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SAMMANFATTNING

Fiskresurserna har varit och är en viktig del i utvecklingen av Senegal. Ungefär 15 procent av

landets befolkning är sysselsatta inom yrken som kan kopplas till fiskerinäringen. Över 90

procent av det fiske som bedrivs inom landet betraktas som småskaligt. Men nu är situationen

på väg att förändras och bestånden av fisk håller successivt på att utarmas. Inhemska och

utländska fiskare rivaliserar om resurserna. Fiskarna bryter mot de gällande reglerna samtidigt

som kontrollen av nyttjandet är bristfällig. Detta leder i sin tur till att regleringen av

resursutnyttjandet blir problematisk. Senegal har upprättat överenskommelser med några av

de angränsande länderna men det mest omfattande avtalet har inrättats med EU. Den 26 juni

2002 lyckades Senegal och EU enas om en ny överenskommelse efter ett halvår av

förhandlingar. Det nya avtalet innehåller ett antal åtgärder för att förbättra situationen i de

senegalesiska fiskevattnen, trots detta finns det fortfarande en oro bland miljökämpar i

världen för att fiskbestånden även i fortsättningen ska överexploateras.

Med bakgrund av den situation som uppstått i Senegals fiskevatten var syftet med uppsatsen

att studera om det fiske som bedrivs inom fiskevattnen kan betraktas som ett uthålligt

institutionellt arrangemang. En utgångspunkt i uppsatsen var således att förklaringen till

problemen står att finna i de institutionella arrangemang som omgiver fisket. De

frågeställningar som berördes var:

• Pågår det en utarmning av fiskbestånden i de senegalesiska fiskevattnen?

• Vilken fiskeripolitik tillämpar regeringen i landet?

• Finns det klart definierade gränser? Med andra ord finns det klara regler för vem som

har rätt att nyttja fiskevattnen och för hur mycket fisk dessa nyttjare får fånga?

• Råder det en balans mellan kostnad och nytta i landets fiskeområden? Det vill säga är

användarreglerna, exempelvis de regler som begränsar tid, plats och teknologi

och/eller kvantitet av resursenheter anpassade till de lokala tillstånden och till de

regler som styr användarnas skyldigheter i fiskevattnen?

• Vilka reella kontroll- och sanktionsmekanismer finns inom de senegalesiska

fiskeområdena?

• Hur ser arbetsfördelningen ut? Med andra ord hur sker fördelningen av arbete inom

och mellan de olika nivåerna i systemet?



Situationen i Senegals fiskevatten liknar vad Hardin kallar för ”Allmänningens tragedi”. Det

innebär att resurser förstörs eftersom individer gärna tar för sig ytterligare en bit av en resurs

när de får chansen. Detta får till följd att resursen förstörs. Under senare år har en

forskarinriktning utvecklats som går under beteckningen Institutional Analysis and

Development (IAD), institutionell analys och utveckling. Forskningen har bidragit till att det

skapats ett ramverk för analys av ”common pool resources” (CPR), allmänna resurspooler.

Analysramen har skapats av bland andra Elinor Ostrom. Uppsatsen grundas i stor utsträckning

på den teoribildning som skapats som ett led i IAD-forskningen.

I verket Governing the commons har Ostrom försökt att identifiera de karaktärsdrag som

kännetecknar de institutioner som har fungerat på ett framgångsrikt sätt. Detta har lett till

skapandet av åtta principer och dessa är: klart definierade gränser, balans mellan kostnad och

nytta, kollektiva valmöjligheter, bevakning, gradvisa sanktioner, fungerande

konfliktmekanismer, rätten att organisera sig och arbetsfördelning. I The global commons

lyfter Susan Buck fram en analysram för studier av globala allmänningar. Fisket i Senegals

fiskevatten kan inte ses som en global allmänning eftersom det finns en

utestängningsmöjlighet. Bucks analysram innehåller dock punkter som lämpar sig väl för

studier av resurspooler med många användare och därför valde jag att använda mig av den i

uppsatsen. Analysramen grundas på de åtta principer som Ostrom anser vara viktiga vid

studier av allmänna resurspooler. Av dessa principer framhåller Buck fem som särskilt viktiga

vid studier av globala allmänningar. Dessa fem principer och en sjätte utgör kärnan i min

analys av tragedin i Senegals fiskevatten.

Den första principen klara gränser innebär att det bör finnas tydliga gränser för vem som ha

rätt att utnyttja en resurs och i vilken utsträckning. Princip två, balans mellan kostnad och

nytta, innebär att de regler som begränsar tid, plats och teknologi, och/eller kvantitet av

resurser även bör anpassas till de lokala tillstånden. Reglerna bör också anpassas till de regler

som rör individernas skyldigheter att tillföra till exempel arbetskraft. Bevakningsprincipen

innebär att de som bevakar systemet bör vara användare av resursen eller vara ansvariga inför

användarna. Den fjärde principen, gradvisa sanktioner, innebär att de bestraffningar som

drabbar regelbrytarna bör vara stegvisa. Den femte principen om arbetsfördelning rör stora

och komplexa fall och passar således in på förhållandena i Senegals fiskevatten. Principen rör

punkter som till exempel bevakning och tillhandahållande och innebär att arbetet bör indelas i

olika nivåer. Analysramen innehåller dessutom tre ytterligare punkter som lämpar sig för



allmänningar med flera användare. Dessa punkter innebär att: de operationella reglerna bör

delas av alla användare, resursdomänen bör kunna tillfredsställa alla användare, samtliga

användare bör vara representerade. Med hjälp av dessa punkter skapade jag en sjätte princip,

vilken jag valde att kalla generell acceptans bland användarna.

Den situation som råder i Senegal kan inte betraktas som ett uthålligt institutionellt

arrangemang. Ingen av de analysprinciper som uppsatsen grundas på kan betraktas som

uppfyllda. Den viktigaste principen, klara gränser, är långt ifrån uppfylld, vilket omöjliggör

uppfyllandet av de resterande punkterna. Det är svårt att bedöma om det råder balans mellan

kostnad och nytta men med utgångspunkt i det material som jag hittade fann jag det svårt att

betrakta punkten som uppfylld. De kostnader som EU har i förhållande till vad de tar ut ur

resurssystemet kan inte betraktas som fullständiga. Kontrollen i de senegalesiska fiskevattnen

kan inte betraktas som fullkomlig, även om det senaste avtalet mellan EU och Senegal

innehåller åtgärder för förbättrande av kontrollsystemen. Eftersom bevakningssystemen är

bristfälliga är det svårt att bedöma om sanktionerna sker gradvist. Inte heller

arbetsfördelningen inom Senegals exklusiva ekonomiska zon kan betraktas som uppfylld.  Det

finns dock områden där arbetsfördelningen fungerar bättre. Den sista punkten som rör

generell acceptans bland användarna kan inte heller ses som fullgjord. Det överutnyttjande

som äger rum i fiskevattnen tyder på att resursen inte kan tillfredställa alla användare. Alla

användare är inte representerade och slutligen så delas inte de operationella reglerna av alla

användarna.

Den övergripande slutsatsen är att det fiske som bedrivs inom Senegals fiskevatten inte kan

betraktas som ett uthålligt institutionellt arrangemang. Om tragedin i fiskevattnen ska kunna

undvikas bör ekonomin förbättras och demokratiseringsprocessen fortlöpa. Regeringens

beslut bör präglas av de biologiska tillstånden i fiskevattnen och inte av de intäkter som

åtgärderna genererar i statskassan. De problem som skapats i fiskevattnen kan knappast lösas

av internationella organ så som EU eller FN utan det måste till en förändring i landets

institutioner.
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1. UTARMNING AV FISKRESURSER OCH INTERNATIONELLA

ÖVERENSKOMMELSER

1.1 Bakgrund

Senegal är ett västafrikanskt land och gränsar till Nordatlanten (se bilaga 1). Fiskresurserna

har varit och är en viktig komponent i utvecklingen av Senegal. I samband med den torka som

rådde under 1970-talet blev fiskerinäringen en viktig del i den utvecklingsprocess som skedde

i landet. Ungefär 15 procent av landets befolkning är sysselsatta inom yrken som kan

anknytas till fiskerinäringen. Nu är situationen på väg att förändras i de senegalesiska

fiskevattnen eftersom det sker en successiv utarmning av fiskbestånden (UNEP 2002:1f).

Inhemska och utländska fiskare rivaliserar om den fisk som finns inom Senegals fiskevatten.

Samtidigt konkurrerar industriella fiskare med småskaliga fiskare vilket leder till att konflikter

uppstår. På grund av att dessa två grupper strävar efter samma fångstmassor händer det att de

småskaliga fiskarnas utrustning förstörs och människor kommer till skada på grund av

kollisioner mellan industriella fartyg och småskaliga piroger (typ av kanot) (UNEP 2002:23).

Fiskevattnen rymmer dessutom såväl deltids- som heltidssysselsatta fiskare som rivaliserar

om fångstmassorna. Sardiner fångas och säljs till europeiska fiskefartyg, vilket innebär att fisk

som hade kunnat bli mat till invånarna i landet i stället används som bete vid fiske av tonfisk.

Inhemska och utländska båtar nonchalerar reglerna och trålar närmare kusten än vad som är

tillåtet. Samtidigt utnyttjar fiskare områdena utan licens. Den övervakning som finns över

fisket är bristfällig, vilket försvårar regleringarna inom fiskresurserna. De inkomster som

landet får in till följd av de sålda fiskerättigheterna tillfaller regeringen och de lokala fiskarna

ges sålunda ingen kompensation för det fiske som den europeiska unionen (EU) bedriver

(Internet 1).

1.1.1 Fiskeöverenskommelsen mellan Senegal och EU

Den första fiskeöverenskommelsen mellan Senegal och EU härrör från 1980-talets början.

Efter den första överenskommelsen har samarbetet fortsatt. Ett fyraårigt protokoll mellan

Senegal och EU gällande fiskerättigheterna i de senegalesiska fiskevattnen gick ut i april

2001. Parterna enades om att följa avtalet fram till och med årsskiftet utan förändringar. Den

första januari 2002 upphörde dock EU:s fiskerättigheter, eftersom de båda sidorna inte kunde

enas om utförandet av de nya rättigheterna (Internet 2). En stor anledning till att

förhandlingarna strandade var EU:s önskan om att utöka fiskemöjligheterna i de senegalesiska

fiskevattnen. I Senegal fanns det en oro över fiskbeståndens fortlevnad, vilket gjorde att de
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inte kunde gå med på EU:s önskan om högre kvoter (Internet 3). Den 26 juni 2002 kunde

parterna komma överens om ett nytt avtal, efter att EU accepterat Senegals krav. Den nya

överenskommelsen innehöll ett antal åtgärder för att förbättra situationen i de senegalesiska

fiskevattnen. Senegals ersättning för upplåtandet av fiskevattnen ökade samtidigt som det nya

protokollet lade en större vikt vid miljömässiga aspekter. Ungefär 18 procent av den

ekonomiska kompensationen skall i enlighet med det nya protokollet användas till

partnerskapsåtgärder (Internet 4).

1.1.2 Allmänningens tragedi

År 1968 publicerades en artikel av Garrett Hardin i tidningen Science. I artikeln

uppmärksammar Hardin ett fenomen som han kallar för ”Allmänningens tragedi”. Enligt

Hardin innebär allmänningens tragedi att resurser förstörs eftersom människor gärna tar för

sig mer av resursen om de får chansen. Hardin menar att människan handlar som en

rationell individ och därför försöka maximera sitt utnyttjande av resursen. Individerna styrs

således av egna intressen och preferenser. Det leder till att människorna ökar sitt

utnyttjande av en resurs, men i en värld som är begränsad. Nyttjandet leder i sin tur till att

resursen förstörs och detta är vad Hardin kallar ett resultat av att man låter friheten styra

inom en allmänning. I Hardins kända exempel illustreras problematiken med hjälp av en

grupp herdar. Herdarna utnyttjar en gemensam betesmark för djuren och herdarna utnyttjar

gärna de möjligheter de får att ta dit fler av sina djur (Hardin 1968:1244).

