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Abstrakt 
All life on Earth is based on and is constantly dependent on flows of water through 

every plant, every animal and every human body. This makes water Earth's most 

important natural resource. Lack of water can cause enormous suffering to faculty of 

agriculture, industry and local ecosystem. Although models, research and pure common 

sense shows the rational and positive in cooperating on shared water resources, it takes 

time to build up a stable cooperation between the different political states. Although a 

generalization is not possible, it is possible to find patterns that despite prevailing 

political situation, there is a willingness and desire to override political differences and 

seek a sustainable development in the region. Today there is a consensus among 

scientists that shared water combined with water shortages, often causes political 

conflicts. These disputes rather get the parties to realize that they are dependent on each 

other to get the water they need, and that they find ways to cooperate. 
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1 INTRODUKTION 

 

1.1 Inledning 

 

Allt liv på jorden baseras på och är ständigt beroende av flöden av vatten, genom varje 

växt, varje djur och varje människokropp. Det gör vatten till jordens viktigaste 

naturresurs. Utan vatten kan inte växter, djur eller människan existera. Våra kroppar 

består till 60-70% utav vatten och varje dag måste våra kroppar tillföras friskt sötvatten 

för att överleva. Det finns ingen risk att jordens vatten ska ta slut men endast en liten del 

av jordens vatten är det för människan, växter och djur, livsviktiga sötvattnet. Trots att 

jorden kallas den blå planeten, på grund av dess oceaner som till stor del täcker 

planetens stora yta, utgör jordens livsviktiga sötvatten en mycket liten del av allt detta 

blåa som går att se från rymden. Sötvatten är inte bara begränsat till vissa geografiska 

områden utom en stor del av jordens sötvatten är bundet i fast form som glaciäris. Den 

dominerande volymen av vatten i flytande form på kontinenterna är grundvatten, och 

det är främst detta vatten som människor, växter och djur är beroende av för sin 

överlevnad. 

 

1.2 Problemformulering 

 

Brist på vatten kan vålla enorma lidanden för människor, växter och djur. Vattentillgång 

och vattenförsörjning är inte endast centralt för biologisk fortlevnad utan har även en 

grundläggande betydelse för ekonomisk och social utveckling och politisk stabilitet. Det 

är därför inte förvånande att konkurrens om begränsade vattenresurser kan leda till 

konflikter. Dessa konflikter kan uppstå på lokal, regional och internationell nivå. 

Regimer som delar en flod, en sjö eller en grundvattenkälla är i riskzon. Många länder 

är beroende av vattenresurser som har sitt ursprung i andra länder som följaktligen 

också kontrolleras av andra stater, vilket gör sötvattnet till ett användbart vapen i en 

konflikt. 

För två årtionden sedan trodde forskare uteslutande att brist på vatten skulle 

orsaka väpnade konflikter, och till och med krig. Kofi Annan, FN:s generalsekreterare 

mellan 1997-2006, sade i början av 2000-talet att ”våldsam tävlan om färskvatten 

mycket väl kan bli en källa till konflikt och krig i framtiden” (Jägerskog, s.6-7, 2012). 

Han har senare backat från uttalandet och påpekat att vatten oftare ger upphov till 

samarbete än väpnade konflikter. Idag råder konsensus bland forskare att delade 

vattenresurser i kombination med vattenbrist visserligen ofta orsakar politiska 

konflikter, men att dessa tvister snarare får parterna att inse att de är beroende av 

varandra för att få det vatten de behöver, och att de då finner vägar till samarbete. 

Varför väljer då vissa beslutsfattare att inte samarbeta? 

Om beslutsfattarna anser att de politiska risker som samarbetet medför är för stora 

är det inte troligt att de vill samarbeta. Att dela vattenresurserna kan mycket väl 

innebära en ökad regional välfärd för samtliga stater men för det enskilda landet kan det 



  
 

2 

på kort sikt innebära ett risktagande. Det enskilda landet riskerar då att förlora 

ekonomiska tillgångar och kanske en ännu högre nationell välfärdsutveckling. Detta 

risktänkande är kortsiktigt, ohållbart och, i många fall, aktuellt bland många delade 

vattenområden. 

