فهناك رغبة فى العودة إلى االعتماد على الشركات الوطنية فقط

ومن هنا، فإنه من الضرورى سرعة إجراء تقييم موضوعى لتجربة االستعانة بالشركات األجنبية فى أعمال النظافة للتعرف 

عاجلة لتحويل هيئة النظافة والتجميل التابعة لمحافظة  على إيجابياتها وسلبياتها، وكذلك ضرورة إجراء دراسة تنظيمية

، لتطوير وتحسين أداء الخدمات المكلفة «التكلفة والعائد»القاهرة إلى شركة وطنية تعمل باألسلوب االقتصادى طبقا لمبدأ 

 :بها، وذلك من خالل اتخاذ الخطوات التالية

ية اعتبارية مستقلة، ويتم التعاقد إلدارتها مع قيادة إدارية إنشاء كيان تنظيمى فى شكل شركة مساهمة، يكون له شخص -

 .ناجحة

يكون للشركة موارد ذاتية بعيدة عن الموازنة العامة للدولة، وتوضع لها لوائح خاصة بتشغيل العمالة واألجور والحوافز،  -

 .ونظام صارم للثواب والعقاب

 .تكنولوجيا العالية فى التشغيلتوفير المعدات والحملة الميكانيكية ذات التقنية وال -

 .وضع نظام جيد للرقابة وقياس جودة أداء الخدمة ومتابعتها -

وضع تسعير مناسب ألداء الخدمة يتحمله المستفيدون من الخدمة، وغير ذلك من النظم اإلدارية التى تستهدف تقديم الخدمة  -

  .المتكاملة بصورة قد تكون أفضل وأكثر قدرة وفعالية فى األداء

أما بالنسبة ألداء الفاعلين غير الرسميين، وتحديدا أحزاب المعارضة، فهى لم تتعامل مع مشكلة القمامة بشكل جاد بل غلب 

مصر تحولت إلى مقلب زبالة »عليها طابع السخرية، بحيث برزت فى بعض تحقيقات الصحف الحزبية والخاصة مثل 

أصبحت أهرامات القمامة تنافس أهرامات «، و«مامة وأكياس الزبالةمصر تقع تحت سطوة القذارة وأكوام الق"، و«كبير

ولم يظهر دور ملموس لحزب . ، وذلك دون محاولة طرح أفكار خالقة وحلول بديلة للتعامل مع المشكلة(35)«الجيزة

لواقع الفعلى ويكشف ا(. 36)الخضر الذى يفترض أنه الحزب الوحيد الذى يكرس جهوده ونشاطه للدفاع عن القضايا البيئية

. عن أن نظام األحزاب فى مصر يجعل من المحظور قانونا على أحزاب المعارضة أن تتلقى أى تبرعات من الخارج

ال يستطيع أن يقبل أمواالً من برنامج األمم المتحدة  -على عكس المنظمات المعنية بالبيئة  -وبالتالي، فإن حزب الخضر

 .للبيئة أو حتى من أحزاب الخضر األخرى

وكذلك لم تعتمد الحكومة على مبدأ الشراكة والتعاون مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات األهلية المهتمة بشئون 
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لسنة  949، وإن حدث تغير جزئى فى العام الماضي، حيث تبنت محافظة القاهرة، كما جاء فى القرار رقم (37)البيئة

الوجه الحضارى للعاصمة من خالل تشكيل لجان التنمية والوعى البيئى  ، مبادرة جديدة للتخلص من القمامة واستعادة2009

إلحدى الجمعيات األهلية الناشطة فى ( بحد أقصى ثالثة)باألحياء تضم فى عضويتها رئيس الحى رئيسا وممثالً أو أكثر 

قيادات الشعبية والتنفيذية من ال( بحد أقصى ثالثة)مجال البيئة والتى تعمل فى نطاق الحي، باإلضافة إلى واحد أو أكثر 

بالحى، وواحد أو أكثر من الشخصيات اإلعالمية أو الصحفية، ورئيس فرع هيئة نظافة وتجميل القاهرة والمسئول عن 

 .الحدائق بالحى والمتطوعين من أبناء الحي

البيئية، مثل مركز عالوة على ذلك، لم تقم الحكومة باستشارة بعض مراكز البحوث والدراسات المتخصصة فى السياسات 

دراسات واستشارات اإلدارة العامة بجامعة القاهرة، الذى يناقش فى منتديات عديدة القضايا المتعلقة بالسياسات العامة بهدف 

  .تقييمها والتوصل لبدائل محددة للتعامل مع المشكالت

و اتسمت بالبساطة فى التعامل مع على جانب آخر، فإن هناك صحفاً مستقلة ومواقع الكترونية طرحت أفكاراً، حتى ل

 فقد أطلقت صحيفة المصرى اليوم حملة. المشكلة

، حيث نشرت صورا من شوارع وأحياء، لم يعد المسئولون عن النظافة يقومون بإيالء أهمية لها، «من أجل مصر نظيفة»

إضافة إلى ذلك، أطلقت الصحيفة . وتلفت التحقيقات النظر إلى مقالب القمامة واسم الحى الذى تتبعه واسم المسئول عنها

كما أطلقت مجموعة من الشباب حمالت على الفيس بوك لحث المصريين . «اخدم نفسك وأنس الحكومة»حملة أخرى وهى 

تعالوا نجمل «و« تعالوا نغير طباعنا لألحسن«و «تعالوا ننظف بلدنا بأيدينا»على نظافة بالدهم، عبر طرح شعارات مثل 

، وهو ما يشير إلى إمكانية وجود مدخل للمشاركة الشعبية فى صنع السياسة العامة «وا نزين ميادينهاتعال«و« شوارع مصر

بداية حملة تطوعية مستمرة للنظافة فى مختلف  2009أبريل  10وقد تم اختيار يوم . «المواطن االلكتروني»عبر 

حاوية بالستيكية كبيرة لتجميع المخلفات  300وقد دعمت وزارة البيئة منفذى الحملة بأكثر من . المحافظات المصرية

  .(38)بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي

ورغم أهمية هذه األدوار التطوعية فإنها ال يمكن أن تكون بديلة للجهود الحكومية وأدوار شركات التنظيف، التى تتطلب 

مخلفات، ومقالب مجهزة الستقبال القمامة، وهى عماالً يشتغلون على مدار اليوم وفق نظام الدوريات، وتوافر معدات لرفع ال

  .احتياجات تتجاوز بكثير قدرات وإمكانيات مجموعة من األفراد

فقد اتبعت غالبية . ومن المالحظ أن الحكومة المصرية لم تستفد من التجارب الدولية العديدة فى التعامل مع مشكلة القمامة

مخلفات عضوية مثل مخلفات الطعام، ومخلفات أخرى : ، سواء كانت(39)«عفصل القمامة من المنب»الدول األوروبية نظام 

وهناك أحدى الشركات فى مصر اتبعت هذا الخيار، بتطوير عمليات . مثل البالستيك والورق والكرتون والمعادن والزجاج

ختلفين، األول أسود جمع القمامة والتصرف فيها عبر الفرز من المنبع، أى من شقة المواطن من خالل كيسين بلونين م

كما تشجع الواليات المتحدة سكانها فى عدد من الواليات على فرز . للمخلفات العضوية، والثانى أخضر للمخلفات الصلبة

  .نفاياتهم وفصل ما يصلح منها إلعادة التدوير بالتعاون مع بعض جمعيات حماية البيئة

الحفاظ على البيئة، : لمخلفات الصلبة، حيث تحقق ثالثة أهداف هيوتعد التجربة السويسرية من أفضل التجارب فى إدارة ا

وقد تمكنت الحكومة السويسرية من تحويل نصف القمامة المجمعة خالل . وتوفير فرص عمل، وضمان خامات أولية محليا

ة للتدفئة أو الحصول إلى خامات أولية عن طريق إعادة تدويرها، أما النصف الثانى فقد تم استخدامه لتوليد الطاق 2008عام 

كما أن تجربة فيالدلفيا ملهمة فى هذا السياق، حيث أسست إحدى الجمعيات بنكاً إلعادة التدوير أسمته (. 40)على الكهرباء
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، واستخدمت وسائل متعددة لنشر فكرته بين المواطنين، مثل توفير كوبونات لصرفها فى الخدمات العامة «ريسايكل بنك»

القابلة إلعادة التدوير، ولقى استجابة غير مسبوقة من المواطنين، الذين انتشرت بينهم تلك الثقافة، بحيث مقابل فصل القمامة 

  .(41)ألف شخص على إثره 18مليون دوالر سنويا، وتم تشغيل  18إلى  12وصلت أرباح ذلك المشروع ما بين 