1.1.3 Internationella fiskeöverenskommelser

I många av världens länder är tillträdet till fiskevattnen oreglerat. De flesta fiskeområdena är

stora och det gör det svårt att på ett effektivt sätt reglera det fiske som bedrivs. Ofta är det

kostsamt att skapa en fungerande policy som rör eventuella äganderätter inom fiskeområdena.

Vid fisken offshore, det vill säga fisken utanför kustremsan, är det särskilt svårt att reglera

äganderätterna. I många offshorefisken överskuggar olika regelsystem varandra, vilket

ytterligare komplicerar situationen i fiskevattnen (Libecap 1995:174).

På grund av en önskan att kontrollera tillträdet till kustfisket påbörjade en grupp av

latinamerikanska stater i slutet av 1940-talet ett arbete med avsikten att införa en zon på 200

miles, vilket motsvarar ungefär 322 kilometer. Zonen har senare kommit att kallas för den

exklusiva ekonomiska zonen, (EEZ). I och med 1982 års FN-konvention gällande

lagregleringar på haven, så erkändes den exklusiva ekonomiska zonen även internationellt
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(DeSombre 1999:57). Världens totala fiskefångster nådde en högsta nivå under åren 1970-

1971. Sedan dess har dock fångstmassorna minskat. Ungefär 90 procent av världens

fiskfångster kommer från endast tre procent av världens oceaner. Största delen av

fiskemassorna fångas dessutom inom de 200 miles zoner som finns (Buck 1998:94). I många

avseenden saknar haven och de resurser som havet inrymmer utestängningsmöjlighet. Det

innebär även att inom ramen för de avtal som världens länder har anslutit sig till är de fria att

utnyttja oceanernas resurser (DeSombre 1999: 51).

1.1.4 Kollektiva drivkrafter och individuella intressen

En del av den fisk som fångas i de senegalesiska vattnen är tonfisk och därför får

utvecklingen inom detta fiske utgöra ett exempel på hur olika intressen styr fisket i världen.

Det finns ett antal regleringar som styr fisket av tonfiskbestånden. Den internationella

konventionen för bevarandet av den atlantiska tonfisken undertecknades 1966 (ICCAT).

Konventionen upprättades på initiativ av Förenta Nationernas (FN) organ, Food and

Agriculture Organization (FAO). I anslutning till det skapades en kommission som påbörjade

sitt arbete år 1969. Överenskommelsen innefattar bland annat en minimum storlek för fångst

av bland annat tropisk tonfisk och svärdfisk, men den innefattar även ett antal kvoter

(DeSombre 1999:55).

Bevarandet av och frågan om tillträde till tonfiskbestånden var en av orsakerna till

expanderingen av EEZ. Trots de kollektiva drivkrafter som finns för att bevara tonfisken har

tonfiskbestånden blivit hårt utnyttjade. Det är svårt att förändra den underliggande strukturen

som skapats i världens fiskevatten. Därmed är det även svårt att få till stånd en förändring

gällande bevarandet av fiskbestånden. Fiskarna frångår i hög utsträckning internationella

överenskommelser, trots att dessa regleringar på lång sikt kan förbättra situationen för dem

(DeSombre 1999:51f). Fiskemännen har däremot i hög grad accepterat de internationella

regleringar som upprättats med avsikt att skydda de delfiner som lever i samma vatten som

tonfiskbestånden. Dessa regleringar skyddar emellertid inte tonfiskarterna ur ett längre

tidsperspektiv. De överenskommelser som har vidtagits för att bevara tonfisken har sålunda

varit relativt framgångsrika i fråga om bevarandet av delfiner, men har misslyckats när det

gäller bevarandet av tonfiskbestånden. En stor del av de existerande tonfiskarterna är i hög

utsträckning migrerande och fiskandet av dessa arter har pågått i århundraden. I mitten av

1900-talet när befolkningen i världen växte och teknologin för fiske förbättrades blev det

uppenbart att det skulle behövas åtgärder för att skydda fiskbestånden (DeSombre 1999:54).
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Många av de individer som har anslutit sig till de kollektiva regleringarna strävar efter att

uppnå stora kvoter, eftersom tillräckligt höga kvoter gör att dessa fiskare kan göra vinster.

Det innebär i sin tur att kvotsystemen skapar ett inflationstryck på tonfiskresurserna. Ett

klassiskt problem är det friåkande som sker i fiskevattnen. Fiskare byter flaggor på sina

fiskefartyg och frångår på så sätt de regleringar som fartygets hemland har anslutit sig till

(DeSombre 1999:57). Kollektiva intressen får ofta stå i skuggan av individuella intressen,

vilket leder till att det är svårt att skydda tonfiskebestånden med hjälp av internationella

arrangemang. (DeSombre 1999:66). Det finns således många olika orsaker till att problemen

med utarmningen av tonfiskbestånden kvarstår.

1.1.5 Teoretisk utgångspunkt

Under senare år har en forskningsriktning utvecklats som går under beteckningen Institutional

Analysis and Development, (IAD). Forskningen har lett till att det skapats ett ramverk för

analys av allmänna resurspooler, common pool resources, (CPR). Denna analysram har

utvecklats av Elinor Ostrom med flera (Buck 1998:31). Enligt professor Ostrom är en allmän

resurspool ett naturligt eller konstgjort resurssystem. Systemet kännetecknas av att det är

tillräckligt stort för att göra det kostsamt att utesluta en nyttjare, men detta är dock inte

omöjligt (Ostrom 1990:30).

Ostrom har i Governing the commons försökt att identifiera de karaktärsdrag som

kännetecknar de institutioner som har fungerat på ett framgångsrikt sätt. I samband med

undersökningarna fann Ostrom åtta karaktärsdrag för ett uthålligt institutionellt arrangemang.

Kortfattat kan dessa uttryckas som att det för det första bör finnas tydliga regler för vem som

har rätt att utnyttja en resurs och i vilken omfattning. Samtidigt bör det finnas en balans

mellan vad individen bidrar med och vad hon får använda. De beslut som fattas inom

resurspoolen bör fattas gemensamt. För att användningen i resurssystemet ska fungera på ett

tillfredsställande sätt bör det även finnas någon typ av övervakningssystem som användarna

gemensamt tar del i. Bryter några mot de regler som finns bör dessa individer bestraffas med

hjälp av gradvisa sanktioner. Det bör även finnas ett fungerande system för konfliktlösning så

att eventuella konflikter som uppstår inom poolen kan lösas på ett effektivt sätt. Slutligen bör

de som ingår i resurspoolen ha rätt att organisera sig och det bör finnas en bra

arbetsfördelning över det arbete som sker på de olika nivåerna inom poolen (Ostrom 1990:

91-102). En global allmänning är en resurspool till vilken alla nationer har lagligt tillträde,

vilket innebär att en sådan allmänning saknar utestängningsmöjlighet. Professor Susan Buck
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lyfter i The global commons fram en analysram för studier av globala allmänningar.

Analysramen grundas i stor utsträckning på Ostroms principer (Buck 1998: 36). Eftersom

situationen i Senegals fiskevatten inbegriper många aktörer lämpar sig Bucks analysram för

studier av detta område.

Det problem som jag har valt som ämne i min uppsats har många olika aspekter och alla dessa

faktorer medverkar till den situation som uppstått i Senegals fiskevatten. Trots den nya

överenskommelsen mellan EU och Senegal finns det fortfarande en oro hos miljövårdare och

miljökämpar i världen för att fiskbestånden ska fortsätta att överexploateras. Min uppgift är

således att undersöka om det institutionella arrangemang som råder i Senegal kan betraktas

som uthålligt.

1.2 Syfte och frågeställningar

Med bakgrund av den situation som uppstått i de senegalesiska fiskevattnen har jag som

avsikt att undersöka om fisket i Senegals fiskevatten kan betraktas som ett uthålligt

institutionellt arrangemang. Hur kan de problem som identifieras inom området förklaras? En

utgångspunkt för min uppsats är att förklaringen står att finna i de institutionella arrangemang

som omger resursen.

• Pågår det en utarmning av fiskbestånden i de senegalesiska fiskevattnen?

• Vilken fiskeripolitik tillämpar regeringen i landet?

• Finns det klart definierade gränser? Med andra ord finns det klara regler för vem som

har rätt att nyttja fiskevattnen och för hur mycket fisk dessa nyttjare får fånga?

• Råder det en balans mellan kostnad och nytta i landets fiskeområden? Det vill säga är

användarreglerna, exempelvis de regler som begränsar tid, plats och teknologi

och/eller kvantitet av resursenheter anpassade till det lokala tillstånden och till de

regler som styr användarnas skyldigheter i fiskevattnen?

• Vilka reella kontroll- och sanktionsmekanismer finns inom de senegalesiska

fiskeområdena?

• Hur ser arbetsfördelningen ut? Med andra ord hur sker fördelningen av arbete inom

och mellan de olika nivåerna i systemet?
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1.3 Metod och material

Uppsatsen är främst av kvalitativ karaktär och den bygger i första hand på litteraturstudier. En

stor del av det material som jag kommer att använda mig av grundas på forskning som går

under beteckningen IAD med bland andra Elinor Ostrom som företrädare.

Med utgångspunkt i de principer som Elinor Ostrom anser gälla för uthålliga institutionella

arrangemang har Buck sammanställt ett ramverk för studier av globala allmänningar.

Analysramen bygger därför i hög grad på de åtta karaktärsdrag som Elinor Ostrom utvecklat

för studier av allmänna resurspooler. Buck menar att fem av Ostroms principer lämpar sig

särskilt väl för studier av globala allmänningar. Eftersom situationen i Senegals fiskevatten

inbegriper aktörer från andra länder än Senegal har jag valt att använda mig av Susan Bucks

analysram som utgångspunkt i min analys. Jag har valt att använda de fem principer av

Ostrom som Buck anser vara särskilt viktiga vid studier av globala allmänningar. Men Buck

lägger även fram tre ytterligare punkter som lämpar sig väl för studier av allmänningar med

flera användare. Dessa tre punkter har jag lagt ihop och de bildar således en sjätte

analysprincip i uppsatsen. I kapitel 2.7 presenteras dessa sex principer.

Det empiriska material som rör situationen i Senegal har jag sökt med hjälp av Internet. Under

arbetets gång har det varit svårt att finna källor som beskriver situationen utifrån ett ”lokalt

perspektiv”. Det som närmast kan ses som lokala källor är de som jag fann med hjälp av

Internetsajten afrol News. Förenta Nationernas (FN) organ, United Nations Environment

Program (UNEP), gjorde år 2002 en studie av fiskesektorn i Senegal. Titeln på studien är

Integrated Assessment of Trade Liberalization and Trade-Related Policies. A Country Study

on the Fisheries Sector in Senegal. En stor del av det empiriska materialet kommer från denna

undersökning. En annan viktig källa är en artikel från Svenska Naturskyddsföreningen (SNF).

Artikel har titeln Spelet där alla förlorar och handlar om det fiske som bedrivs inom Senegals

gränser.

I en studie med titeln Co-management in small-scale fisheries: A synthesis of Southern and

Westafrican experiences  redogör Sten Svedrup – Jensen och Jesper Raækjer Nielsen för

situationen i de västafrikanska fiskevattnen under åren 1996-1997. Författarna behandlar

bland annat det fiske som bedrivs i Kayar i Senegal. James T Thomson har delvis undersökt

det senegalesiska fisket i en rapport med titeln Special districts. An institutional tool for

improved commonpool resource management. Dessa två rapporter har hämtats från den
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forskning som bedrivs inom ramen för The International Association for the Study of

Common Property (IASCP).