Jordanfloden och Nilens flodområde är bland de mest omstridda flodområdena i 

världen där konsensus i vattenpolitiken även idag är ett svårlöst problem. Alla länder i 

dessa regioner lider av någon form av vattenbrist. Trots en ökad import av ”virtuellt 

vatten” (se virtuellt vatten avsnitt 2.1.6 s.5) och teknisk utveckling har en snabb 

befolkningstillväxt bidragit till fortsatt efterfrågan på sötvatten. Konflikter kring Nilens 

vatten har pågått länge och situationen har i många fall ytterligare komplicerats av att 

många av staterna längs floden plågats av svåra politiska konflikter. Nilen är med sina 

650 mil världens längsta flod vars flodområde och biflöde delas av elva länder, Burundi, 

Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Sydsudan, Sudan, Etiopien, Kongo-Kinshasa, 

Eritrea och Egypten och utgör ungefär 10 procent av Afrikas yta.  

Sjöar, innanhav och hav har precis som floder en ekonomisk, politisk och 

geografisk betydelse. Konflikter om dessa kan då istället handla om strategiska öar, 

ekonomiska zoner, territoriella zoner och då även naturresurser som fisk, olja/gas, 

noduler etc., men också handelsvägar och militära övningsområden. I och med en ökad 

globalisering och turism har även närheten till rent vatten, hav och kuster blivit allt mer 

attraktivt.  

Trots att modeller, forskning och rent sunt förnuft visar på det rationella och 

positiva i samarbeta kring en delad vattenresurs tar det lång tid att bygga upp ett stabilt 

samarbete. 

I många delar av världen råder akut vattenbrist, antingen på grund av torka eller 

därför att grundvatten, floder och sjöar är förorenade från avlopp och industrier. 

Vattenförråd kan också slösas bort genom avdunstning och oaktsam och slösaktig 

hantering. I takt med ett varmare klimat och en ökad befolkning kommer allt fler 

människor att drabbas av bristande vattenresurser. Varje år inträffar torka i olika utsatta 

områden. Störst är bristen i områden med torra till halvtorra klimat. Framförallt många 

U- och Nic-länder är bland de hårdast drabbade. Kraftig torka och sötvattenbrist 

förekommer även bland I-länder och är då ofta resultat av slösaktig hantering även 

drabbar vissa I-länder. Tillgången till sötvatten styr människans vardag.  

Människans jakt efter sötvatten av god kvalitet tar aldrig slut. Jordbruk, 

övergödning, industrier och sopor, tillsammans med brist på avloppsrening och sanitära 

anläggningar riskerar att förstöra sötvattnets kvalitet, både idag och för framtida 

generationer. Sjukdomar och parasitsjukdomar sprids genom förorenat vatten och vållar 

den utsatta befolkningen stort lidande.  

Hållbar utveckling handlar dock inte endast om att upprätthålla vattnets goda 

kvalitet utan dessutom att människan gör allt för att den mängd som finns fördelas 

rättvist mellan stater och befolkning. 
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1.3 Syfte 

 

Syftet med studien är att genomföra en komparativ fallstudie kring två sjöar, dess 

dräneringsområden och biflöden, tillika undersöka olika konflikter och svårigheter 

omgivande länder upplever.  

 

1.4 Frågeställningar 

 

Studiens frågeställning omfattar sötvattnets främjande alternativt hämmande effekt när 

detta delas mellan flera stater.  

Följande frågeställning har formulerats; 

”I vilken utsträckning utgör delat sjö- och flodvatten en faktor som förenar eller 

splittrar stater, på vilket sätt och dess konsekvenser?” 

 

Utifrån denna frågeställning syftar studien till att diskutera och jämföra två hypoteser. 