 

 توصيات للتعامل مع مشكلة القمامة فى القاهرة: رابعا

ع وأداء وتنفيذ وتقويم وآثار السياسات المتعلقة بمشكلة القمامة فى محافظة القاهرة، يتطلب منظومة جديدة إن تحسين صن

فهناك اتجاه يدعو إلى : ، وهو يمكن أن يتحقق فى حال اتباع المسارات أو االتجاهات التالية(42)إلدارة المخلفات ككل

ف للياء، يكون مقره الرئيسى فى القاهرة، بما يضمن قيام المسئولين تكوين مجلس أعلى للنظافة يتولى هذا الموضوع من األل

بجوالت ميدانية مستمرة فى الشوارع واألحياء، أو بلورة درجة عالية من التنسيق بين الوزارات المعنية، حيث تقوم 

الدولة لشئون البيئة المحليات بتجميع القمامة من المنازل، وتكون وزارة الصناعة مسئولة عن تدويرها، وتتولى وزارة 

مسئولية اإلشراف والتخطيط، حيث إن ثمة أهمية للعالقة بين األبنية الحكومية، وكذلك العالقات المركزية المحلية، بحيث 

يفترض فى المرحلة المقبلة أن تكون السياسات البيئية المتعلقة بالقمامة التى يصنعها المركز تتناغم مع السياسات التى 

فضال عن ذلك، هناك ضرورة لتوفير صناديق فى مسافات متقاربة ولتكن المسافة بين كل صندوق وآخر  .تتصنعها المحليا

فثمة عالقة طردية بين الكثافة السكانية وتوفير العدد . متراً، خاصة أن أغلبية المناطق فى محافظة القاهرة مزدحمة 30

 .المناسب من صناديق القمامة

هم مع الشركات التى تم التعاقد معها، وتضمين التزامات جديدة عليها وتوفير إمكانيات جديدة واتجاه ثان يهدف إلعادة التفا

 .تؤدى إلى تحسن الخدمة ورفع مستوى النظافة

واتجاه ثالث يرى ضرورة تشجيع البنوك على االستثمار فى مجال إعادة تدوير القمامة الخاصة بالعاصمة، وعلى الحكومة 

ر أراض بأسعار مناسبة إلنشاء مصانع خاصة بتدوير القمامة، ويتم تعميم التجربة بعد نجاحها على أن تقوم بدورها فى توفي

 .المحافظات األخرى

واتجاه رابع يدفع إلى ضرورة تغيير النظرة الدونية لمهنة جامعى القمامة، وتشجيع الشباب العاطل على الذهاب لجمع 

إلطار، يمكن لكليتى العلوم والزراعة بجامعة القاهرة المضى قدما فى اتجاه وفى هذا ا. موارد وليست قمامة إلعادة تدويرها

إنشاء أقسام خاصة بتدوير القمامة تدرس فيها األساليب الحديثة لالستفادة من القمامة، وتمكين شباب الخريجين من إنشاء 

  .(43)مشروعات صغيرة لتدوير القمامة عن طريق الصندوق االجتماعى للتنمية

خامس يطالب بتكاتف الجهود الشعبية مع الجهود الرسمية فى محافظة القاهرة، وهو ما تم تطبيقه فى إحدى  واتجاه

المحافظات مثل الوادى الجديد، من خالل مشروع النظافة المجمعة، حيث قام سكان حى ميتالكو بالتعاون مع العاملين فى 

اع يومين فى األسبوع، لتشمل أعمال النظافة العامة والكهرباء الحكم المحلى بتقسيم الحى إلى قطاعات ليتم تنظيف كل قط

 .طن يوميا وهو األقل بين المحافظات 65والصرف وتحسين البيئة، وهو ما انعكس فى تقلص حجم القمامة إلى 

مخلفات فى غير كما أن هذا التكاتف يمكن تحققه بتفعيل آلية تلقى الشكاوى والبالغات ممن يشاهد فرداً أو سيارة تقوم بإلقاء 

أماكنها المخصصة لذلك، وكذلك إجراء شرطة المرافق دورات تفتيشية، بما يؤدى لتجريم كل مواطن يقوم بإلقاء كيس 

القمامة بالشارع، من خالل فرض غرامة مالية كبيرة، وهو ما يفرض إحداث تعديل تشريعى على قانون النظافة العامة 

 .(1967)الصادر منذ أكثر من أربعة عقود 

خالصة القول، هناك سوء أوضاع للنظافة فى مصر، وفى القلب منها محافظة القاهرة، وهى ليست حالة جديدة، ومازالت 
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المشكلة قائمة، وإن كانت حدتها تراجعت نسبيا، إال أن حياة المواطنين فى مصر أصبحت ال تحتمل من المشاكل البيئية أكثر 

بيئية فى مصر تحتاج لمزيد من االهتمام والتكاتف، حيث إن ما تحقق منها حتى لذلك فالسياسة ال. مما احتملت حتى اآلن

 .اآلن، والسيما فيما يتعلق بمشكلة القمامة فى القاهرة، ال يبشر بمستقبل بيئى أفضل

 

 :المراجع

منها عند مصادر  تشير أدبيات البيئة إلى أن المخلفات الصلبة هى تلك المواد الصلبة أو شبه الصلبة التى يتم التخلص (1)

وتنقسم المخلفات الصلبة . تولدها سواء من المنازل والمنشآت التجارية والمؤسسات اإلدارية والخدمية واألعمال اإلنشائية

من % 15من إجمالى المخلفات، والورق والكرتون بنسبة % 55إلى عدة أنواع أساسية تشمل النفايات العضوية بنسبة 

للنوعيات األخرى % 16و% 2والنسيج % 2وزجاج  4%ونفايات معدنية  %6ك بنسبة النفايات، ومخلفات البالستي

 .كاألخشاب

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام، : القاهرة)كرم سعيد، محافظة القاهرة : لمزيد من التفاصيل انظر (2)

 13، الشروق، القاهرة، "مشكلة قوميةالنظافة "سالمة أحمد سالمة، . 149ص  (2005سلسلة المحافظات المصرية، )

 .2009سبتمبر 

نهضة مصر، القاهرة، " مليون طن 22مليون طن قمامة سنويا وتراكمات تارخية  70"مؤمن النزاوى ودنيا الصاوى،  (3)

 .2009سبتمبر  15

 www.ccba.goy.eg انظر الموقع االلكترونى للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة على االنترنت (4)

 .2009أكتوبر  12، الشرق األوسط، لندن !"السياسة والزبالة"مأمون فندى، . د (5)

حيث  www.sis.gov.eg انظر نصوص الدستور المصرى على موقع الهيئة العامة لالستعالمات على االنترنت (6)

ة واجب وطنى وينظم القانون من الدستور تنص على أن حماية البيئ "59"فالمادة . يتضمن نصا واضحا للحق فى بيئة نظيفة

 "التدابير الالزمة للحفاظ على البيئة الصالحة

المعدل  1994لسنة " 4"إن القانون رقم  www.eeaa.gov.eg انظر الموقع االلكترونى لوزارة الدولة لشئون البيئة (7)

صوص القانونية التى تضمن الخاص بإصدار قانون فى شأن البيئة يشتمل على عدد من الن 2009لسنة  "9"بالقانون رقم 

المنع وتحديد "تمتع المواطن بالحق فى بيئة نظيفة، حيث أفرد القانون مادة واحدة مكونة من أربع فقرات، تنوعت ما بين 

 -ب. يحظر قطعيا الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة -أ: من قانون البيئة على" 37"فقد نصت المادة ". المسئولية

ائمين على جمع القمامة ونقلها إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة إال فى األماكن المخصصة يحظر على الق

لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والزراعية والمجارى المائية وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط 

وتلتزم وحدات اإلدارة المحلية باالتفاق مع  -ج. عن تلك المناطق والحد االدنى لبعد األماكن المخصصة لهذة األغراض

جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلك 

صناديق واألماكن المخصصة ويحظر إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة فى غير تلك ال -د. وإال وجب محاسبة المختص إداريا

لها ويلتزم القائمون على جمع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها بمراعاة نظافة صناديق جمعها أو سيارات نقلها، وأن تكون 

الصناديق مغطاه بصورة محكمة وبأن يتم جمع ونقل ما بها من قمامة ومخلفات صلبة فى فترات مناسبة، وأال يزسد كميتها 

 .ك الصناديق على سعتها الحقيقيةفى أى من تل
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فى تحليل " أمانى قنديل، دراسة السياسة العامة فى الدول العربية مع التركيز على مصر. د: لمزيد من التفاصيل انظر (8)