Eftersom det har varit svårt att hitta källor från lokalt håll bör läsaren ha i åtanke att de

empiriska källorna kan spegla situationen ur en västerländsk synvinkel. Aktörernas och/ eller

författarnas objektivitet kan därmed diskuteras.

1.4 Avgränsningar

För att begränsa uppsatsens omfång väljer jag att främst rikta in mig på de punkter som Susan

Buck anser vara särskilt viktiga vid studier av globala allmänningar. Jag kommer således inte

att studera alla de principer som anses karaktärisera ett uthålligt institutionellt arrangemang i

samma utsträckning.

Fisket i Senegal innefattar många aktörer och det finns inte utrymme att särskilt behandla var

och en av dessa aktörer. Därför har jag valt att främst översiktligt behandla den situation som

råder i Senegals fiskevatten. Jag beskriver i första hand förhållandet mellan de senegalesiska-

och de europeiska fiskarna, men även de konflikter som uppstår när småskaliga- och

industriella fiskare konkurrerar inom samma fiskevatten.  I uppsatsen behandlas ett område

mer specifikt och det är de avsnitt i uppsatsen som beskriver fisket inom Kayars

fiskeområden. Uppsatsen begränsas främst till att gälla den period som sträcker sig från den

första överenskommelsen mellan EU och Senegal som härrör från 1979 och fram till den

gällande överenskommelsen från år 2002.

1.5 Disposition

I uppsatsens andra kapitel kommer jag att behandla den teori som jag har valt att grunda

uppsatsen på. Kapitlet berör således det ramverk som har växt fram för studier av allmänna

resurspooler och den analysram som jag har valt som grund för uppsatsen. Det tredje kapitlet

redogör för den situation som råder i de senegalesiska fiskevattnen, samt behandlar de avtal

som har upprättats mellan bland annat Senegal och EU. I uppsatsens fjärde kapitel analyserar

jag den situation som råder inom Senegals exklusiva ekonomiska zon. Slutligen så avslutas

uppsatsen med en diskussion.
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2. INSTITUTIONELL ANALYS OCH ALLMÄNNA RESURSPOOLER

Hur kan man reglera användandet av en naturresurs så att den inte överexploateras? Frågan

har varit och är omdiskuterad. En del förespråkar statligt ägande av naturresurser och andra

förespråkar privat. Det finns åtskilliga exempel på naturresurser som har överutnyttjats och

vars fortsatta existens har underminerats. Exempelvis har delar av de europeiska fiskevattnen

överutnyttjats och de europeiska fiskarna har flyttat sina fiskedomäner till andra delar av

världen.

Detta kapitel kommer att behandla den forskningsinriktning som har utvecklats under senare

år för studier av allmänna resurspooler. Kapitlet kommer att beskriva vad en allmän

resurspool är och den analysram som skapats av bland andra Elinor Ostrom kommer att

behandlas. Vidare kommer jag att gå in på de karaktärsdrag som har lyfts fram av Ostrom för

beskrivandet av uthålliga institutionella arrangemang. Slutligen kommer kapitlet att beröra

globala allmänningar och den analysram som jag har valt som grund till den efterföljande

analysen.

2.1 Tre modeller som har påverkat synen på resursproblematiken

I Governing the commons lyfter Elinor Ostrom fram tre modeller som har påverkat synen på

problematiken gällande naturresurser. Dessa är allmänningens tragedi, fångarnas dilemma och

den kollektiva handlingens logik. En gemensam nämnare för dessa modeller är friåkande,

vilket innebär att människor gärna tar del av en resurs utan att betala någonting i form av

exempelvis arbetskraft eller pengar. 1968 publicerades en artikel av Garrett Hardin i

tidskriften Science. Artikeln beskrev ett fenomen som Hardin kallade för ”Allmänningens

tragedi”.  Problematiken beskrevs redan av Aristoteles så fenomenet i sig var inte någon nyhet

(Ostrom 1990:3). Ett antal ofta citerade meningar av Hardin uttrycker denna problematik:

”Therein is the tragedy. Each man is locked into a system that compels him to
increase his herd without limit- in a world that is limited. Ruin is the destination
toward which all men rush, each pursuing his own best interest in a society that
believes in the freedom of the commons. Freedom in a common brings ruin to
all”(Hardin 1968:1244).

Hardin menar att människan agerar som en rationell individ och försöker som en följd av det

att maximera sitt utnyttjande av en naturresurs. På så sätt förstörs resursen eftersom

individernas drivkrafter gör att den överutnyttjas. Förstörelsen är således ett resultat av vad

som händer när man låter friheten styra inom en allmänning, menar Hardin (Hardin
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1968:1244). I Hardins kända exempel illustreras problematiken med hjälp av en grupp herdar.

Herdarna nyttjar en gemensam betesmark för djuren och de tar gärna de chanser de får att låta

fler djur använda betesmarken. De enskilda individerna utökar antalet djur och tänker att det

inte gör någonting om marken nyttjas av ännu ett djur. På samma sätt tänker dock flera av

herdarna och det leder till att marken överexploateras (Hardin 1968:1244). Tio år efter den

första artikeln beskriver Hardin två möjliga utvägar ur problematiken, privatisering eller

förstatligande av resursen (Ostrom 1990:9).

Hardins modell ses av vissa som ett fångarnas dilemma spel (Ostrom 1990:3). En typ av icke-

samverkans spel, där alla spelare har fullständig information. I denna typ av spel är

kommunikationen antingen omöjlig eller förbjuden. Spelarna är medvetna om spelets struktur

och de resultat som spelet kan resultera i. Denna typ av spel innefattar alltid en dominant

strategi. Det innebär att spelaren alltid får ett bättre resultat genom att välja den strategi som

är dominant, oberoende av vilka alternativ den andra spelaren väljer. Om båda spelarna väljer

dominant strategi utifrån den egna synvinkeln resulterar det i en jämvikt som är ett tredje

bästa resultat sett ur ett helhetsperspektiv. Fångarnas dilemma spelet har uppmärksammats

och väckt intresse inom många olika skolor (Ostrom 1990:5).

Inom gruppteorin finns det en utgångspunkt som innebär att individer med gemensamma

intressen frivilligt kommer att agera för att gynna dessa intressen eller målsättningar. Denna

utgångspunkt ifrågasatte Mancur Olson. Han ansåg att rationella individer i de flesta fall inte

kommer att agera så att gruppen eller det allmännas intressen tillfredsställs. Enligt Olson var

det således svårt att få individer att sträva efter välfärd för gruppen i sin helhet, i stället tar

individernas intresse över (Ostrom 1990:5f).

2.2 Vad är en allmän resurspool?

Vid kategorisering av artiklar, varor eller resurser finns det två viktiga utgångspunkter. Den

första av dessa utgångspunkter är möjligheten att utestänga individer från nyttjande av samma

resurs eller vara. Utgångspunkt nummer två innefattar eventuell reducering av övriga

individers nytta när någon konsumerar en resurs. Möjligheten att utestänga individer från

användandet av en vara eller en resurs är varierande. Resurser skiljer sig åt beträffande hur

enkelt och kostsamt det är att utestänga eller begränsa antalet användare. De resurser som

värderas av individer skiljer sig även åt i graden av reducering, det vill säga hur en individs

användande av en resurs påverkar någon annans användande av samma vara. Om en fiskare
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fångar till exempel tonfisk så kan denna fisk inte fångas av någon annan fiskare (Ostrom et al.

1994: 6).

Varor och resurser brukar delas in i fyra olika huvudgrupper. Dessa är privata, allmänna och

avgiftsbelagda varor, samt allmänna resurspooler. Beteckningarna är dock vida i sin mening

och spridningen kan således variera inom de olika grupperna. Privata varor kännetecknas av

enkel utestängningsmöjlighet och hög reduceringsgrad. Allmänna varor har motsatta

kännetecken i förhållande till privata, det vill säga det är svårt att utestänga individer och

reduceringsgraden är låg. Avgiftsbelagda varor karakteriseras av relativt enkel

utestängningsförmåga samt relativt låg reduceringsgrad. De allmänna resurspoolerna

kännetecknas av att det är svårt att utestänga individer samt av en hög reduceringsgrad

(Ostrom et al. 1994:7 ).

            Reduceringsgrad   
 Låg Hög  
 Svår Allmänna  Allmänna  
         Utestängning   resurspooler  
 Enkel Avgiftsbelagda Privata   
      
        
Figur 1. Kategorisering av varor

(Egen översättning efter Barkin et al. 1999:4;Buck 1998:5;Ostrom et al.1994:7)

En allmän resurspool definieras enligt Elinor Ostrom på följande sätt:

” The term ”common pool resource” refers to an natural or manmade resource system
that is sufficient large as to make it costly (but not impossible) to exclude potential
beneficiaries from obtaining benefits from its use” (Ostrom 1990:30).

En allmän resurspool är således ett naturligt eller ett konstgjort resurssystem. Systemet är

tillräckligt stort för att göra det kostsamt att utesluta en nyttjare, detta är dock inte omöjligt.

När man ska undersöka en allmän resurspool är det viktigt att göra en åtskillnad mellan

resurssystemet och de resursenheter som produceras av systemet (Ostrom 1990:30). Ett

resurssystem kan som exempel vara fiskevatten, bevattningskanaler eller ett parkeringsgarage.

Resursenheter är det som individer kan använda eller förbruka ur systemet. Fiskesystem är en

biologisk resurspool och ett intensivt utnyttjande kan ge effekter på fisken och reducera

fiskbeståndet för all framtid (Ostrom 1990:30).
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2.3 Institutionell analys och utveckling

Under senare år har en forskningsinriktning utvecklats som går under beteckningen

Institutional Analysis and Development (IAD), institutionell analys och utveckling. Denna

forskning har lett till att det skapats ett ramverk för studier av allmänna resurspooler.

Ramverket har utvecklats av Elinor Ostrom med flera (Imperial 1999:453;Buck 1998:31).

Fysiska, biologiska, sociala och ekonomiska faktorer är exempel på faktorer som lyfts fram

med hjälp av analysramen (Imperial 1999:454). Inom ramen för analysen går det att använda

sig av flera olika teorier och forskaren begränsas därför inte på grund av sitt val av teori.

Ramverket gör det möjligt att organisera undersökningar och diagnoser (Ostrom et

al.1994:25f).

Det som skiljer den institutionella analysen från andra typer av organisatoriska analyser är

betoningen på regler. Därför kan den institutionella analysen ses som ett försök att klarlägga

ett problem som en grupp av individer möter och hur de regler som gruppen tillämpar riktar

sig emot ett problem (Imperial 1999:454).

En institution kan ses som den uppsättning av fungerande regler som används för att

bestämma vem som är berättigad att ta beslut inom ett särskilt område. Det kan som exempel

gälla handlingar som är tillåtna eller som inte är tillåtna, den information som finns eller som

måste finnas och den betalning som individerna får i förhållande till de handlingar de utför.

En regel i detta fall är de regler som bevakas och som upprätthålls. Det innebär i sin tur att

varje deltagare är medveten om reglerna. De regler som används i en allmän resurspool skiljer

sig många gånger åt från de regler som används i exempelvis administrativt hänseende

(Ostrom 1990:51).

