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Översvämningar är en återkommande typ av naturkatastrof i Guatemala. Den kraftiga och lång-
variga nederbörden som drabbar landet producerar översvämningar som påverkar människors 
liv och egendom. I landet finns det flera institutioner och styrmedel på lokal, nationell och 
internationell nivå som behandlar hanteringen av översvämningar. 

Syftet med denna studie är att ge användbar insikt om de institutionella förvaltningar som 
behandlar översvämningar på lokal, nationell och gränsöverskridande nivå i Guatemala. Artikel 
I och II utforskar översvämningsinstitutioner på lokal nivå; artikel III utforskar översvämnings-
institutioner på nationell nivå och slutligen artikel IV behandlar institutioner som har hand om 
översvämningar på gränsöverskridande nivå. 

Denna forskning visar att det finns flera institutioner som hanterar översvämningar på lokal 
och nationell nivå. På gränsöverskridande nivå och särskilt i hanteringen av översvämningar i 
internationella floder är däremot dessa institutioner i stort sett obefintliga. 

På den lokala nivån är det The Local councils for Development (COCODEs, som är akro-
nymen på spanska) som är den huvudsakliga institutionen som ansvarar för förebyggande och 
förberedelse av översvämningar. Vissa kommuner har en aktiv roll i att förebygga översväm-
ningar, hjälp med katastrofinsatser och återuppbyggande. Men deras begränsade ekonomi och 
tekniska resurser minskar deras handlingsutrymme. Lokala intressenter så som COCODE, 
bondeorganisationer och anda aktörer försummas oftast i beslutsfattande processer. Den nat-
ionella samordnaren för riskreducering av naturkatastrofer (CONRED, Coordinadora Nacional 
para Reducción de Desastres ), och the secreriat for planning and programming of the presi-
dency (SEGEPLAN, Secretaría de Planificación y Programacion de la Presidencia), samt det 
guatemalanska infrastrukturdepartementet och andra centraliserade institutioner ansvarar för 
planering och genomförande av strategier för hantering av översvämningar. De lokala aktörerna 
får endast föra samråd med allmänheten på lokalt plan. På den Centralamerikanska nivån är det 
institutionen Coordination Centrum for Natural Disasters Prevention (CEPREDENAC, Centro 
de coordinación para la Prevención de Desastres Natur en América Central ), en del av det 
centralamerikanska integrationssystemet (SICA som spansk akronym), som är den enhet som 
ansvarar för att främja gränsöverskridande samarbete avseende katastrofhantering, inklusive 
hanteringen av översvämningar. Men gränsöverskridande hantering av översvämningar möter 
flera utmaningar som hindrar ett korrekt och smidigt genomförande av samarbeten. Tvister om 
gränser och regerande frågor över internationella floder är de största hindren för att genomföra 
gemensamma och integrerade program för hantering av översvämningskatastrofer. 
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