، (محرر)السيد عبدالمطلب غانم . ، ود(1988مركز البحوث والدراسات السياسية، : القاهرة)السياسات العامة فى مصر 

سلوى شعراوى جمعة، تحليل السياسات . ، ود(1989مركز البحوث والدراسات السياسية، : القاهرة)ياسات العامة تقويم الس

 .(2004مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة، : القاهرة)العامة فى الوطن العربى 

ات المستقبلية واالستراتيجية، ، سلسلة قضايا، المركز الدولى للدراس"مشكالت التلوث البيئى فى مصر"هشام بشير،  (9)

 .4، ص2007يونيو 

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام، : سلسلة الوزارات المصرية، القاهرة)عمر راشد، وزارة البيئة،  (10)

 .68-66ص( 2007

وى لالتحاد العام للجمعيات ، بحث مقدم إلى المؤتمر السن"دور الجمعيات األهلية لحماية وتنمية البيئة"جمال العزب،  (11)

 .2000، القاهرة، أبريل "الجمعيات األهلية وتحديات القرن الحادى والعشرين"األهلية 

 www.eeaa.gov.eg .على االنترنت

 .24-23، ص (2009وزارة الدولة لشئون البيئة،: القاهرة)تقرير حالة البيئة فى مصر  (13)

الرئيس يستعرض خطة إدارة القمامة : فات ونقلها خارج الكتل السكنيةتطوير جمع المخل"محمد أمين المصرى،  (14)

 ."خارج إقليم القاهرة

 .2010فبراير  16القاهرة، . األهرام

. المدافن: فى القاهرة"، أيمن السيسى، 2009سبتمبر  25، األهرام، القاهرة، "المدافن ليست الحل"صالح منتصر،  (15)

 .2009سبتمبر  26القاهرة،  ، األهرام،"غير مطابقة للمواصفات

 .2009سبتمبر  16، الشروق، القاهرة، "الشركات والزبالون والحكومة ضد التدوير"أحمد عطية وخالد عبدالرسول،  (16)

، ورقة مقدمة للمؤتمر السنوى الثامن "تقييم تجربة القطاع الخاص فى إدارة المخلفات الصلبة"محمد عبدالباقى، . د (17)

 .2009نوفمبر  18-17التخطيطية والمعمارية، كلية الهندسة بجامعة عين شمس،  لمركز الدراسات

 .2009سبتمبر 18، األخبار، القاهرة، "خصخصة الزبالة"تهانى إبراهيم،  (18)

دراسة حالة السياسة : دور جماعات المصالح فى صنع السياسات العامة فى مصر"على محمود محمد محمود،  (20)

 .153-152، ص 2007جستير، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ، رسالة ما"البيئية

 .154على محمود محمد محمود، المرجع السابق، ص  (21)

بناء قدرات "ورقة بحثية مقدمة كمادة تدريبية لبرنامج " السياسة العامة( إمالء)السيد عبدالمطلب غانم، تنفيذ . د (22)

 .2002 "للمرأةأعضاء فروع المجلس القومى 

 .الموقع االلكترونى لمعهد بحوث األراضى والمياه والبيئة فى مصر على االنترنت: انظر فى هذا اإلطار (23)

www.sweri.eg.com  ،سبتمبر  12، الشروق، القاهرة، "طن الزبالة أغلى من برميل بترول"أحمد عطية وغادة على

 .2008يناير  28، موقع مصراووى على االنترنت، 1090، طن القمامة المصرية األغلى عالميا بسعر 2009

www.masray.cm 

 .2009نوفمبر  24، األهرام المسائى، القاهرة، "خطة للقمامة"حازم منير،  (24)
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، االهرام، القاهرة، "مالحظات ضرورة على قضية القمامة فى مصر"عبدالمنعم سعيد، . د: لمزيد من التفاصيل انظر (25)

أكتوبر  17، األهرام العربى، القاهرة، "بيزنس القمامة مليارات ضائعة من الحكومة"محمد عزالدين، . 2009سبتمبر  19

2009. 

 .15-14، ص2000، يناير 34، قضايا برلمانية، العدد "السياسات البيئية فى مصر"عاطف سعداوى قاسم،  (26)

، الموقع االلكترونى "ومسئول كبير له أسهم فيها .شركات الزبالة فى مصر أكبر من المحافظين"عالم عبدالغفار،  (27)

 .2009سبتمبر  18لصحيفة اليوم السابع، 

www.youm7.com 

، االهرام، "خبراء النمسا يكشفون أسباب فشل شركات النظافة األجنبية بمصر"أبوسريع إمام، : انظر فى اإلطار (28)

، 2009سبتمبر  26، األهرام، القاهرة "ركات الوطنيةقصور فى أداء الش"، ومنال الغمرى، 2010مارس  12القاهرة، 

 .2009سبتمبر  26، األهرام القاهرة، "تأخير المستحقات المالية بسبب أزمة الشركات األجنبية"وهبة حسن، 

 التى نظمها المركز الفرنسى للدراسات والوثائق االقتصادية والقانونية واالجتماعية،" القمامة فى مصر"أعمال ندوة  (29)

، حيث تناولت الندوة اإلشكاليات المتعلقة 2010قبل إغالقة فى مارس  2009مارس  3التى عقدت بمقر المركز فى 

العاملين فى قطاع الزبالة، والسلطات المحلية، والشركات الخاصة، : بالقمامة مع التركيز على دور العاملين فى هذا المجال

 .والجمعيات االهلية غير الحكومية

 .2009سبتمبر  25، األهرام، القاهرة، "ة القمامة هل تجد حال؟مشكل" (30)

 .4هشام بشير، مرجع سابق، ص: انظر كال من (31)

 .(1997مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق اإلنسان، : القاهرة)عال غنام، حماية البيئة فى مصر . ود

 .2009فمبر نو 25، األهرام، القاهرة، "كالم فى معضلة النظافة" (32)

 .2009سبتمبر  15، األهرام، القاهرة، "وقضية النظافة. اإلدارة الوطنية"حسين رمزى كاظم، . د (33)

المحافظون يطالبون بالعودة إلى االعتماد على : لجنة برلمانية موسعة تناقش حل أزمة القمامة"عبدالجواد على،  (34)

 .2010يناير  14اهرة، ، األهرام، الق"الشركات الوطنية فى جميع القمامة

انظر تعليقات الصحف الحزبية على مشكلة القمامة فى مصر، وأبرزها صحيفة األهالى الصادرة عن حزب التجمع  (35)

والوفد الصادرة عن حزب الوفد والعربى الصادرة عن الحزب العربى الناصرى، وتحديدا خالل شهرى سبتمبر وأكتوبر 

2009. 

سلسلة األحزاب المصرية، مركز الدراسات السياسية : سلسة االحزاب المصرية القاهرة)ر أحمد منيسى، حزب الخض (36)

 8-7ص( 2004واالستراتيجية باألهرام، ديسمبر 

، رسالة ماجستير، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، "دور الجمعيات األهلية فى حماية البيئة"رانيا محمد مصطفى،  (37)

 .1998جامعة القاهرة، 

 .2009مارس  3، الشرق األوسط، القاهرة، "ناشطون يطلقون حملة الكترونية للنظافة فى مصر"أحمد الجزار،  (38)

 .2009سبتمبر  28، األهرام، القاهرة، "فصل القمامة من المنبع"هبة حسن،  (39)

 .2009أكتوبر  28، األهرام، "النظافة على الطريقة السويسرية أحياء القاهرة"هالة السيد،  (40)
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، على الموقع 2008يوليو  14صالح الدمرداش، خبراء االقتصاد يطالبون بتأسيس بنك للقمامة مثل فيالدلفيا،  (41)

 www.ikhwanonline.com .االلكترونى

وعصام عبدالكريم، . 2010فبراير  17، األهرام، القاهرة، "منظومة جديدة إلدارة المخلفات: "انظر فى هذا اإلطار (42)

 .2009ديسمبر  1، األهرام، القاهرة، "تكاملة لمواجهة تراكم المخلفات وحلها جذريامنظومة م"

 .2009أكتوبر  27األهرام، القاهرة، " المطالبة بإنشاء مشروعات صغيرة إلعادة تدوير المخلفات"نهى الشرنوبى،  (43)
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Bijlage 4: Vertaling. 

De aanpak van het probleem van het vuilnis in Egypte: model van het gouvernement Caïro. 