Det är viktigt att göra en åtskillnad mellan de tre regelnivåer som påverkar allmänna

resurspooler. På den operationella nivån utgår man från att reglerna för spelet och de fysiska

och teknologiska begränsningarna är givna och att dessa inte förändras under analysen

(Ostrom 1990:50). De operationella reglerna påverkar de dagliga beslut som tas av dem som

utnyttjar resursen. Kollektiva valregler är de som används av resursanvändarna, deras

ämbetsmän eller utomstående för att förverkliga reglerna på den operationella nivån i

resurssystemen. De konstitutionella reglerna ligger till grund för vem som är berättigad att

använda en resurs och till bestämmandet av de särskilda regler som ska användas för att

styrka de kollektiva valreglerna, som i sin tur påverkar de operationella reglerna.
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Operationella regler är enklare att förändra än konstitutionella (Ostrom 1990:54). Den

operationella nivån inrymmer bland annat tillhandahållande, övervakning och

upprätthållande. Policyskapande och ledning sker på den kollektiva valnivån. Slutligen så tar

den konstitutionella nivån hand om formulering och modifierande av reglerna (Buck

1998:31).

En av de viktigare delarna inom IAD-modellen är att identifiera det som kallas för

”aktionsarenan”. Aktionsarenan kan betraktas som en blandning av olika aktörer, individer

eller organisationer, som interagerar och tar beslut som rör välbefinnandet i ett ekosystem

(Imperial 1999:454). Aktionsarenan är viktig därför att den utgör grunden i analysen, det vill

säga den förutsäger samt förklarar beteenden och produkter under givna begränsningar

(Ostrom et al.1994:28). Ramverket utgår från tre olika kategorier vid studiet av interagerandet

mellan individer och organisationer inom aktionsarenan. Interagerandet påverkas av de

antaganden som görs beträffande de regler som individerna använder mellan varandra. För att

reglerna ska vara effektiva bör de vara förenliga med de fysiska och biologiska

förutsättningarna. Slutligen utgår ramverket från att interagerandet mellan individerna

påverkas av de förhållanden som råder i det samhälle där aktörerna verkar (Imperial

1999:454).

Modellen består även av tre evalueringskriterier. Evalueringskriterierna består av studier av

transaktionskostnader, övergripande institutionellt uppträdande samt verkan. Tre typer av

transaktionskostnader betonas. Dessa är kostnader för informationssökande,

koordinationskostnader samt strategiska kostnader (Imperial 1999:456). Övergripande

institutionellt uppträdande studeras med hjälp av fyra punkter. Dessa fyra punkter är

effektivitet, balans, ansvarsskyldighet samt förändringsförmåga. Effektiviteten kan ses ur

marknads- och administrativt hänseende. Den punkt som rör balans kan som ett exempel gälla

finansiell balans. Det innebär till exempel att den som gynnas av en viss service även ska

betala för den. Den sista punkten berör ansvarsskyldigheten och det innebär att individer

måste hållas ansvariga för sina handlingar, vilket är en viktig beståndsdel i en fungerande

demokrati. Verkan, den sista av evalueringskriterierna innebär att resultaten av policyn

studeras (Imperial 1999:457).
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2.4 Karaktärsdrag för uthålliga institutionella arrangemang

I Governing the commons riktar Ostrom in sig på studier av småskaliga resurspooler. Mellan

50 och 15000 människor ingår i och är starkt beroende av de studerade resurssystemens

avkastning. I undersökningarna har Ostrom försökt att identifiera de underliggande

karaktärsdragen i de institutioner som har fungerat på ett framgångsrikt sätt. Ostrom har även

undersökt varför dessa principer påverkar deltagarnas vilja att fortsätta engagera sig i skötseln

av resurssystemen (Ostrom 1990:27). Ostrom beskriver en del olikheter mellan allmänna

resurspooler men trots dessa olikheter menar hon att det finns vissa fundamentala likheter.

Det mest framstående karaktärsdraget för dessa allmänna resurspooler är att de kan ses som

uthålliga institutionella arrangemang. Ostrom menar att de undersökta resurspoolernas

operationella regler skiljer sig markant åt. Därför kan inte dessa utgöra en bas för att förklara

uthålligheten i resurserna. I stället menar Ostrom att de finns åtta principer som kan anses

karaktärisera en uthållig allmän resurspool. Kortfattat är dessa principer: klart definierade

gränser, balans mellan kostnad och nytta, kollektiva valmöjligheter, bevakning, gradvisa

sanktioner, konfliktmekanismer, rätten att organisera sig, samt arbetsfördelning (Ostrom

1990:88f).

1. Klart definierade gränser

Denna princip innebär att det bör finnas tydliga gränser för vem som får nyttja en resurs, men

inkluderar även att det bör finnas tydliga gränser omkring den allmänna resurspoolen. Om

resursens gränser är oklara, eller om det är oklart vem som får utnyttja en resurs innebär det

att ingen kan veta vad som tas omhand, eller för vem (Ostrom 1990:91). Klargör man inte

dessa gränser, eller den utestängningsmekanism som bör finnas, finns det en risk för att den

nytta som produceras bland de lokala användarna kommer att nyttjas av någon som inte

bidragit med exempelvis arbetskraft. Resursen kan således förstöras om det råder avsaknad av

tydliga gränser. Men för att uppfylla detta räcker det inte med klara gränser. Det bör även

finnas regler för begränsning av användandet, eftersom principen med klara gränser inte

hindrar en individ från att nyttja mer än de andra resursanvändarna (Ostrom 1990:92).

2. Balans mellan kostnad och nytta.

De användarregler som begränsar tid, plats och teknologi och/eller kvantitet av resursenheter

bör även anpassas till de lokala tillstånden samt till de regler som rör individernas skyldighet

att tillföra arbetskraft, material eller pengar (Ostrom 1990:92).
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3. Kollektiva valmöjligheter

De flesta individer som påverkas av de operationella reglerna inom ett område kan även delta

i förändringen av dessa regler. Individer som agerar inom en allmän resurspool har en större

möjlighet att utforma reglerna. Det beror på att de möter varandra i det arbete som bedrivs

inom poolen och att de är nära de fysiska förutsättningarna (Ostrom 1990:93). Om det råder

klara gränser, balans mellan kostnad och nytta samt om användarna har en möjlighet att

kollektivt fatta beslut, då är förutsättningarna goda för att dessa användare även kan skapa en

fungerande uppsättning av regler och samtidigt hålla kostnaderna nere (Ostrom 1990:93).

4. Bevakning

De som bevakar systemet är ansvariga inför användarna, eller är själva användarna (Ostrom

1990:94).

5. Gradvisa sanktioner

De användare som bryter mot systemet möts ofta av gradvisa sanktioner riktade från de andra

användarna eller deras ämbetsmän. I ursprungsskedet är sanktionerna relativt små.

Bevakningskostnaderna är ofta låga i de typer av system som är uthålliga, vilket är ett resultat

av den typ av regler som används. Användarnas möjlighet att bevaka varandra är en viktig del

av resultatet. En individ som avslöjar en annan individ som bryter mot reglerna får högre

status i gruppen eftersom han anses vara en god skyddare av allmänningen. Även de som

vanligen följer reglerna faller ibland för frestelsen att bryta mot dessa regler. Vanligen blir

straffet litet i dessa fall, men något typ av straff får dock regelbrytarna så att de ska påminnas

om vikten av att följa reglerna. Alla användare inom området kommer att få höra vad som har

hänt och på så sätt skapas ett socialt tryck på användarna. När individer gång på gång bryter

mot systemet, kan detta dock utgöra ett hot mot systemets fortlevnad (Ostrom1990:94ff).

6. Fungerande konfliktmekanismer

Det finns alltid individer som ser en möjlighet i att smita undan från de skyldigheter som är en

del av systemet, exempelvis arbete. Om individerna som innefattas i ett system under en

längre tid ska följa reglerna måste det finnas någon typ av mekanism som på ett enkelt sätt

kan lösa de konflikter gällande regler som uppstår (Ostrom 1990:100).
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7. Rätten att organisera sig

Användarna skapar regelbundet egna regler utan att det skapas ny formell lagstiftning i landet.

I lokala fiskeresurser händer det ofta att fiskarna skapar egna regler, till exempel bestämmer

de vem som har rätt att fiska inom området och vilken form av utrustning som får användas.

Om regeringarnas ämbetsmän utgår från att de har ensamrätt att bestämma hur reglerna ska

utformas är det svårt för de lokala användarna att upprätthålla en fungerande allmän

resurspool under en längre period (Ostrom 1990:101). Exempel på det ser vi i de turkiska

haven där den turkiska regeringen har infört lagstiftning som innebär att de som fiskar måste

ha licens. Eftersom det inte finns något begränsning av antalet licenser kan man förvänta sig

att systemen för eller senare kommer att falla samman. Det är en naturlig följd av att ett större

antal fiskare jagar en begränsad mängd fisk. Den politik som staten för gällande öppet tillträde

till fiskevattnen medverkar på så sätt till att de lokala reglerna som instiftats av de olika

fiskegrupperna undergrävs (Berkes 1992:179).

8. Arbetsfördelning

Principen om arbetsfördelning rör större och komplexa allmänna resurspooler. Ett fungerande

system innefattar arbetsfördelning, vilket innebär att arbetet delas mellan de olika nivåerna i

systemet. Det betyder att alla individer inte bidrar med samma insatser och ansträngningar.

Men det är även viktigt att regler införs på de olika nivåerna. Etablerar man regler på en nivå

utan att införa det på de andra nivåerna medför det ett system som inte kan ses som uthålligt

(Ostrom 1990:101f).

Dessa åtta principer utgör en grund för studier av allmänna resurspooler och dess poolers

uthållighet. Principerna är enligt Ostrom karaktärsdrag för uthålliga institutionella

arrangemang. De kan dock inte ses som absoluta krav för att ett arrangemang ska kunna

bedömas som uthålligt, menar Ostrom i Governing the commons (Ostrom 1990:90). Fem av

dessa principer kommer vidare att utgöra en viktig grund i den efterföljande analysen.

2.5 Allmänna fiskepooler

Fiskeresurser kan ses som ett klassiskt resursproblem (CPR-problem). I många av världens

länder är tillträde till fiskevatten oreglerat. Fiskeområdena är ofta stora och det är sålunda

svårt att effektivt reglera fisket. Det är dessutom kostsamt att skapa en fungerande policy som

rör eventuella äganderätter inom fiskeområdena. Äganderätter är särskilt komplicerat när det

handlar om fisken ”offshore” det vill säga fisken som ligger utanför kusten. I dessa fall så kan
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olika regler överskugga varandra (Libecap 1995:174). I de offshorefisken där 200 miles

gränsen råder har de inhemska fiskarna tillträde och utländska fiskare stängs ute. De flesta

fiskeområden i världen karaktäriseras av begränsade restriktioner gällande fångstmassor och

tillträden till resursen. Samtidigt så slösas intäkterna från fisket bort (Libecap 1995:175). De

individuella fiskarna bortser från de totala kostnaderna av deras privata fångst på grund av

bristande äganderätter. Förlusterna inom de allmänna fiskepoolerna utgör viktiga incitament

för fiskarna att engagera sig i kollektiv handling för att skapa begränsningar för de öppna

tillträdena samt för att begränsa fångstmängderna. För att arbetet ska fungera på ett

tillfredställande sätt är det viktigt att fiskarna kommer överens såväl med varandra som med

politikerna inom området. I många av de fisken där regleringar införs har ofta åtgärderna

kommit för sent. De regleringar som införts har dessutom varit alltför kostsamma och

ineffektiva (Libecap 1995:175f).

2.6 Vad är en global allmänning?

Begreppet global allmänning brukar vanligen förknippas med bland annat atmosfären, rymden

och djuphaven. Allmänningar är resursdomäner som det finns allmänna resurspooler i. Dessa

kan i sin tur vara små eller stora (Buck 1998:5). Globala allmänningar är resursdomäner till

vilka alla nationer har lagligt tillträde. Internationella allmänningar är resursdomäner som

delas av flera nationer, så som exempelvis Medelhavet. Skillnaden mellan dessa två typer av

resursdomäner är viktiga att göra eftersom internationella allmänningar har en

utestängningsmöjlighet som inte globala allmänningar har (Buck 1998:6).