Den ena formulerar; ”sötvattenbrist leder till ökade konflikter i utsatta områden.” Den 

andra formulerar dess motsats; ”sötvattenbrist leder till ökat samarbete i utsatta 

områden.” 

 

I frågeställning och hypotes syftar sötvattenbrist både till brist på mängden vatten, men 

också till brist på vatten av god kvalitét.  

 

1.5 Uppsatsdisposition 

 

I kapitlet nedan följer begreppsdefinition, teoretiskt ramverk, hypotesprövning och 

tidigare genomförd komparativ forskning relevant inom ramarna för denna 

litteraturstudie. Därefter inleds metodkapitlet där vald metod och genomförande 

förklaras, tillika problematiseras. Studiens största disposition är tilldelad Rapport och 

Fallstudie där aktörer exemplifieras och en fördjupad fallstudie i två dräneringsområden 

följer. Samlad fakta sammanfattas och kompareras i ett analyskapitel och studien 

avslutas med diskussion där egna tankar och formuleringar görs hörda rörande studiens 

analys, utförande och kritik mot det egna arbetet.  



  
 

4 

2 TEORETISKT RAMVERK OCH TIDIGARE 

FORSKNING 

 

I detta kapitel beskrivs, i texten, ofta förekommande begrepp, tidigare forskning och det 

teoretiska ramverk som kommer underbygga studiens undersökningsområde. 

 

2.1 Begreppsdefinition 

 

 Vad är en konflikt? 

En tydlig definition av begreppet konflikt är en nödvändighet. De stater som är parter i 

Genèvekonventionen från 1949 har anförtrott ICRC [International Committee of the 

Red Cross] att presentera det rådande rättsutlåtande om definitionen av "internationell 

väpnad konflikt" och "icke-internationell väpnad konflikt". Juridiskt sett finns det ingen 

annan typ av konflikt. Det är dock viktigt att understryka att en situation kan utvecklas 

från en typ av konflikt till en annan beroende på omständigheterna som råder vid en viss 

tidpunkt (ICRC, s.1-3, 2008). 

Therese Pettersson, Freds- och konfliktinstitutionen vid Uppsala universitet, 

skriver genom MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) om organiserat 

våld och gör detta utifrån tre kategorier: 

 

 Konflikter där staten är inblandad 

 Konflikter mellan icke-statliga aktörer  

 Ensidigt våld mot civila 

 

En konflikt, både mellanstatlig och icke-statliga, räknas som aktiv om det förekommer 

minst två stridande parter och minst 25 personer mister/mist livet i samband med 

konflikten under ett kalenderår (Pettersson, 2009). 

Konflikter förekommer på många ställen och kan yttra sig inom ett samhälle bland 

dess regering, politiker och dess befolkning. På något vis förekommer en oförenlighet 

mellan två parter. En konflikt kan yttra sig som politiska motsättningar och 

meningsskillnader utan att konflikten behöver eskaleras till en s.k. väpnad konflikt.  

Den vanligaste förekommande definitionen på konflikt är just den väpnande konflikten 

mellan två parter.  

När jag väljer att använda mig av ordet konflikt är det i denna studie förknippat 

med oförenlighet mellan två eller flera parter.  

 

 Vad är det delade vattnet? 

I studien nämns ord som vattendrag, flodområde, dräneringsområde, nederbördsområde 

samt tillrinnings- och avrinningsområde. Det är viktigt att poängtera skillnaden på dessa 

ord för att förhindra missuppfattningar. 

I studien används ordet avrinningsområde, men avrinningsområde kan också 

ersättas av dräneringsområde och/eller nederbördsområde. Detta är ett område som 

omfattar både markytan och ytan av områdets sjöar. Detta betyder att all 
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ytvattenavrinning strömmar genom en sekvens av åar, floder och sjöar från området och 

har ett gemensamt utlopp vid en given punkt i ett vattendrag. Avrinningsområdet 

begränsas av topografin med en vattendelare som delar flödet gentemot andra 

avrinningsområden. 