Door Muhammad Ez al-Din 

 

De laatste tijd is het probleem van de ophoping van het afval, dat in de literatuur ‘vast afval’ (solid 

waste) wordt genoemd, groter geworden in verschillende buurten van Caïro, zowel in de upperclass 

wijken, als in de volkse wijken en de informele wijken (ashwaiyyat). Nochtans is dit probleem niet 

nieuw, integendeel, het is een algemene eigenschap geworden waaronder de meerderheid van de 

gouvernementen in Egypte lijdt. Maar het is in duidelijke mate zichtbaar geworden in het hart van de 

hoofdstad en diens omgeving. Er zijn enkele schattingen uit het jaar 2009 die aantonen dat de 

dagelijkse productie van vast afval ongeveer 43.835 ton bedraagt op het niveau van de republiek. 

Er zijn enkele dagen die 47.000 ton bereiken, wat betekent dat het vast afval dat in Egypte wordt 

geproduceerd jaarlijks 17 miljoen ton bedraagt. Deze schattingen tonen ook aan  dat het 

gouvernement Caïro op zichzelf dagelijks ongeveer 10.795 ton afval produceert, naast de 2000 tot 

3000 ton bouwafval en stof. Caïro is een van de 10 grootste steden als het gaat over 

bevolkingsdichtheid (18 miljoen) en daarbovenop zijn er dagelijks nog eens ongeveer 2 miljoen 

bezoekers aan Caïro vanuit verschillende gouvernementen. Volgens wat het Cairo Cleaning and 

Beautification Agency (CCBA) vermeldt, wordt er ongeveer 65 procent van de hoeveelheid afval 

opgehaald door het CCBA, 15 procent door de vuilnisophalers en de resterende 20 procent wordt 

niet opgehaald. 

Vanuit Caïro komt meer afval dan het totaal van enkele gouvernementen. Zo bereikt het volume van 

de dagelijkse productie voor de ophaling van het vuilnis in het gouvernement Giza ongeveer 4610 

ton, vervolgens komt al-Daqahleya met 3825 ton, al-Qalyubeya met 3455 ton, Alexandrië met 2615 

ton, al-Buhayra met 2160 ton, al-Sharqeya met 1730 ton, Kafr al-Sheikh met 1725 ton, al-Munufiya 

met 1265 ton en al-Minya met 1220 ton. De provincies met het minste afval zijn al-Wadi al-Gadid, 

dat dagelijks 65 ton afval produceert en Luxor dat dagelijks 120 ton heeft. 

Volgens Mamoun Fandy leidt het geen twijfel dat de verspreiding van het afval in de straten, buurten 

en steegjes van het gouvernement Caïro betekent dat er geen belang aan gehecht wordt door de 

algemene politiek omdat het publieke domein een stortplaats geworden is op verschillende 

manieren. Dat er geen specifieke aanpak of vast politiek beleid is voor de aanpak van het probleem 

of geen standpunt is over een oplossing voor verschillende problemen, leidt tot  negatieve effecten 
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zoals het ophopen van het vuilnis, dat milieuproblemen brengt die de algemene gezondheid van de 

Egyptenaren beïnvloeden. Ondanks dat dat tegenstrijdig is met wat in de Egyptische grondwet en de 

milieuwetten in Egypte staat. Deze paper concentreert zich op een van de analytische niveaus in de 

studie van de algemene politiek, zoals ook getoond werd in bepaalde literatuur, namelijk het niveau 

van observatie, analyse en evaluatie van de feitelijke rollen van belangrijke spelers in het 

ontwikkelen van de algemene politiek, of dat nu op het niveau van de regering is of niet. Het doel is 

om de mechanismes te weten te komen voor de aanpak van een van de grootste milieuproblemen, 

namelijk de ophoping van afval in Caïro. 

Deze paper, die eigenlijk een ‘denkpaper’ is die meer vragen stelt dan dat hij antwoorden geeft, 

bediscussieert enkele kernelementen onder dewelke de volgende: de spelers in de aanpak van het 

afvalprobleem in Caïro, de uitvoering van het beleid gekoppeld aan de problemen, evaluatie van het 

gebruikte beleid door de formele en informele spelers en aanbevelingen  voor de vermindering (niet 

voor de ‘oplossing’) van de impact van het afvalprobleem. 

 

1.  Spelers in de aanpak van het afvalprobleem in Caïro. 

Het probleem van het vuilnis of het vast afval is een van de uiterst gevaarlijke milieuproblemen in het 

gouvernement Caïro, wat leidt tot verschillende stappen voor de volledige organisatie van het waste 

management. Dit houdt de ophaling, transport, selectie, behandeling en recyclage van het bruikbare 

afval in en de veilige begraving van afval dat onbruikbaar is voor recyclage. Dus er is meer dan 1 

speler in de aanpak van het afvalprobleem, onder andere de volgende: 

a)Ministry of State For Environmental Affairs (MSEA). De Environmental Affairs Agency is het 

uitvoerende agentschap van het ministerie en is gewijd aan het bereiken van diens doelen. Dat is 

zoals vermeld wordt in de tekst in artikel 5 van de wet nummer 4 van het jaar 1994, die gaat over de 

uitvoering van het milieubeleid van de Egyptische regering. De algemene richtlijnen van dat beleid 

verwijzen naar de ontwikkeling van het milieubeleid en de steun voor het organiseren van een 

aanpak voor de houdbaarheid van het milieu. Er is dus een bepaalde rol voor het ministerie in de 

aanpak van het probleem van het afval. Volgens een van de studies neemt het probleem van het 

afval de tweede plaats in op de lijst van milieuproblemen van Egypte. Daarom betalen donoren voor 

het bieden van financiële hulp voor projecten die zich bezighouden met milieustandpunten. Zo is er 

bijvoorbeeld de Wereldbank,  the United Nations Environment Programme (UNEP) en private 
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buitenlandse hulpprogramma’s van ontwikkelingsagentschappen voor ontwikkelingslanden zoals de 

agentschappen van Canada, Denemarken en Amerika. 

De toepassing van het nationaal programma voor het solid waste management werd begonnen in 

het jaar 2000/2001 en is gebaseerd op de samenwerking tussen de betreffende ministeries en de 

MSEA op het niveau van de centrale regering en de lokale autoriteiten. Het is gebaseerd op enkele 

basisprincipes, waarvan de belangrijkste zijn: het principe dat de vervuiler de kosten draagt voor de 

verwerking van de vervuiling: het Polluter pays principle, het maken van een financiële-, 

organisatorische- en milieuwetgeving om de effectieve medewerking te garanderen van de private 

sector in dit programma, de decentralisatie van de staatsinstituten steunen, het aanmoedigen van de 

vermindering van de productie van afval, het aanmoedigen van de recyclage en het gebruik van het 

afval en algemene aandacht vestigen op dit probleem. Het doel van dit project is in de eerste fase de 

uitvoering van projecten voor een volledige aanpak van ongeveer 9.3 miljoen ton van het jaarlijks 

vast afval in de belangrijkste steden van de Egyptische gouvernementen, het hergebruiken van 

jaarlijks 3 miljoen ton landbouwafval en het veilig dumpen van jaarlijks 25 ton medisch afval en een 

miljoen ton bouwafval. Volgens wat gezegd wordt in het tweede vijfjarenplan (2007-2012), in het 

jaarlijks rapport van 2008 dat uitgegeven is door de MSEA in juni 2009, heeft het plan tot doel het 

opdrijven van de ophaling van afval uit de gouvernementen tegen een kost van 234 miljoen 

Egyptische pond. In dat bedrag zitten de gouvernementen van Groot-Caïro niet inbegrepen omdat 

het ministerie van milieu de vroegere afvalhoop verwijderd heeft die gedurende lange tijd bleef 

liggen, van 2003 tot 2006, maar deze hopen kwamen opnieuw terug. Daarom heeft het ministerie 

voor milieu tijdens het eerste fiscale jaar (2007-2008) aan het gouvernement van Caïro 126 miljoen 

pond gegeven. 

De eerste minister heeft beslist om de nodige financiële fondsen voor de oprichting van een 

administratief systeem  en een volledige industrialisering van de recyclage van het vuilnis te geven 

uit het volgend algemeen budget van de staat (2010-2011). In een vergadering met de president, de 

minister van het MSEA en de gouverneur van Caïro in het midden van vorige februari, werden 5 

plaatsen gekozen voor de ophaling, recyclage en begraving van het afval buiten de grenzen van de 

steden: op de weg van Fayoum, in Qatameya, al-Ayn al-Sukhna, al-Salam Bilbeis en het 10de district. 