2.7 Analysmodell för uppsatsen

Susan Buck lyfter fram en analysram för studier av globala allmänningar i The global

commons. Analysramen innefattar de olika analysnivåerna som tidigare har tagits upp, det vill

säga operationell nivå, kollektiv valnivå och konstitutionell valnivå.

Bucks analysram består även av de åtta karaktärsdrag och principer som Elinor Ostrom

framhåller. Av dessa karaktärsdrag betonar Buck fem principer som hon anser vara särskilt

viktiga vid studier av globala allmänningar. Dessa principer är: klart definierade gränser,

balans mellan kostnad och nytta, bevakning, gradvisa sanktioner samt arbetsfördelning. Buck

lägger även till tre punkter som utvecklats av Victoria Edwards och Nathalie Steins. Dessa

punkter lämpar sig väl för studier av allmänningar med flera användare. De tre punkterna är

att: resursdomänen bör kunna tillfredsställa alla användare, samtliga användare bör vara
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representerade och slutligen bör de operationella reglerna delas av alla användare (Buck

1998:35). För att underlätta den efterföljande analysen har jag valt att slå ihop de sista

punkterna och bildar i stället en sjätte analysprincip som jag kallar för generell acceptans

bland användarna.

Till min hjälp under analysen kommer jag sålunda att använda mig av delar av den analysram

som Buck sammanställt för studier av globala allmänningar och som i sin tur bygger på den

analysram som skapats av bland andra Elinor Ostrom. Situationen i Senegal stämmer inte helt

överens med definitionen av en global allmänning, eftersom landet har en möjlighet att

utestänga användare. Bucks analysram innehåller dock punkter som lämpar sig för studier av

allmänningar med flera användare.

Tabell 1. Analysprinciper

 Vidare förklaring      Ja Tveksamt      Nej

1. Klart definierade gränser Finns det klara regler för vem som har  
 rätt att nyttja fiskevattnen och för hur  
 mycket fisk dessa nyttjare får fånga?  
   
2. Balans mellan kostnad och nytta Är användarreglerna anpassade till de  
 lokala tillstånden och till de regler  
 som styr användarnas skyldigheter?  
   
3. Bevakning Hur ser bevakningssystemen ut?  
   
4. Gradvisa sanktioner Sker de sanktioner som riktas mot  
 regelbrytarna gradvist?  
   
5. Arbetsfördelning Hur sker fördelningen av arbete inom  
 och i mellan de olika nivåerna?  
   
6. Generell acceptans bland användarna Kan resursdomänen tillfredställa alla  
 användare, är samtliga användare  
 representerade och delas de  
 operationella reglerna av alla?  
     
Källa: Egen figur efter Buck 1998:36
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3. FISKET INOM SENEGALS EXKLUSIVA EKONOMISKA ZON

I detta kapitel kommer jag att kortfattat beskriva Senegal och de drag som präglar landet.

Vidare kommer jag att gå in på det senegalesiska fisket och den situation som råder inom

Senegals fiskevatten. Jag kommer även att beskriva det fiskeavtal som har inrättats mellan EU

och Senegal

3.1 Senegal

Senegal är beläget vid kusten i Västafrika och gränsar därmed till Nordatlanten. Kustlinjen

sträcker sig 531 kilometer (Se Bilaga 1). Under medeltiden fanns det ett antal kungadömen i

Senegal. Från och med mitten av 1400-talet anlade ett antal europeiska stater handelsstationer

i Senegal. En av dessa handelsstationer etablerades i Saint-Louis 1659 vid Senegalfloden. Den

nuvarande huvudstaden Dakar utgjorde under en tid centrum för den slavhandel som under ett

antal år kom att bedrivas i landet (Internet 5). Senegal var under en lång tid koloni med

franskt styre. Den 4 april 1960 blev Senegal självständigt från Frankrike och det fullständiga

oberoendet uppnåddes den 20 augusti 1960 när federationen med Mali upplöstes. Senegal och

Gambia gick 1982 samman för att skapa en konfederation, men samarbetet blev aldrig

fullständigt och avslutades 1989 (Ibid).

Angränsande länder till Senegal är Mauretanien, Mali, Guinea-Bissau och Guinea. Senegal

omgiver dessutom Gambia. Landet är i huvudsak jämnt och lågt till sin byggnad. De södra

delarna av Senegal präglas av en mangrovekust med så kallade rias (dränkta dalar). Landet

har ett antal vattendrag bland andra Saloum, Gambia, Casamance men den viktigaste floden i

landet är Senegal. Klimatet i Senegal är av tropiskt art. Kuststräckorna i landet präglas av en

sval vinter med en medeltemperatur som uppnår ungefär 17 grader. Under sommaren i denna

region är medeltemperaturen ungefär 27 grader. De norra delarna av Senegals inre regioner

har regnperiod under juli till oktober. I de södra delarna av landet är klimatet hett och fuktigt

(Ibid).

Invånarantalet uppgick i juli 2002 till ungefär 10, 6 miljoner. Befolkningsökningen under år

2002 uppgick till ungefär 2.9 procent. Landet är indelat i administrativa enheter, regioner.

Dessa är Dakar, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kolda, Luga, Saint-Louis, Tambacounda, Thiès,

och Ziguinchor. Det kan enligt vissa källor även finnas ytterligare en region, Matam (Internet

6). Ungefär 20 procent av landet befolkning lever i Dakar. Befolkningen i landet är

begränsade till vissa områden, på grund av de skilda förutsättningar som råder inom skilda
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delar av landet. En stor del av befolkningen har flyttat till städerna på grund av dåliga

levnadsförhållandena på landsbygden, till exempel brist på rent dricksvatten samt arbetsbrist.

Medellivslängden under år 2001 var 52 år för män och 55 år för kvinnor. Ungefär 43 procent

av befolkningen bodde under år 2001 i stadsområdena (Internet 5).  Befolkningen i Senegal

består av ett trettiotal olika etniska grupper. Den största av dessa etniska grupper är den som

består av muslimska, västatlantiskspråkiga wolof och som utgör ungefär 44 procent av

befolkningen. Denna etniska grupp finns i de västra och centrala delarna av Senegal och

gruppens huvudsakliga levebröd är jordbruk och handel. Den organisation som genomsyrar

denna befolkningsgrupp är starkt hierarkisk (Ibid). De sociala skyddsnäten i landet inkluderar

bland annat barnledighet, barnbidrag och pension. I realiteten är det dock få av landets

invånare som kan utnyttja dessa skyddsnät eftersom de förutsätter formell anställning. Detta

medför sociala nätverk en viktig del i det senegalesiska samhället i stället för de sociala

skyddsnäten (Utrikes politiska institutet 2000:21).

Vid landets självständighet hade Senegal en relativt stabil ekonomi samt en väl utvecklad

industrisektor i förhållande till andra länder i franska Västafrika. Sedan dess har dock

ekonomin försämrats och den senegalesiska ekonomin har mött motstånd från andra

afrikanska länder i Västafrika. Landet har emellertid en hög BNP per capita i jämförelse med

andra länder inom samma region (Internet 2). I januari 1994 vidtogs ambitiösa åtgärder för att

skapa ett program med ekonomiska reformer. Programmet genomfördes med hjälp av ett

internationellt samfund. Reformen inleddes med en devalvering av den senegalesiska valutan,

i form av en sänkning på 50 procent. Senegal tillämpar fast växelkurs och valutan är därför

länkad till den franska valutan. Under år 2001 uppgick inflationen till 3.3 procent, efter att

den en tid varit mindre än en procent. Den reella tillväxten uppgick under år 2001 till 5.7

procent. Landet har under ett antal år kämpat med underskott i handelsbalansen (Internet 6).

Senegals nuvarande författning härrör från 1963, men förändringar har gjorts ett antal gånger.

Landets invånare väljer presidenten, som har den verkställande makten i landet. Presidenten

sitter under en period på sju år. Antalet gånger som presidenten kan återväljas är obegränsat.

Presidenten väljer landets premiärminister och dessa två väljer sedan regeringen

(Utrikespolitiska institutet 2000:11). Nationalförsamlingen har den lagstiftande makten i

Senegal. Representanterna i Nationalförsamlingen väljs för en femårsperiod. Under åren

1966-1974 var Union progressive sénegalaise (UPS) med Léopold Sédar Senghor som ledare

det enda tillåtna partiet i landet. I december 1980 frångick Sénghor det politiska livet och
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1981 valdes Abdou Diouf till president i Senegal (Internet 5). Diouf återvaldes till president

1988 och 1993. I mars 2000 valdes Adboulaye Wade av landets befolkning till ny president, i

ett val som präglades av öppenhet. (Internet 7).

3.2 Fiskerinäringen - en viktig del av utvecklingen i landet

I FN-studien från 2002 framgår det att förrådet av fiskresurser är en viktig del av utvecklingen

i Senegal. Vid den torka som rådde under 1970-talet blev fiskerinäringen en nödvändig del i

den utvecklingsprocess som skedde i landet. Fiskerinäringen är sålunda en viktig del av

landsbygdens utveckling och landets ekonomi, samtidigt som fiskresurserna fyller en viktig

funktion i andra delar av samhället. Fiskesektorn påverkar tillväxten, underskotten i

betalningsbalansen, arbetslösheten och den sörjer för invånarnas behov av protein till ett

relativt lågt pris (UNEP 2002: 1).

För närvarande arbetar ungefär 100 000 av landets invånare med fiske. Av detta antal

betraktas över 90 procent som småskaligt fiske. Ungefär 15 procent av den arbetande

befolkningen i landet är sysselsatta inom yrken som kan kopplas till fiskerinäringen. Det

motsvarar ungefär 600 000 människor. Fiskesektorn ses av landets regering som en viktig del

i återuppbyggandet av handelsbalansen. Sektorn står för ungefär en tredjedel av värdet av

landets utländska försäljning (Ibid).

De olika överenskommelser som inrättats med andra länder om fiskerättigheterna i Senegal

innebär intäkter i statens ekonomi. En betydande del av de statliga inkomsterna under senare

år kommer från det avtal som inrättats mellan EU och Senegal gällande 1997-2002. Även

inkomster för fiskelicenser till båtar och böter för regelbrott utgör en viktig del i ekonomin

(UNEP 2002:2).

Det råder obalans i både exploateringen av fiskeresursen och i utbudet på marknaden. De

demersala fiskbestånden, det vill säga djupvattensfiskarna, har ett högt marknadsvärde. Därför

är dessa arter hårt utsatta och är en del av den överexploatering som äger rum i fiskevattnen.

Vidare innebär exploateringen att det lokala utbudet av fisk på marknaden i landet närmar sig

ett underskott. I stället för att rikta in sig på de arter som behövs i Senegal väljer fiskarna att

prioritera fångst av de arter som efterfrågas på de europeiska marknaderna (Ibid).
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3.3 Senegals avtal med andra länder

I slutet av 1970-talet tvingades många stater att söka efter nya fiskevatten på grund av det

överutnyttjande som hade skett på hemmaplan. Det fick till följd att fiskeavtal upprättades

mellan kuststater och andra fiskenationer. Totalt finns det ett hundratal olika

överenskommelser. De avtal som ingåtts mellan starka fiskenationer och utvecklingsländer

tenderar att riktas mot frågor som rör licenser och ekonomisk kompensation. Det har enligt

FN bidragit till att dessa nationer har kritiserats för att de uppmuntrar överfiske, försenar

utvecklingen samt konkurrerar med det småskaliga fisket. De anses även bortse från

fiskbeståndens tillstånd och fördelning i biomassa (UNEP 2002:22).

Senegal har upprättat ett antal bilaterala överenskommelser med de angränsande länderna,

Cap Verde, Gambia, Guinea Bissau och Mauretanien. Det är dock överenskommelserna med

EU som är det mest omfattande beträffande antalet arter som ingår, flottornas storlek samt

finansiella kompensationer. År 1979 undertecknades det första avtalet med EU (UNEP

2002:21).