Räknar man däremot endast markytan varifrån vatten avrinner till sjöar och 

vattendrag i området så benämns detta tillrinningsområde. Arealen för 

tillrinningsområdet till en sjö är lika med avrinningsområdet vid sjöns utlopp minus 

sjöns egen areal. 

 

 Gränsöverskridande vatten, "Transboundary waters" 

Allt ytvatten och grundvatten som utmärker, korsar eller gränsar mellan två eller flera 

stater (UN Water Convention, s.2, 1992). 

 

 Dricksvatten, ”Drinking water” 

Vatten som används eller är avsedd att vara tillgänglig för användning av människor för 

att dricka, matlagning, personlig hygien eller liknande ändamål (UN Water Convention, 

s.4, 1999). 

 

 Aktör:  

Om inget annat nämns, en aktör som direkt eller indirekt påverkar och/eller påverkas av 

aktiviteter i regionen. 

 

 Virtuellt vatten:  

Ett nytt begrepp som används för att förstå hur handel med varor också är en handel 

med vatten. Professor John Anthony Allan var först att mynta uttrycket i sin forskning 

om vattenfrågor kopplade till politik, ekonomi, jordbruk och klimatförändringar. All 

produktion, såväl av jordbruksvaror som av industrivaror, kräver vatten. När ett land 

sedermera importerar varor/industrivaror importerar landet därmed också det vatten som 

har gått åt för att producera dessa. 

 

2.2 Tidigare komparativ forskning 

 

Forskning om sötvattenhantering, regional hållbarhet och delade sötvattenresurser är 

inte något nytt. Dessvärre är komparativa studier mellan olika geografiska områden få. 

Studier med fokus på ett geografiskt avgränsat område och ekosystem finns däremot 

inom olika vetenskapliga discipliner. Internationella och regionala samarbeten, tillika 

självständiga forskare har under lång tid producerat och publicerat forskningsmaterial 

och resultat. Internationella konventioner, protokoll och lokala samarbetsorganisationer 

har en stor bidragande roll till insamling av information, skapa nätverk mellan 

nationella och internationella parter samt att utarbeta och förhandla fram ramverk för 

reglering av lokala vattenresurser. Enskilda individer så som, Nickolay V. Aladin, Igor 

S. Plotnikov, Philip Micklin och Thomas Ballatore, Bo Libert, Erkin Orolbaev, och Yuri 

Steklov, Sixtus Kayombo och Sven Erik Jorgensen har genom forskning skapat 

underlag som möjliggör datainsamling för denna studie.  
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3 METOD 

 

I detta kapitel skildras studiens metod och val av tillvägagångssätt. Valet att genomföra 

en hypotesprövning utifrån en litteraturstudie och semi-strukturerade intervjuer 

beskrivs, motiveras men också problematiseras. Diskussion görs om metod, dess urval, 

intersubjektivitet och reliabilitet. 

 

3.1 Litteraturstudie 

 

Studien är till stor del en litteraturstudie då mycket av det insamlade materialet går att 

finna i olika former av litteratur och publikationer. Genom exempel tagna från litteratur, 

forskning och rapporter är syftet att skapa en grund av information som kan komma att 

svara på ställda frågeställningar samt exempel där båda nämnda hypoteser formuleras. 

Intervjuer ska, utöver att öka informationsinsamlingen och konkretisera exemplen, söka 

att validera eller falsifiera formulerad hypotes. 

Litteraturen har i första hand används för att samla information på generella frågor 

som rör sötvatten och konflikter. Denna kommer bland annat från litteraturlistor som 

presenteras och används i Linneuniversitetets kultur- och naturgeografiska kurser och 

undervisning. 

Sökning av relevant litteratur har i första hand gjorts med olika system för 

artikelsök, då med sökord som ”Transboundary waters”, ”Water conflict”, ”Aral Sea” 

och ”Lake Victoria”. I konversation med sakkunniga har även dessa givit goda förlag 

på relevant publicerad forskning. 