Maar er zijn er die vinden dat het probleem niet ligt aan begraafplaatsen of ophopingen, maar dat 

het ligt in de afwezigheid van een volledig systeem voor het waste management. 

b)De lokale autoriteiten. De lokale autoriteiten werken samen met CCBA in de ophaling en transport 

van het vuilnis van de straten, de vuilnisbakken en de publieke containers. Ze werken ook samen in 

de controle van de publieke stortplaatsen en daarbovenop beheren ze ook de fabrieken van 

compost. 
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c)De organisatie van de traditionele vuilnisophalers. Zij dateren van het begin van de 20ste eeuw en 

bevatten arbeiders voor de ophaling van het afval uit elke woonst en alle commerciële faciliteiten. Ze 

transporteren het afval op hun eigen manier naar hun gemeenschappen voor het sorteren en 

recycleren van het afval. Alhoewel de werkomstandigheden en de gebruikte methodes, die 

gekenmerkt worden door een beperking van de kosten tot een minimum, niet overeenstemmen met 

de gezondheids- en milieudoelstellingen, leveren ze toch een goede dienst vanuit het standpunt van 

de klant. Zo bereikt deze organisatie ook de grootst mogelijke mate van rendement, namelijk tot 80 

procent van de hoeveelheid afval die de vuilnisophalers verzameld hebben. 

d)De private lokale en buitenlandse bedrijven. De Egyptische regering heeft zich gericht  tot het 

steunen van de deelname van de private sector in het werk van het opkuisen en in het volledige solid 

waste management, wat men de ‘privatisatie van het vuilnis’ noemt. De regering ging openlijk voor 

het winnen van voornamelijk buitenlandse bedrijven (Frans, Italiaans en Spaans) bovenop de 

nationale bedrijven. Sinds 2003 werken dus enkele private bedrijven in de opkuissector in Egypte, 

waaronder het Egyptisch bedrijf voor voor milieudiensten (Spaans), AMA Arab (Italiaans), een 

Egyptisch bedrijf Service, Eco ConServ, het Egyptisch bedrijf voor de recyclage van vast afval (ECARU), 

het nationale bedrijf van Fustat dat verantwoordelijk is voor het CCBA en het bedrijf Europa 2000. 

Het is belangrijk te vermelden dat de werknemers in deze bedrijven Egyptenaren zijn maar dat de 

administratie buitenlands is in het grootste deel van deze bedrijven. Dit systeem is gebaseerd op de 

limitatie van de rol van de staatsinstituten in de controle, met een toepassing van de filosofie van de 

samenwerking van de burgers in het dragen van de kost voor de schoonmaakdienst door middel van 

een toegevoegd bedrag aan de elektriciteitsrekening.  

De gemaakte contracten met de schoonmaakbedrijven wijzen op hun taken, namelijk: de ophaling 

van het vuilnis uit «elke woonst, winkel, markt, bushalte, cinema,medische plaats en het afval van 

fabrieken en werkplaatsen», vegen en poetsen van elke straat, het storten van afval op veilige 

begraafplaatsen in stortplaatsen, het verwijderen van posters  van gebouwen en lantaarnpalen, het 

opkuisen van vuilnisemmers aan de lantaarnpalen en het voorzien van de dienst 7 dagen per week. 

Daarvoor ontvangen de bedrijven het geld  dat overeengekomen is in de contracten in de vorm van 

een bedrag  dat berekend wordt via de elektriciteitsrekening. 

e)Ngo’s voor het milieu. Deze ngo’s zijn informele spelers in de aanpak van de problemen van het 

milieu in het algemeen en specifiek van het afval. Dat doen ze door het opvullen van de gaten in wat 

de regering niet doet en de private sector niet wilt doen. 

Een van de studies wijst op de val van het gouvernement Caïro van zijn traditionele plaats aan het 

hoofd van de gouvernementen met het grootste aantal milieu-ngo’s. Want het aantal ngo’s voor het 
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milieu in het gouvernement Caïro was in het jaar 1994 ongeveer 80 procent van het totale aantal 

milieuorganisaties in de republiek en het daalde in het jaar 1998 naar slechts 39 procent. Dit aantal 

bleef dalen totdat het verminderd was tot 8 procent van het totale aantal milieuorganisaties in de 

republiek. Het gouvernement Caïro was gedaald van de eerste naar de vierde plaats na de 

gouvernementen Sohag, Munufeya en Alexandrië. Het is nodig om erop te wijzen dat dit cijfer 

misschien kan stijgen naar ongeveer 12.5 procent van het totaal aantal milieuorganisaties in de 

republiek, als de centrale milieuorganisaties worden toegevoegd aan het aandeel van het 

gouvernement Caïro omdat de hoofkantoren van deze organisaties in de hoofdstad liggen. Onder de 

meest prominente organisaties die belang hechten aan het afvalprobleem in Caïro en brede 

interesses hebben, zijn: Arab Office for Youth and Environment (AOYE), de organisatie voor de 

vrienden van het milieu en de ontwikkeling, de centrale organisatie voor de bescherming van het 

milieu of organisaties die zich inzetten voor een bepaalde milieuzaak zoals: Association for the 

Protection of the Environment from pollution (APE) en de organisatie voor de ontwikkeling van 

gezondheid en milieu. 

 

2. De uitvoering van het beleid gekoppeld aan de afvalproblemen in Caïro. 

Volgens de definitie van dokter Abd al-Mutalib Ghanem, is het management van het algemene beleid 

in het democratische systeem «het proces waarmee de regering of haar organisaties diensten 

garanderen, de inkomsten beheren en de conflicten opgelossen, met efficiëntie en billijkheid omdat 

ze verantwoordelijk moeten zijn voor het publiek omtrent de methodes en de resultaten». 

 In door de toepassing van de casestudy werd de uitvoering van de regering in de aanpak van het 

afvalprobleem in het gouvernement Caïro gekenmerkt door ondoeltreffendheid, aangezien de 

programma’s van de MSEA hun doel niet bereikten. Er waren herhaaldelijke verklaringen van de 

verantwoordelijken zoals de eerste minister, de minister van de MSEA, de gouverneur van Caïro, de 

voorzitter van het CCBA en de voorzitters van de wijken over het verbeteren van de ophaling van het 

vuilnis en over het updaten van de centrale uitrustingen en de toename van het aantal 

vuilnisophalers. 

 Meer nog, de redenen die het CCBA gaf voor het gebruik van de buitenlandse bedrijven,  zijn hun 

geloofwaardigheid verloren. Die waren bijvoorbeeld dat  de kost van de dienst hoger was dan de 

winst (tegelijkertijd) door de medewerking van minder dan 50 procent van de individuele woonsten 

in de dienst met de vuilnisophalers en dat de organisatie van de dienst een beperkte efficiëntie had 

volgens de milieustandaarden en algemene gezondheid. Toch werden de gestelde voorwaarden van 

de contracten met de private bedrijven niet geactiveerd in de ophaling van het vuilnis, in een 
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vermeerdering van het gereedschap en het aantal van de vuilnisophalers en in vermindering van de 

bedragen voor de vuilnisemmers in de straat. Hier is de economische dimentie een belangrijke 

indicator voor de uitvoering van het algemene beleid. 

Er werd een ‘eenheid voor de controle van de contracten’ gevormd, als nieuwe administratieve 

eenheid die gelinkt is aan het CCBA. Deze bevat een technische, wettelijke, financiële en 

administratieve staf ter controle van de handelingen van de buitenlandse private bedrijven. Er werd 

ook een rapport geschreven  en er werden boetes geschreven aan de bedrijven in het geval dat ze 

een dienst niet uitvoerden die in het contract stond. Toch wijst wat de laatste maand van vorig jaar 

gebeurd is erop dat ze hun functies niet vervullen. 

Wat betreft het vasthouden aan het bereiken van de doelen, namelijk dat elke burger in het 

gouvernement Caïro moet kunnen leven in een proper milieu, wel het vuilnis wordt niet ideaal 

aangepakt nadat het opgehaald, getransporteerd, gerecycleerd en gedumpt wordt. Er zijn geen 

aanwijzingen dat er een opvolging  is door de sector van het milieumanagement binnenin het MSEA 

van hetgene dat gebeurd in de aanpak van het vuilnis. Deze sector heeft ook de invloed van het 

milieu niet geëvalueerd of gecontroleerd en heeft niet gewerkt aan een technologische manier om te 

kunnen werken met verschillende soorten afval.  