Ett annat avtal som berör Senegal är Lomeöverenskommelsen. Den sörjer för att ge ACP-

länderna (Afrika, Karibien och Stilla havet) handelsfördelar. Den liberalisering som

överenskommelsen inneburit har dock medfört vissa risker i Senegals fall. En av dessa

riksfaktorer har att göra med Senegals export av fiskprodukter. Lomeöverenskommelsen har

bidragit till att landet har ökat sin export av dessa produkter, vilket har fått till följd att ett

beroende har skapats i förhållande till den europeiska marknaden. Den europeiska marknaden

upptar ungefär 80 procent av den afrikanska exporten av produkter från havet och 66 procent

av Senegals export av fiskprodukter. Den största delen av exporten består i Senegals fall av

konserverad tonfisk och frysta produkter (UNEP 2002:5).

Behovet av regleringar gällande överenskommelser i haven väcktes av FN genom den

konvention som infördes 1982, men som trädde i kraft under år 1996. Införelsen av

regleringarna medförde att principen om fritt tillträde till havets resurser började ifrågasättas, i

och med att dessa lagar skapar en exklusiv ekonomisk zon på 200 miles. Zonen innebär att

kuststater äger suveräna rättigheter över resurserna inom området. Det betyder att kuststaterna

kan reglera tillträdesrättigheterna genom att ge rättigheter till andra länder, eller att länderna

kan begränsa användandet av resurserna genom regleringar och åtgärder för bevarande av

arterna (UNEP 2002:22).
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Fiskeöverenskommelserna bör grundas på komplimentaritet mellan nationella och utländska

intressen. Eftersom inte alla kuststater har möjlighet att nyttja den exklusiva ekonomiska

zonen innebär principen att länder som inte kan utnyttja området i tillräcklig omfattning bör

ge andra länder rätten att utnyttja zonen. Komplimentaritetsprincipen är en av de teoretiska

bakgrunderna till att det har bildats överenskommelser beträffande fiskerättigheter. Det råder

dock ett avstånd mellan teori och praktik menar FN (UNEP 2002:23). Utvecklingen av

avtalen mellan EU och Senegal sammanföll med de förändringar som skedde i det småskaliga

fisket under 1980-talet. Kustområdenas pelagiska resurser utnyttjas inte till fullo genom

småskaligt fiske, vilket beror på högre kapitalkostnader och den fördel som de arter som

exporteras har fått sedan devalveringen (Ibid).

Redan 1980 inrättades det första avtalet mellan EU och Senegal. Det senaste protokollet, som

tillkom i juni 2002 efter ungefär ett halvår av förhandlingar, gäller för en period på fyra år. De

europeiska länder som ingår i avtalet mellan Senegal och EU är Spanien, Portugal, Frankrike,

Italien och Grekland. EU:s tillstånd för att bedriva demersalt fiske i Senegal har enligt det nya

protokollet begränsats från 2131 till 1500 bruttoton. Avtalet har även ändrats i fråga om EU:s

möjligheter att bedriva demersalt djuphavsfiske. Reduceringen innebär en sänkning från 7869

till 6500 brutton. Möjligheten för tonfiskfartyg och fartyg med flytrev förändras dock inte

enligt protokollet, utan förblir 54 och 23 bruttoton. För att underlätta för fiskbeståndens

möjlighet till återhämtning har fredningstider införts, vilket innebär att fisken ges en möjlighet

till vila under två månader. De zoner i vilka EU:s fiskeflottor kan bedriva fiske har minskats

för att fisket inte ska konkurrera med Senegals lokala flottor som bedriver småskaligt fiske.

För att skydda det inhemska fisket i Senegal, som till största del är småskaligt, så begränsades

de zoner som de europeiska fiskeflottorna kan utnyttja i och med den nya överenskommelsen.

Avtalet innebär även att antalet senegalesiska fiskare på de europeiska fartygen kommer att

öka från 33 till 50 procent (Europaparlamentet 2002). Det fiske som bedrivs av de europeiska

fiskeflottorna är till stor del fångst av tonfisk, djupvattens räkor och demersala arter (Internet

9).

Avtalet innebar att Senegals ersättning ökade från 12 till 16 miljoner euro, med ett totalt värde

på 64 miljoner euro under en fyraårsperiod. Senegal hade dock begärt en ersättning på 20

miljoner euro per år (Internet 4). I det nya protokollet lades en större vikt vid miljömässiga

aspekter, men även det inhemska småskaliga fisket fick en ökad prioriteringsgrad. Det nya

protokollet innehåller följaktligen en överenskommelse som innebär att ungefär 18 procent av
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den ekonomiska kompensationen ska vara ämnade för partnerskapsåtgärder rörande

fiskbeståndens bevarande samt ett stärkande av den småskaliga fiskesektorn i landet (Ibid).

Åtgärderna innebär bland annat ökad forskning om fiskbeståndens välbefinnande, utveckling

av de senegalesiska bevaknings- och kontrollsystemen, säkerhetsåtgärder för att skydda det

småskaliga fisket, en utveckling av de institutionella strukturerna för ledning av fisket samt

ökad utbildning av de senegalesiska fiskarna. En annan ny åtgärd var införandet av en

fredningstid på två månader för att fiskbestånden ska få en återhämtningsperiod. Den nya

överenskommelsen gick emot EU:s önskan om att få bedriva pelagiskt fiske i vattnen,

eftersom denna typ av fiske är skadligt för fiskbestånden. Vid pelagiskt fiske används ett nät

som dras mellan två trålare, vilket innebär att en stor mängd icke önskad fisk följer med i

näten och därför måste kastas tillbaka till havet (Ibid).

3.4 Utarmning av fiskbestånden

De arter som migrerar efter kusten och som rör sig från är överexploaterade (UNEP 2002:9).

Enligt en rapport från fiskerikommissionen för östra Centralatlanten år 2000, bekräftas det att

fiskresurserna inom det demersala kustfisket har blivit föremål för överfiske. Arternas

biomassa är därmed lägre än vad som krävs för att de ska kunna överleva (Europaparlamentet

2002).

År 2002 publicerades en artikel i SNF Världens natur som handlar om fisket i Senegal.

Artikeln innehåller en intervju med en inhemsk fiskare vid namn El-Hadji Nijang, ordförande

i kustfiskarnas organisation (CNPS). I artikeln berättar Nijang om hur fisket förändrats under

årens lopp. När han började fiska under ungdomsåren befann sig fiskarna endast några hundra

meter ifrån kustremsan och land. Nu är situationen annorlunda och fiskarna måste ofta

förflytta båtarna ända ut till trålningsgränsen, sex mil från kustlandet. Det har medfört ökade

ekonomiska kostnader för fiskarna, eftersom bränslekostnaderna stiger. Nijang berättar att det

förekommer att europeiska fiskare förstör de inhemska fiskarnas redskap. Det har även skett

att inhemska fiskare har rammats av de europeiska fartygen, vilket har inneburit att fiskare har

avlidit (Internet 1).

Den nya överenskommelsen mellan Senegal och EU innehåller ett antal åtgärder för att

förbättra situationen i de senegalesiska fiskevattnen. Men räcker dessa åtgärder för att hindra

den utarmning som håller på att ske i fiskbestånden?
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4. EN ANALYS AV SITUATIONEN I SENEGALS FISKEVATTEN

Hur kan de problem som finns inom Senegals fiskevatten förklaras? En utgångspunkt för

uppsatsen var att förklaringen står att finna i de institutionella arrangemang som omger

resursen. I detta kapitel kommer jag därför att undersöka om det fiske som bedrivs i Senegals

fiskevatten kan betraktas som ett uthålligt institutionellt arrangemang. Detta kommer att ske

med hjälp av de analysprinciper som lyftes fram i kapitel 2.7. Den första av dessa principer är

klart definierade gränser, den andra är balans mellan kostnad och nytta, den tredje är

bevakning, den fjärde är bevakning, den femte är gradvisa sanktioner och den sjätte är

generell acceptans bland användarna.

4.1 Klart definierade gränser

För att nyttjandet av en resurs ska kunna betraktas som uthålligt bör det finnas tydliga regler

för vem som har rätt att nyttja resursen. Det bör även finnas tydliga gränser omkring den

allmänna resurspoolen. Denna punkt är en av de viktigaste grunderna vid bedömandet av en

allmän resurspools förmåga att bibehålla uthålligheten i resurssystemet. Om det inte råder

klara gränser finns det inga förutsättningar för att de resterande punkterna ska kunna

uppfyllas, eftersom friåkandet kommer att kvarstå.

Kustområdena i Senegal präglas av frånvaron av väl definierade fysiska gränser (se bilaga 1).

Tillträde till det småskaliga fisket i Senegal kan för närvarande ses som fritt och nyttjandet är

intensivt längs efter kusten. Observationer har gjorts som tyder på att de rådande

fiskebestämmelserna inte tillämpas på det småskaliga fisket, till exempel följs inte

begränsningarna gällande maskstorleken på näten (UNEP 2002:52).

Kayar-området kännetecknas av att befolkningen kombinerar fiske med jordbruk. Området

har präglats av en långdragen och allvarlig konflikt mellan halvtidssysselsatta fiskare och

heltidsfiskare från Saint-Louis över tillträdet till fiskresurserna (Svedrup et al. 2000:8). I de

fall där kustfisket har undersökts i Senegal har det noterats att det pågår konflikter mellan

industriella fiskare och att dessa konflikter är frekventa. Industriella fiskare arbetar dessutom

utan tillstånd. Även konflikter mellan småskaliga fiskare har rapporterats.

I Senegal finns det en exklusiv zon på sex nautiska mil (en nautisk mil är 1852 meter). Denna

zon är reserverad för småskaligt fiske och etablerades för att skydda ung fisk från att bli

fångad, men även för att undvika konflikter mellan de småskaliga fiskarna och de som
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bedriver industriellt fiske. De fiskefartyg som väger över 250 ton har endast rätt att bedriva

fiske utanför den zon som uppgår till 12 nautiska mil. Frånsett dessa regleringar kan fiskarna

således fiska var de vill inom Senegals gränser. Detta har lett till att det skapats konflikter i de

områden där deltidsfiskarna gör anspråk på rätten till de kustvattnen som angränsar till

bymarken (Svedrup et al. 2000:10).

Enlig FN finns det två typer av konkurrens i de senegalesiska fiskevattnen som är

framträdande. Nationella och utländska industriella fiskare konkurrerar om kustens demersala

arter. Samtidigt konkurrerar småskaligt- med industriellt fiske, vilket i vissa fall innebär att

nationellt fiske konkurrerar med utländskt fiske. Konflikter mellan dessa grupper har pågått

under en längre tid och under årens lopp har konflikterna utvidgats eftersom det småskaliga

fisket har haft en möjlighet att konkurrera med de industriella fartygen. Med anledning av att

det småskaliga fisket och det industriella fisket har rivaliserat om samma resurser har

fiskeutrustning i vissa fall förstörts. Det har även förekommit fall där människor kommit till

skada (UNEP 2002:23).

De gränser som finns i Senegal kan inte ses som tydliga. Det råder avsaknad av gränser för

vem som har rätt att utnyttja fiskevattnen. Genom att upplåta rättigheterna till EU har landet

skapat en allmän resurspool som kan jämföras med en global allmänning. Det vill säga landets

förmåga att stänga ute länder har begränsats. Fartyg utnyttjar zonen utan flaggor och

nonchalerar på så sätt de regler som hemnationen har anslutit sig till. Det försvårar Senegals

förmåga att stänga ute de fartyg som missbrukar de regler som upprättats inom

resurssystemet. Det händer att fiskefartyg missbrukar den trålningsgräns som har upprättats

för att skydda den inre kusten, vilket medför ett ökat tryck på fiskbestånden. Tillträdet till det

småskaliga fisket är dessutom fritt, vilket har lett till ett intensivt utnyttjande av

fiskresurserna. Även de konflikter som uppstår mellan de industriella och småskaliga fiskarna

tyder på att gränserna inte är klara.