Steevast focust men zich op de negatieve kanten van de aanpak van het vuilnis, maar er zijn andere 

facetten zoals de economie van het vuilnis. Zo zijn er enkele onderzoeksstudies van het instituut voor 

land, water en milieu die erop wijzen dat het afval van Caïro behoort tot de rijkste soorten van afval 

ter wereld.  Er zijn zelf enkelen die vinden dat het waardevoller is dan olie. Deze studie voegt toe dat 

de prijs van 1 ton kan variëren tussen 6000 en 8000 Egyptische pond en dat 1 ton kan zorgen voor 

jobs voor tenminste 8 personen. Wat will zeggen dat het  120000 jobs kan opleveren door middel 

van selectie, ophaling en verwerking. Zo zijn er jaarlijks ongeveer 12 of 13 miljard pond aan 

natuurlijke hulpbronnen in het afval. Dat afval kan gerecycleerd en gebruikt worden bovenop het 

industrieel afval dat bruikbaar is voor recyclage, zoals bijvoorbeeld plastiek, glas, papier, tin, 

speelgoed, kleding, ondergoed, sportkledij, tapijten, buizen, electrische apparaten en verpakkingen. 

Ook het hoogste percentage organisch afval kan gebruikt worden voor de productie van compost. 

Daaruit volgt dat het afval kan gebruikt worden als belangrijke bron van inkomsten voor het 

nationale inkomen in plaats dat het een fortuin is dan verkwist wordt. 

 

3. Evaluatie van het gebruikte beleid omtrent het afvalprobleem in Caïro. 
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Er wordt verondersteld dat de gezondheid van het milieu een van de prioriteiten van de regering is, 

aangezien ze het instituut is dat verantwoordelijk is voor de planning en voor de uitvoering van het 

beleid. Maar wat gebeurd is, wijst op de onkunde van het MSEA, de CCBA en de private Egyptische 

en buitenlandse bedrijven. Om dan nog te zwijgen over andere elementen die geen helpende 

elementen zijn die iets te maken hebben met de praktijken van de vuilnisophalers of te zwijgen over 

het stoppen van de medewerking van de meerderheid van de ngo’s voor het milieu. 

Maar het grootste deel is te wijten aan de verantwoordelijkheid van de regering aangezien het 

afvalprobleem een deel van het milieuprobleem is. Dat heeft niets te maken met het doorgeven van 

een wetgeving of het maken van wetten, integendeel, het gaat voorbij aan dit niveau van het 

milieubeleid van Egypte in haar volledige betekenis als deel van de algemene politiek in Egypte. 

Sommigen vinden zelfs dat het belang van het milieu enkel op het niveau van praten wordt 

vertegenwoordigd. Zo is er dus een verschil tussen wat men zegt in verklaringen en wat het beleid 

effectief doet. 

De evaluatie is niet beperkt tot het bepalen of het geslaagd of gefaald is, het behoort immers tot zijn 

belangrijkste taken om de redenen voor het slagen of falen te bepalen. In het geval dat besproken 

wordt in de studie, is er geen enkele reden te vinden voor het afvalprobleem in het gouvernement 

Caïro. Maar er is wel een volledige organisatie die zich bezighoudt met de verslechtering van het 

probleem, periode na periode. Maar er is een relatief gewicht voor een factor die groter is dan 

andere zodat ze  gelijke partijen zijn.  

En dat zijn de regering (het instituut voor de hygiëne), de private bedrijven die hiervoor 

verantwoordelijk zijn, de arbeiders in de afvalsector ( de zabbaleen), de burgers voor hun waarden 

en gedragingen en in een zekere mate ook de ngo’s die zich bezighouden met het milieu, de 

algemene gezondheid en de ontwikkeling van de gemeenschap.  

Dat zijn bijvoorbeeld de volgende spelers: 

a) De regering. 

Omtrent de uitvoerende stappen die de Egyptische regering ondernam voor de vermindering van het 

afvalprobleem, werd het volgende opgemerkt: 

a.1 De afwezigheid van een formeel beleid en van welbepaalde doelen en werkprogramma’s volgens 

de niveaus in het gouvernement Caïro die specifiek alle stappen ondernemen voor de organisatie van 

het volledige solid waste management. Dat komt door de grote afwezigheid van institutionele 

infrastructuur  in Caïro voor de planning, organisatie en uitvoering van het volledige systeem dat 

gebaseerd is op databases en statistieken. 
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a.2 Tekortkomingen in de apparatuur, opslagplaatsen en containers voor het vuilnis en beperkte 

efficiëntie van de ophaal- en transportdiensten. Daardoor is men niet in staat om de dagelijks 

hoeveelheid die geproduceerd wordt, te absorberen, wat leidt tot de ophoping van het afval, dag na 

dag. 

a.3 Een tekort aan geschikte plaatsen om als stortplaatsen te dienen die overeenstemmen met de 

milieu- en gezondheidsrichtlijnen en daarbij ook een tekort aan gepaste plaatsen voor een gezonde 

en veilige begraving van het afval. De laatste tijd is er een crisis ontstaan in de begraving van afval. 

Dat werd duidelijk na de nieuwe administratieve opsplitsing die Helwan van het gouvernement Caïro 

splitst zodat het een onafhankelijk gouvernement wordt. Zo had Caïro dus geen woestijn meer. Dat 

was wat dokter Abdel Azim Wazir dwong om bij de gouverneur van Caïro het idee te opperen om het 

afval te begraven in de begraafplaats van Qatameya dat een deel geworden was van het 

gouvernement Helwan.  Maar het gouvernement Helwan weigerde om tonnen afval vanuit Caïro 

over te nemen. 

a.4 Een tekort aan competente arbeiders op het gebied van recyclage van het afval en vermindering 

van de vervuiling opdat het mogelijk zou zijn om meer werk te organiseren. 

Daarbovenop komt ook de verantwoordelijkheid van de lokale autoriteiten in het gouvernement 

Caïro. Daar zijn de lokale autoriteiten onzorgvuldig in het opvolgen van het werk van de private 

buitenlandse of lokale bedrijven. Dat is het resultaat van de aanwezigheid van de aandelen van 1 van 

de verantwoordelijken, wat leidt tot de corruptie van enkelen waardoor er gaten ontstaan in de 

opstelling van contracten die gesloten worden met de bedrijven en vervolgens in de uitvoering 

ervan. Zo kennen de buitenlandse bedrijven hun rechten heel goed en  houden ze zich vast aan hun 

rechten in het geval van beëindiging van de contracten door zich te richten tot de rechtbank die hen 

gewoonlijk laat winnen. 

b)De private schoonmaakbedrijven (nationaal en internationaal). 

1 van de oorzaken voor het huidige afvalprobleem is het falen van het bedrijf dat instaat voor de 

netheid in het uitvoeren van zijn werk. De Egyptische regering gebruikt  sinds 6 jaar de ervaring van 

de buitenlandse bedrijven in het dumpen van het afval. In de laatste maanden hebben deze 

bedrijven bezwaar gemaakt tegen het innen van boetes door het CCBA en het beginnen van 

rechtzaken voor de overtredingen die ze begaan. Zo zijn ze ook tegen het betalen van belastingen 

aan de bank, verzekeringen en keurzegels, zelfs al schrijven de gemaakte contracten met deze 

bedrijven de betaling van deze bedragen voor. Dat leidt tot meer gevallen van staking bij de 

arbeiders in deze bedrijven omdat ze van het bedrijf niet krijgen waar ze recht op hebben. 



122 

 

c) De vuilnisophalers (de zabbaleen) 

De buitenlandse bedrijven negeren de rol van de vuilnisophalers en hebben niet nagedacht over hun 

integratie in het nieuwe werksysteem volgens de wetenschappelijke methodes. Dat heeft ertoe 

geleid dat een groot deel van hen het project aanvecht op een indirecte manier omwille van hun 

gevoel dat ze hun voordelen niet terugkrijgen. Daarom weigerde de meerderheid van de 

vuilnisophalers om hun specifieke opdrachten uit te voeren en vuilnis op te halen uit de huizen om 

druk te zetten en te protesteren tegen de beslissing van de afslachting van de varkens die negatieve 

effecten had op de afvalbusiness in Egypte. De grote meerderheid van de zabbaleen weigert dus om 

afval op te halen uit de huizen om druk uit te oefenen en te protesteren tegen de afslachting van de 

varkens die Egypte dagelijks verlosten van 40 procent van het afval. De zabbaleen hebben genoeg 

aan het ophalen van het vast afval dat aanwezig is in de vuilniscontainers op de straten, zonder dat 

ze een deel van het vuilnis ophalen uit de huizen. Ze hebben immers geen voordelen van de 

voedselresten die ze gebruikten als voer voor de varkens in de stortplaats. 

Naast hetgene dat hiervoor vermeld werd, is er ook een verantwoordelijkheid van de burgers. Er is 

immers sinds jaren een eeuwige maatschappelijke reden voor het bestaande probleem, het 

probleem is niet nieuw. Het hangt af van het gedrag en de handelingen van de Egyptenaren buiten 

hun huizen, want de properheid beperkt zich tot binnen de appartementen waar ze wonen. Dat 

spreekt tegen wat de Egyptenaren steevast herhalen over: ‘de properheid van het geloof’, namelijk 

dat hoe hoger de graad van gelovigheid is, hoe groter het gevoel van properheid is. Want de burgers 

van Egypte hechten geen belang of bewustzijn aan het milieu, het begint met het gooien van papier 

op de straat en het eindigt met het gooien van afval op de voornaamste pleinen, tot op het punt dat 

sommigen het milieu zelfs beschouwen als een vraagstuk dat eigen is aan het Noorden. 

Vanuit de visie van kosten en baten in het gebruikte beleid voor de oplossing van het afvalprobleem 

in Caïro, hebben de uitgaves de voordelen overstegen in het licht van de vooropgestelde doelen in 

het milieubeleid in Egypte. De waarde van de afgesloten contracten met de nationale of buitenlandse 

bedrijven overstijgt immers de diensten die ze leveren. De pogingen die het gouvernement Caïro 

ondernomen heeft om druk te zetten op de schoonmaakbedrijven, buitenlands of lokaal, voor het 

uitvoeren van de taken die van hen verwacht worden, zijn mislukt. Tenzij na betaling van de 

rekeningen van deze laatste bedrijven, maar in sommige gevallen worden zelfs aannemers gebruikt 

waarmee het instituut voor het ophalen van het vuilnis contracten afsluit en dat vooral voor bouw- 

en afbraakafval.  

De CCBA stopte de contracten met deze bedrijven niet ondanks hun mislukking omdat het gemaakte 

contract tussen de CCBA en deze bedrijven een clausule bevat die zegt dat het niet mogelijk is om het 

contract stop te zetten voor het einde van haar periode, die 15 jaar is. De CCBA zou enorme 
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financiële verliezen lijden die zullen oplopen tot het totaal dat deze bedrijven zullen claimen voor de 

resterende periode van 8 jaar. De verklaringen of de bedreigingen  die de gouverneur of de 

verantwoordelijken in de lokale autoriteiten uiten, doelen dus enkel op de lokale consumptie. Er is 

dus een groot verschil tussen de verklaarde doelen en de bereikte resultaten.  

In dat opzicht moet de rol van de CCBA die opgericht werd voor de ophaling van het vuilnis en het 

vast afval en het behouden van een proper milieu, absoluut geëvalueerd worden. Vele studies 

hebben duidelijk gemaakt dat er vele tekortkomingen zijn die leiden tot een laag niveau van 

dienstverlening. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: het tekort aan financiële fondsen om de 

kosten te dekken voor het werk, het onderhoud en het vervangen van mechanische uitrusting, het 

tekort aan wetten en regelgevingen, de lage lonen en bonussen, de afwezigheid van supervisie en 

serieuze controle van de uitgevoerde werken en andere redenen die leiden tot de lage kwaliteit van 

de uitvoering. 

In feite kan het probleem van de ophaling van het vuilnis dat het gouvernement Caïro ervaart, 

opgelost worden door een wetenschappelijk beleid en een goede organisatie voor de uitvoering van 

deze activiteit. Het belangrijkste criterium voor het gebruik van de buitenlandse ervaring is de nood 

aan de uitstekende ervaring van high-tech die nodig is voor productieve projecten en vooral voor 

diensten van een technische aard die niet aanwezig zijn in het nationale, lokale beleid.  

Over de uitvoering van het werk van de schoonmaakbedrijven wordt opgemerkt dat ze proberen om 

winst te bereiken voor de uitvoering van de dienst. Aangezien er niet genoeg studies zijn over de 

Egyptische situatie, kan er enkel gesteund worden op de nationale bedrijven. 

Vandaar is het nodig om snel een objectieve evaluatie uit te voeren van de ervaring met het gebruik 

van de buitenlandse bedrijven in de schoonmaakwerken om te weten wat haar positieve en 

negatieve aspecten zijn. Zo is het ook nodig om een organisatorische studie uit te voeren over het 

transformeren van de CCBA in een nationaal bedrijf dat werkt volgens economische methodes 

volgens het principe van kosten-baten. De studie moet ook handelen over het ontwikkelen en 

verbeteren van de uitvoering van de diensten die ze moeten doen, en dat door middel van het 

nemen van volgende stappen: 

- de oprichting van een organisatorische entiteit in de vorm van een vennootschap die een legale 

persoon heeft en gecontracteerd wordt voor het management van de CCBA met een geslaagd en 

leidinggevend management. 

- het bedrijf heeft eigen inkomsten, weg van het budget van de staat en er worden speciale regels 

ingevoerd voor de tewerkstelling, de lonen en de bonussen en er komt een strikte organisatie voor 

beloningen en straffen. 
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- het voorzien van apparatuur, mechanisch en technologisch transport en high-tech voor het werk. 

- het invoeren van een goed systeem voor de controle en het meten van de kwaliteit van de 

uitvoering van de diensten en de opvolging ervan. 

- het invoeren van een redelijke prijs voor de uitvoering van de dienst die de begunstigden krijgen en 

andere administratieve diensten die tot doel het uitvoeren van de volledige dienst hebben die 

misschien beter, meer capabel en effectief zijn in de uitvoering. 

Wat de uitvoering van de informele spelers, meer bepaald van de oppositiepartijen, betreft, wel zij 

werken niet mee aan het afvalprobleem op een serieuze manier. Integendeel, ze worden gekenmerkt 

door spot, zoals naar voren komt in enkele onderzoeken van partij- en private kranten. Bijvoorbeeld 

“Egypte is veranderd in een grote stortplaats”, “Egypte onder de macht van vuiligheid, hopen afval 

en vuilniszakken” en “de piramides van vuilnis voeren competitie met de piramides van Giza”. Dat 

zonder te proberen creatieve ideeën te ontwikkelen en alternatieve oplossingen te vinden om het 

afvalprobleem aan te pakken.  

Er is geen belangrijke rol ontstaan voor de groene partij die beweert dat ze de enige partij zijn die 

hun inspanningen en activiteiten wijden aan de verdediging van het milieu. Ze verklaarden ook het 

feit dat het partijsysteem in Egypte het illegaal maakt voor oppositiepartijen om donaties uit het 

buitenland te ontvangen. Dus de groene partij is niet in staat, in tegenstelling tot milieuorganisaties, 

om geld te accepteren van het milieuprogramma van de Verenigde Naties, of zelfs van andere 

groene partijen. 

Zo komt de regering het principe van samenwerking met niet-gouvernementele organisaties en ngo’s 

die zich bezighouden met het milieu, niet na. Toch was er vorig jaar een gedeeltelijke verandering, 

die ingesteld was door het gouvernement Caïro volgens beslissing nummer 949 in het jaar 2009. Er 

was een nieuw initiatief voor het dumpen van het afval en om het culturele aangezicht van de 

hoofdstad terug te brengen. Dat door middel van de vorming van een raad voor de ontwikkeling en 

het bewustzijn van het milieu in de gemeenschappen. Onder haar leden zijn: de voorzitter van de 

gemeenschap, een of meerdere voorzitters of afgevaardigden (maximum 3) van een van de actieve 

milieu-ngo’s die in de gemeenschap werken, een of meerdere (maximum 3)publieke en uitvoerende 

leiders in de gemeenschap, een of meerdere personen uit media en pers,de voorzitter van de CCBA, 

de verantwoordelijke voor de parken in de gemeenschap en de vrijwilligers voor de mensen van de 

gemeenschap. 

Overigens overlegde de regering niet met enkele onderzoekscentra en centra voor gespecialiseerde 

studies in het milieubeleid, zoals bijvoorbeeld het studie- en consultatiecentrum van het algemene 

beleid van de Cairo University. Dat centrum bediscussieert zaken van het algemene beleid op 
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verschillende fora om het beleid te kunnen evalueren en specifieke alternatieven te kunnen 

aanbieden voor de aanpak van de problemen. 

Aan de andere kant, zijn er onafhankelijke kranten en websites die ideeën presenteren, hoe simpel 

ook, voor de aanpak van het probleem. De krant al-Masry al-Youm begon een campagne, “voor een 

proper Egypte”, waarbij ze foto’s publiceerden van de straten en gemeenschappen.De 

verantwoordelijken voor de netheid hechtten er geen belang aan. Het onderzoek geeft aandacht aan 

de stortplaatsen voor het afval en de naam van de gemeenschap waarin die ligt en de naam van de 

verantwoordelijke ervoor. Daarbovenop organiseerde de krant een andere campagne: “Bedien jezelf 

en vergeet de regering”.  