I Success and Failure in Marine Coastal Fisheries of Turkey har Fikret Berkes gjort en

undersökning av fem olika områden i Turkiet. Två av dessa områden betraktas som labila på

grund av det öppna tillträdet till fiskevattnen som tillämpas av regeringen i landet. Det öppna

tillträdet urholkar de lokala reglerna som skapats för att begränsa tillträdet och beteendena

inom fiskresurserna (Berkes 1992:179). De senegalesiska fiskevattnen kan således jämföras

med de två områden inom Turkiet som präglas av en avsaknad av klara gränser. En av de
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viktigaste punkterna för att en allmän resurspool ska kunna bedömas som uthållig, kan således

inte betraktas som uppfylld i de senegalesiska fiskevattnen.

4.2 Balans mellan kostnad och nytta

Principen innebär att de användarregler som begränsar tid, plats och teknologi och/eller

kvantitet av resursenheter även bör anpassas till de lokala tillstånden samt till de regler som

rör individernas skyldighet att tillföra till exempel arbetskraft.

Från och med landets självständighet och till och med slutet på 1970-talet införde regeringen

en policy för aktivt stöd av fiskesektorn. Meningen med det var att ersätta de traditionella

pirogerna (typ av kanot) med semiindustriella båtar. Denna policy misslyckades dock och det

småskaliga fisket kunde trots bristen på stöd från regeringen konkurrera i en sådan

utsträckning att utvecklingen av den industriella subsektorn hindrades (UNEP 2002:9).

Antalet utombordsmotorer i det småskaliga fisket ökade 1965 när CAMP (Centre för small-

scale fishing support and motorization) förändrade sin försäljning av motorer. Ökningen

berodde på införandet av fria avgifter och krediter. Bidragen bidrog till att fiskarna kunde nå

större områden inom fiskezonerna. Fiske- och restiderna för fiskarna minskade på grund av

den ökade takt som motoriseringen innebar. Fiskarna uppmuntrades även att bygga större

piroger och införandet av ny teknologi stimulerades (UNEP 2002:10).

Under 1980-talets början förändrade den senegalesiska regeringen sin politik och den gamla

politiken ersattes med exportstimulerande insatser. Ett antal olika mekanismer skapades som

ett led i den moderniseringsprocess som skedde. Bidrag gavs till motorisering av piroger och

för inrättandet av fiskeutrustning i form av effektivare nät. I nuläget är ungefär 90 procent av

pirogerna i de senegalesiska vattendragen motoriserade (UNEP 2002:9f) De åtgärder som

infördes under 1980-talet bidrog till en expansion av det småskaliga fisket. Under de senaste

20 åren har det småskaliga fisket ökat sina fångstmassor avsevärt. Fångstmassorna uppgick

under det tidiga 1980-talet till ungefär 150 000 ton, vilket kan jämföras med fångsterna under

år 2002 som uppgick till 350 000 ton. Det går dock inte att avgöra vilken verkan denna policy

har haft på fiskesystemens uthållighet. Möjligen kan det vara så att dessa åtgärder i hög

utsträckning har bidragit till den biologiska kris som har uppstått inom fiskresurserna.



27

” The outcom of these policies in terms of fisheries durability is not clear. In fact it
appears from closer analysis, that the boom in small-scale fishing did not necessarily
favour durable and responsible fisheries. These policies greatly contributed to the main
problems created by growing piscatorial exports: the risk of a biological breakdown of
exported species, and a shortage of animal protein supplies to the population” (UNEP
2002:9).

Enligt FN är det således svårt att se vilka effekter som regeringens åtgärder har medfört i

fråga om fiskenas uthållighet. Den expansion som skedde i det småskaliga fisket betyder inte

att fiskena i högre utsträckning kan betraktas som ansvarsfulla och uthålliga. I stället kan det

ha varit så att förändringen i åtgärder genom exportökningen av fiskprodukter orsakade de

risker som finns för en biologisk kris. Men åtgärderna kan även ha medfört en brist i det

proteinutbud som riktas mot befolkningen i landet (UNEP 2002:9).

Användandet av räktrålare för fångst av fisk innebär att stora mängder fisk av andra arter

måste kastas tillbaka till havet. Det bidrar ytterligare till förstörelsen av fiskbestånden. 1998

drog fiskeridepartementet i Senegal tillbaka tillstånden för många av de båtar som hade rätt att

fånga räkor. Det berodde på den begränsade mängd räkor som fångades under ett antal

fisketurer, under en särskild period. Ytterligare en åtgärd som regeringen vidtog var att frysa

det industriella fisket. Enligt FN var anledningen till dessa åtgärder politiska och sålunda fick

de biologiska förhållandena en undanskymd roll (UNEP 2002:52).

De åtgärder och den politik som regeringen för inom landet tyder på att anpassningen till de

lokala tillstånden i fiskevattnen inte tas i beaktande. Fartyg som utnyttjar vattnen utan flaggor

kringgår de regleringar som hemnationen har gått med på. Följden blir att det inte går att

bedöma om länderna utnyttjar fiskevattnen i den utsträckning som de har rätt till. Det nya

avtalet som har inrättats mellan EU och Senegal innehåller en reglering av den totala mängd

som de europeiska fiskarna får utnyttja i fiskevattnen. Det är svårt att avgöra om dessa kvoter

efterföljs på grund av den bristfälliga bevakningen.

Under de senaste förhandlingarna motgick Senegal EU:s önskan om att få bedriva pelagiskt

fiske i Senegals fiskevatten, vilket skulle ha kunnat få oerhörda konsekvenser för

fiskbestånden. De nya avtalen innehåller även andra åtgärder för att på olika sätt förbättra den

situation som råder i fiskevattnen. Med tanke på hur de europeiska flottorna trotsar de regler

som upprättats går det att ifrågasätta om de råder en balans mellan kostnad och nytta. Även de
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inhemska fiskarna bryter mot de regler som har upprättas inom den allmänna fiskepoolen.

EU utnyttjar stora mängder av fiskresurserna och bidrar på så sätt till den tragedi som skapats

i de senegalesiska fiskevattnen. De kostnader som EU har i förhållande till vad de tar ut ur

resurssystemet kan inte betraktas som fullständiga och i proportion till de uttag som görs. Det

är således inte en balans mellan vad EU:s fiskeflottor bidrar med och vad de utnyttjar ur

fiskresurserna. Den punkt som gäller balans mellan kostnad och nytta kan således inte

betraktas som uppfylld.

4.3 Bevakning

För att bevakningen ska fungera väl bör de som bevakar systemet vara ansvariga för

användarna eller vara användarna själva. I de system som kan betraktas som uthålliga är

bevakningskostnaderna vanligen låga.

Det finns ingen respekt för trålningsgränsen och det händer att både inhemska och utländska

industriella fartyg befinner sig innanför gränsen. Bevakningen har ökat under senare tid från

att tidigare ha varit obefintlig, men fortfarande återstår mycket innan det går att tala om en

faktisk kontroll. Området utanför Senegal bevakas med hjälp av ungefär tio fartyg. Många

fiskare nyttjar fiskevattnen utan fiskelicens (Internet 1). Greenpeace uppmärksammade i

september 2001, något som de kallar för en plundring av haven i Västafrika. En av

Greenpeace aktiva följde i juli 2001 med på ett av de senegalesiska planen som bevakar

kusten. Hälften av de fartyg som upptäcktes ifrån flygplanet var stora svarta trålare, utan vare

sig flagga, namn eller annan identifikation. De fartyg som var namngivna hade besättningen i

vissa fall försökt att täcka över med nät för att förhindra en identifiering (Internet 8).

Det senaste avtalet som inrättades med EU innehåller partnerskapsåtgärder för att bland annat

förstärka kontroll- och bevakningssystemen i Senegal. Enligt det nya avtalet kommer det att

finnas observatörer ombord på de europeiska fiskefartygen för att Senegal ska få en ökad

möjlighet att kontrollera att regleringarna efterföljs (Internet 4).

Den bevakning som finns i de senegalesiska fiskevattnen är bristfällig. Även om

ansträngningarna under senare tid har ökat så kan de inte betraktas som fullständiga. Ungefär

tio fartyg används för att bevaka en sträcka på 531 kilometer. På grund av områdets storlek är

det svårt att bevaka området till en låg kostnad. Det krävs således stora åtgärder för att
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bevakningssystemen ska kunna betraktas som tillräckliga. Den senaste överenskommelsen

med EU innehåller partnerskapsåtgärder som bland annat innebär ett förbättrande av det

senegalesiska bevakningssystemet. Enligt det nya avtalet skall det även finnas kontrollanter

på de europeiska fiskefartygen för att dessa ska kunna bevaka om fiskarna följer de nya

överenskommelserna. I juni kommer det att vara ett år sedan det senaste avtalet inrättades,

men det är oklart hur situationen har förändrats sedan dess.

4.4 Gradvisa sanktioner

I de institutioner som kan betraktas som uthålliga sker ofta sanktioner gradvist. I

ursprungsskedet bör de sanktioner som drabbar regelbrytarna vara låga. I de fungerande

systemen är individernas möjlighet att bevaka varandra en viktig del av resultatet och det

skapas ett socialt tryck som gör att individerna följer reglerna.

I många av de västafrikanska områdena kan de institutionella regleringarna ses som uppifrån-

och nedåtregleringar. Det går dock att urskilja vissa drag av samverkansarrangemang menar

artikelförfattarna, men dessa drag innebär inte att principen formellt har blivit

institutionaliserad. Samverkansarrangemangen i Afrika är nära sammanknutna med de

traditionella systemen och detta medför problem. Enligt författarna kommer detta att leda till

en ökning av spänningarna i framtiden i och med att demokratiseringsprocessen fortlöper.

Författarna till utredningen av situationen i Västafrika bedömer att användarnas inblandning i

etablerandet av operationella regler i Senegal sker på konsultativ basis. Det vill säga det finns

mekanismer som innebär att regeringarna kan konsultera med användarna men samtliga beslut

tas dock av regeringen (Svedrup et al. 2000:13ff).

Det regelverk som har upprättats bryts av både inhemska och utländska fiskare och det verkar

som att det inte generellt finns något socialt hinder för fiskarna att begå dessa brott. Enligt FN

så får Senegal in pengar genom att bötfälla de som bryter mot regler, men det är oklart hur

mycket dessa böter generar till landets kassa.

Det är svårt att bedöma om sanktionerna kan betraktas som gradvisa. Av det material som jag

har undersökt framgår det att bevakningen är bristfällig. Om bevakningen inte är fullständig

finns det en liten möjlighet att straffa de som bryter mot reglerna. Således bör det vara svårt

att tillämpa gradvisa sanktioner. I enlighet med den senaste överenskommelsen ska
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bevakningen av systemen förbättras, vilket i sin tur kan bidra till att det går att upprätta

fungerande sanktioner.

4.5 Arbetsfördelning

Denna princip rör större och komplexa fall, vilket gör att den passar bra i situationer så som

den i Senegal. Arbetsfördelning innebär att arbetet delas mellan de olika nivåerna i samhället.

Det betyder att inte alla av resursens utnyttjare bidrar med samma insatser. Det är även viktigt

att regler införs på de olika nivåerna inom resurssystemet. Om regler etableras på en nivå utan

att etableras på de andra nivåerna innebär det att systemet inte kan ses som uthålligt.

Arbetsfördelningen gäller punkter så som exempelvis tillhandahållande, bevakning och

konfliktmekanismer.