Zo begon een groep jongeren ook campagnes op facebook om de Egyptenaren aan te zetten hun 

steden proper te houden. Ze verspreidden slogans zoals: “kom, we kuisen onze stad met onze eigen 

handen”, “kom, we veranderen onze omgeving tot de beste”, “kom, we maken de straten van Egypte 

mooi” en “kom, we maken haar pleinen mooi”. Dat wijst op de mogelijke opkomst van de publieke 

deelname in het maken van het algemene beleid door ‘de electronische burger’.  

10 april 2009 werd gekozen tot begin van een voortdurende, vrijwillige campagne voor de hygiëne in 

de verschillende Egyptische gouvernementen. Het ministerie van milieu steunt de uitvoering van de 

campagne met meer dan 300 grote containers van plastiek voor de verzameling van het afval in 

coördinatie met de lokale autoriteiten. 

Ondanks het belang van de rol van deze vrijwilligers, mogen ze geen vervanging zijn voor de 

inspanningen  van de regering en de rol van de schoonmaakbedrijven. Deze vereisen immers 

arbeiders die de hele dag werken in ploegen, de beschikbaarheid van materiaal voor het ophalen van 

het vuilnis en stortplaatsen voor het dumpen van het afval, en dat zijn noden die de capaciteiten van 

groepen van individuen ver overschrijden. 

Er wordt opgemerkt dat de Egyptische regering geen voordeel gedaan heeft met de verschillende 

internationale ervaringen in de aanpak van het afvalprobleem. De meeste Europese landen volgden 

het systeem van ‘scheiding van het afval van bij de bron’, zo is er: organisch afval zoals voedselresten 

en ander afval zoals plastiek, papier, karton, metaal en glas. Er is 1 bedrijf in Egypte dat deze optie 

volgde door de ontwikkeling van het ophalingsproces van het vuilnis en de verwijdering van het 

vuilnis. Dat door te sorteren van bij de bron in elk bewoond appartement door middel van 2 

verschillende zakken in 2 kleuren. De ene zak is zwart, voor het organisch afval en de andere groen 

voor het vast afval. Zo moedigt de Verenigde Staten haar inwoners in enkele staten aan om hun afval 

te scheiden en wat nuttig is, wordt gerecycleerd in samenwerking met enkele milieuorganisaties. 
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De Zwitserse ervaring was een van de beste ervaringen in het solid waste management. Daarbij 

waren er drie doelen: bescherming van het milieu, voorzien van werkgelegenheid en het verzekeren 

van primaire ruwe materialen op een lokaal niveau. De Zwitserse regering was in staat om tijdens het 

jaar 2008 de helft van het opgehaalde afval te converteren in primaire ruwe materialen, door middel 

van recyclage. De andere helft werd gebruikt om energie op te wekken voor verwarming of voor het 

verkrijgen van elektriciteit.  

De Philadelphia-ervaring was inspirerend in deze context, aangezien een van de associaties een bank 

oprichtte voor recyclage, genaamd: ‘recycle bank’. Ze gebruikten verschillende methodes voor het 

verspreiden van hun ideeën onder de burgers. In ruil voor de scheiding van het bruikbaar afval voor 

recyclering, gaf men bijvoorbeeld coupons waarmee men kon betalen voor algemene diensten. Er 

kwam een nooit eerder geziene respons van de burgers die de cultuur onder elkaar verspreidden. De 

winsten van dat project lagen tussen de 12 en 18 miljoen dollar per jaar en 18000 mensen kregen 

erdoor werk. 

 

4. Aanbevelingen voor de aanpak van het afvalprobleem in Caïro. 

De verbetering van de productie, toepassing en uitvoering, evaluatie en invloed van het beleid van 

het afvalprobleem in het gouvernement Caïro, vereist een nieuwe organisatie van het totale waste 

management. Dat kan bereikt worden indien men de volgende stappen of richtingen volgt:  

- Er is een richting die vraagt voor de vorming van een hoge raad voor de netheid die dit onderwerp 

van het begin tot het einde begeleidt. Diens hoofdzetel moet in Caïro zijn waardoor er verzekerd 

wordt dat de verantwoordelijken voortdurende excursies uitvoeren in de straten en 

gemeenschappen. Er moet ook een hoge graad van coördinatie tussen de verantwoordelijke 

ministeries worden ontwikkeld, waarbij de lokale autoriteiten instaan voor de ophaling van het 

vuilnis, het ministerie van industrie verantwoordelijk is voor de recyclage van het vuilnis en het MSEA 

verantwoordelijk is voor de supervisie en planning. Dat is belangrijk voor de relatie tussen de 

regeringsgebouwen en zo ook voor de relaties tussen centrale en lokale autoriteiten. Zo wordt er in 

de volgende fase verondersteld dat het milieubeleid omtrent het afval, dat het centrum creeërde, in 

harmonie zal zijn met het beleid dat de lokale autoriteiten gebruiken. Overigens is het nodig dat  er 

vuilnisbakken worden voorzien op nabije afstanden, de afstand tussen elke vuilnisbak moet 30 meter 

zijn, en dat vooral omdat de meerderheid van de wijken in het gouvernement Caïro druk is. Er is een 

direct verband tussen de bevolkingsdichtheid en het gepaste aantal vuilnisbakken dat voorzien 

wordt. 
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- Een tweede richting heeft als doel om opnieuw te onderhandelen met de bedrijven waarmee 

contracten werden afgesloten en hen nieuwe verplichtingen op te leggen. En daarbij ook nieuwe 

mogelijkheden te voorzien die leiden tot een verbetering van de diensten en tot een verhoging van 

de netheid. 

- Een derde richting vindt dat het nodig is om de banken aan te moedigen om te investeren op het 

gebied van recyclage van het afval, vooral in de hoofdstad. De regering moet haar rol spelen door 

gronden te voorzien aan redelijke prijzen om private fabrieken op te richten voor de recyclage. En na 

het slagen van het experiment moet het worden uitgebreid naar de andere gouvernementen. 

- Een vierde richting wijst op de nood aan een verandering van de minderwaardige visie op het 

beroep van vuilnisophaler. Er is ook nood aan het aanmoedigen van werkloze jongeren om te 

beginnen met het ophalen van inkomsten, niet van afval voor de recyclage. In deze context kan de 

faculteit van wetenschappen en landbouw van de Cairo University bewegen naar de oprichting van 

speciale secties over de recyclage van vuilnis. Daar leert men de nieuwste methodes om voordeel te 

halen uit het vuilnis en kunnen pas afgestudeerde jongeren kleine projecten opstarten voor de 

recyclage van afval door het sociale fonds voor ontwikkeling. 

-Een vijfde richting vereist het samenbrengen van de inspanningen van het volk met de officiële 

inspanningen in het gouvernement Caïro. Dat werd uitgevoerd in een van de gouvernementen, al-

Wadi al-Gadid, door middel van een gezamenlijk opkuisproject. Daarbij werkten de bewoners van de  

gemeenschap Mitalko samen met de arbeiders van de lokale autoriteiten door de gemeenschappen 

te verdelen in stukken, waarbij elk stuk 2 dagen in de week opgekuist werd. Dat bevatte werken voor 

de algemene opkuis, de elektriciteit, de waterafvoer en de verbetering van het milieu. Daaruit volgde 

de vermindering van de hoeveelheid afval naar  65 ton per dag, wat het minste is onder de 

gouvernementen. 

Deze samenwerking kan bereikt worden door de activering van een mechanisme dat klachten en 

rapporteringen ontvangt van mensen die zagen dat een persoon of  auto afval wegwierp op plaatsen 

die daar niet voor bestemd zijn. Zo is er ook een politiedepartement gekomen voor inspectie op de 

straten waardoor elke burger die een vuilniszak op straat werpt, gecriminaliseerd wordt door het 

opleggen van zware financiële boetes. Dat vergt de creatie van een wettelijke aanpassing in de 

algemene netheidswet die bestaat sinds meer dan 4 decennia (1967). 

Kortom, er zijn slechte condities in de hygiëne in Egypte en in het hart van Egypte: het gouvernement 

Caïro. Dat is geen nieuwe situatie maar het probleem houdt niet op. Nochtans verminderde de 

intensiteit van het probleem relatief maar het leven van de burgers van Egypte kan de 
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milieuproblemen niet meer verdragen dan dat ze moesten verdragen tot nu toe. Dus de 

milieupolitiek van Egypte heeft meer belang en solidariteit nodig, aangezien wat ze tot nu toe bereikt 

hebben, vooral met betrekking tot het afvalprobleem in Caïro, niet de beste toekomst voor het 

milieu biedt. 

 