I fiskevattnen utanför Kayar har fiske bedrivits sedan 1870-talet när de första bosättarna

började kombinera jordbruk med fiske. Fisket karaktäriseras av en stor mångfald av pelagiska

arter, men även av värdefulla demersala arter. Under fiskesäsongen 1995 verkade 4000

fiskare och ungefär 700 små- och storskaliga piroger inom området (Thomson 2000:20).

Organiseringen av fisket sammanfaller återkommande med det marknadsföringssystem som

finns för fiskerinäringen. Fiskarnas fruar och släktingar köper den största delen av fångsterna

som fiskarna kommer med till hamnen. Fruarna ger inte männen generösa priser vid köpet av

fisken, eftersom personliga förtjänster inte sammanräknas i familjen inkomster. Eller så som

Thomson uttrycker det ”Women show their husbands no mercy, as personal earnings are not

pooled in a family budget” (Thomson 2000:20).

Inom Kayar-området finns det fyra olika typer av institutionella organisationsnivåer.

Fiskerimyndigheten samarbetar med de småskaliga fiskarna för att förhindra att trålare från

djuphaven tränger in i det område inom sex miles zonen som är reserverad för småskaligt

fiske. Inom denna nivå indelar sig fiskarna även i två skilda specialdistrikt. Lokala ledare, så

som exempelvis poliser och administratörer, inom området övervakar regleringarna och de

eventuella konflikter som uppstår. I samband med den devalvering som ägde rum 1994 så

bildade fiskarna en större sammanslutning (Thomson 2000:21).

År 1961 kom två olika grupper inom Kayar-området i konflikt med varandra, Kayarois och

GuetNdariens. Konflikterna berodde delvis på att de olika grupperna använde olika

fiskeutrustning, vilket medförde att den ena gruppen hindrade den andra gruppens fiske. Den



31

nationella myndigheten försökte att etablera två olika zoner för de olika teknikerna för att

förhindra konflikterna (Thomson 2000:21). Detta misslyckades dock och rivaliteten mellan

grupperna bestod och 25 år senare tog konflikten slut i och med ett öppet krig mellan de två

parterna. Nät förstördes, mordbrännare riktades sig mot piroger och fältslag ledde till att

människor skadades. År 1990 efter fyra år av svårigheter så enades parterna med hjälp av

ämbetsmän från Thiès och Saint-Louis samt representanter från den nationella

fiskerimyndigheten. Fiskarna skapade en kommitté, (KSLSC) år 1990. Kommittén lyckades

att på ett framgångsrikt sätt dela kustfiskena och grupperna fick en sida var (Thomson

2000:21).

I Senegals fall innebär denna analysprincip att de regler som skapas måste gälla alla

användarna inom resurspoolen. Reglerna måste således gälla både inhemska och utländska

fiskare. I de senegalesiska fiskevattnen konkurrerar inhemska fiskare från olika regioner med

varandra. Resurserna utnyttjas av fiskare som är heltidssysselsatta och dessa fiskare

konkurrerar med deltidssysselsatta fiskare. Fisket som bedrivs i Senegal av de inhemska

fiskarna är till största delen småskaligt, vilket i sin tur hamnar i konflikt med det industriella

fisket i regionen. De många konflikter som uppstår mellan de olika aktörerna medför att

arbetsfördelningen inte kan betraktas som uppfylld i den utsträckning som behövs för att

fisket i Senegal ska kunna bedömas som fullständigt.

Utvecklingen i Kayars fiskeområden visar på att det finns regioner inom Senegals exklusiva

ekonomiska zon där arbetsfördelningen är tydligare. Det finns sålunda minst ett område där

arbetsfördelningen och organiserandet av olika grupper fungerar bättre. Men det finns enligt

mina bedömningar ingen organisation som förmår arbeta för alla användare inom

fiskevattnen, vilket försvårar inrättandet av operationella regler som alla användare är

delaktiga i. Situationen i fiskevattnen går att jämföra med vad som hände i ett turkiskt

fiskeområde, Bodrum, där fisket kollapsade i och med utvecklingen av trålare på 1970-talet.

Ingen organisation var beredd att ta ställning för de olika grupper av fiskare som fanns inom

regionen och fisket kom således att brytas samman (Berkes 1992:171).

4.6 Generell acceptans bland användarna

En global allmän resurspool bör kunna tillfredsställa alla användare. Alla dessa användare bör

dessutom vara representerade. Slutligen bör de operationella reglerna delas av alla de

användare som ingår i resurssystemet.
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Situationen i Senegal uppfyller inte de villkor som Susan Buck har gjort i sitt tillägg för

studier av resurspooler med många användare. De förhållanden som råder i fiskevattnen tyder

på att resurspoolen inte kan tillfredställa alla användare, eftersom det sker en utarmning av

fiskbestånden. Det saknas enligt mina empiriska undersökningar en organisation där alla

användarna inom fiskevattnen kan samarbeta tillsammans för att förändra den situation som

uppstått. Enligt den undersökning som gjordes av det västafrikanska fisket så finns det enligt

författarna mekanismer som innebär att regeringen i Senegal konsulterar med fiskarna, men

samtliga beslut tas av regeringen. De regler som gäller inom området respekteras inte av alla

användare. Fartyg nonchalerar regler, till exempel befinner sig trålfartyg inom den zon där

trålningsförbud råder. Men det förekommer även att fartyg seglar utan flaggor för att på så

sätt kunna komma undan de regleringar som hemnationen har anslutit sig till. De

operationella reglerna kan därför inte bedömas som delade av alla användare.

4.7 Sammanfattning analys

Den situation som råder i Senegal kan således inte betraktas som ett uthålligt institutionellt

arrangemang. Ingen av de analyspunkter som jag har haft som grund i uppsatsen kan betraktas

som uppfyllda, vilket innebär att det arrangemang som finns i Senegal inte kan betraktas som

uthålligt. Det går också att förstå varför. Den viktigaste förutsättningen, klara gränser, är långt

ifrån uppfylld vilket omöjliggör uppfyllandet av de resterande punkterna. Det är svårt att

bedöma om det råder balans mellan kostnad och nytta, men med utgångspunkt i det material

som ligger till grund för uppsatsen finner jag det svårt att betrakta punkten som uppfylld. Inte

heller kontrollen inom den allmänna fiskepoolen i Senegal kan betraktas som fullständig. Den

senaste överenskommelsen mellan EU och Senegal innehöll dock åtgärder för att förbättra de

rådande kontrollsystemen. Det är dock oklart huruvida dessa åtgärder har förändrat

situationen. På grund av att bevakningssystemet är bristfälligt är det svårt att avgöra om det

tillämpas gradvisa sanktioner inom området. Den arbetsfördelning som finns inom landet är

inte uppfylld, även om det finns åtminstone ett område där fisket är organiserat i ett antal

nivåer. Slutligen kan inte den sista punkten som rör generell acceptans bland användarna

betraktas som uppfylld. Överexploateringen inom den allmänna fiskepoolen tyder på att

resursen inte kan tillfredsställa alla användare. Alla användare är inte heller representerade

och det förekommer bland annat klagomål från den lokala kustorganisationen om att

politikerna inte ger dem någon ersättning för att de europeiska fiskarna konkurrerar med dem.

Slutligen så delas inte de operationella reglerna av alla användare.
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Tabell 2. Uppfyllande av analysprinciper

        Ja Tveksamt   Nej
1. Klart definierade gränser     X
    
2. Balans mellan kostnad och nytta    X
    
3. Bevakning     X
    
4. Gradvisa sanktioner        X  
    
5. Arbetsfördelning     X
    
6. Generell acceptans bland användarna     X
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION

Uppsatsens övergripande slutsats är att det fiske som bedrivs inom Senegals exklusiva

ekonomiska zon kan inte betraktas som ett uthålligt institutionellt arrangemang. Genom att

sälja rättigheterna till EU har landet tappat sin förmåga att stänga ute länder och de

senegalesiska fiskevattnen hotas nu av samma överexploatering som delar av de europeiska

fiskefartygen tidigare drabbats av. I och med de europeiska fiskeflottornas intåg i fiskevattnen

har Senegal tappat förmågan att kontrollera det fiske som bedrivs. Reglerna missbrukas och

fiskefartygen följer inte de regleringar som finns. Ett exempel på det är att trålare ibland

befinner sig inom den trålningsgräns som har inrättats för att skydda det småskaliga fisket.

Men det finns också tecken som indikerar att inte heller småskaliga fiskare följer de

regleringar som upprättats, beträffande exempelvis storlekarna på maskorna i näten.

Fartyg uppträder utan flaggor, vilket försvårar identifieringen av dem. Det i innebär i sin tur

att fiskarna kan nonchalera de regler som finns inom området. Bevakningen inom området är

britsfällig, vilket bidrar till en begränsning av sanktionerna. Det är svårt att införa straff när

det inte finns någon som kontrollerar att regleringarna efterföljs.

Det är även svårt att bedöma om det råder balans mellan kostnad och nytta. Men eftersom de

europeiska fiskeflottorna missbrukar reglerna, så innebär det att de utnyttjar fiskevattnen mer

än vad de har rätt till i förhållande till den ekonomiska kompensationen. På grund av de

många konflikter som råder inom området mellan såväl inhemska och utländska fiskare

försvåras den arbetsfördelning som bör finnas för att resurssystemet ska kunna betraktas som

ett uthålligt institutionellt arrangemang. De finns dock områden inom Senegal där det finns en

tydligare indelning i organisationer, vilket möjliggör för en bättre arbetsfördelning. Ett av

dessa områden är det som finns omkring Kayar. Förhållandena i fiskevattnen pekar på att

resurspoolen inte kan tillfredsställa alla användare. Det finns inte någon organisation som

lyckas företräda alla parter och de operationella reglerna delas inte av alla användare. Hur ska

man hantera detta problem?

Senegal har under en längre tid kämpat med underskott i handelsbalansen, vilket medför att

landet är beroende av fiskexporten. Fiskerinäringen har en betydande roll för landets

utveckling ifråga om sysselsättning och utveckling av landsbygden. De

samverkansarrangemang som finns i Afrika är nära knutna till de traditionella systemen,

vilket medför problem. På samma gång brottas landet med dålig ekonomi och
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demokratiseringsprocessen fortlöper. Om inte de biologiska aspekterna ges en viktigare roll

kommer utarmningen att fortgå i fiskevattnen och tragedin kan sålunda inte undvikas. Senegal

står således inför en institutionell utmaning i fråga om att bygga upp fungerande institutioner i

såväl landet som helhet som i de senegalesiska fiskevattnen. De förhållandena som landet för

närvarande präglas av omöjliggör för förändring. Landsbygden präglas av dåliga

levnadsförhållanden och många flyr därför till städerna. En stor del av landets invånare kan

inte ta del av de sociala skyddsnäten, eftersom detta förutsätter en formell anställning.  Landet

är i hög grad beroende av överenskommelsen med EU eftersom den generar inkomster i

statskassan.

Om en lösning ska kunna urskiljas måste ekonomin i Senegal förbättras så att inte beroendet

av inkomster präglar de beslut som regeringen tar. I sin tur innebär detta att

demokratiseringsprocessen och utvecklingen av landet måste fortlöpa innan tragedin i

fiskevattnen kan undvikas. För att arrangemangen ska kunna räddas måste landets regering ta

beslut som i första hand präglas med bakgrund av fiskevattnens biologiska tillstånd. Det

innebär att de senegalesiska fiskevattnen inte kan utnyttjas i samma utsträckning som under

de rådande omständigheterna. De institutionella förutsättningar som för närvarande präglar

landet omöjliggör för en uthållig lösning i de senegalesiska fiskevattnen, vilket innebär att

tragedin kommer att fortgå. Detta problem kan knappast EU och andra internationella organ

lösa. I stället bör en förändring grundas på en utveckling av landets institutioner och först

efter att detta har skett kan en eventuell lösning vara möjlig.
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