 

3.2 Semi-strukturerad intervju 

 

Semi-strukturerade intervjuer utgår från ett antal öppna frågor som ger möjligheter för 

breda svar. Detta skapar utrymme för intervjupersonen att diskutera relaterade frågor 

och funderingar. Denna metod av intervju lämpar sig då ämnet saknar formuleringar av 

"rätt och fel". Det är svårt att generalisera problematiken som behandlas i studien vilket 

då förutsätter det extra utrymme för diskussion som den semi-strukturerade 

intervjumetoden erbjuder. 

 

 Urval 

Urvalet av informanter och syftet med en kvantitativ undersökning är att få en bred, 

men detaljerad, beskrivning av respektive geografiska område. 

Urvalet av informanter för intervjuer och frågesamtal har gjorts utifrån den expertis 

dessa besitter. 

Med kunskap om regionerna Aralsjön och Victoriasjön tillika erfarenhet av den 

generella problematik studien uppmärksammar har Bo Libert, Regional Adviser on 

Environment UNECE, Klas Sandström, vatten- och sötvattenspecialist, Gunilla 

Björklund, ordförande Svenska Aralsjösällskapet och Anton Earle, Director Africa 

Regional Centre, Stockholm International Water Institute (SIWI) kontaktats. 
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 Etiska överväganden 

Det är viktigt att intervjun genomförs på ett korrekt vis. Det innebär att det ska finnas ett 

samtycke för deltagandet och att intervjun inte genomförs med hjälp av hemliga 

bandinspelningar. Informanten ska ge sitt medgivande för sitt deltagande och till att 

intervjun spelas in. Det är viktigt att bejaka forskningsetiska riktlinjer för att få en så 

god intervju som möjligt (Denscombre, s. 193, 2009). De forskningsetiska kraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och 

dessa sammanfattar det individskydd en forskare ska förhålla sig till. Informanten ska 

vara medveten om forskningssyftet, samtyckt till det och är medveten om vilka 

rättigheter denne har (Denscombre, s.195, 2009). Genomförandet av intervjun ska 

eftersträva ett korrekt och värdigt bemötande och arbeta för en ömsesidig respekt mellan 

båda parterna i intervjun, den som intervjuar och informanten (Denscombre, s.29, 

2009). Denna ömsesidiga respekt skapas bland annat genom att den som intervjuar är 

väl förberedd inför intervjun och påläst i ämnet. Denna ska även informera informanten 

om samtycket och eventuell konfidentialitet. Intervjupersonernas identitet och 

yrkesbefattning kommer endast formuleras i denna studie förutsatt att dessa givit sitt 

medgivande. 

 

 Intersubjektivitet 

Med intervjuer är det svårt att nå konsistens och objektivitet. Informationen som ges 

och det data som resulterar vid en intervju är i viss mån unik på grund av kontexten och 

de individer som deltar (Denscombre, s.268, 2009). Intervjumetoden har en tendens att 

producera ”icke-standardiserade svar” som då är svåra att återskapa (Denscombre, 

s.268, 2009). Intervjuerna i denna studie är till för att förstärka/försvaga eller ge 

ytterligare innehåll till litteraturstudien och studiens hypotes.   

Ge genomförda intervjuerna är gjorda genom mailkonversation och genom 

muntlig kommunikation, som underlättats av programmet Skype. De intervjuer som 

skett med hjälp av kommunikationsprogrammet Skype har varit semistrukturerade till 

sin struktur och intervjun har till stor del utspelats som ett avslappnat och informellt 

samtal. Frågorna har avsiktligen varit breda och i stor grad allomfattande för att söka 

skapa en nyanserad och personlig svarsfrekvens som karaktäriserar informantens 

erfarenheter och syn.   

Transkriberingen av intervjuerna är förenklad och kommer därför endast inkludera 

de formulerade frågorna och informantens svar. Talspråk, ”hummanden”, tvekande och 

skratt är också korrigerat för att skapa en språkligt korrekt och lättläst textmassa.  

Då dessa eventuella tvekanden, skratt och dylikt redigerats bort i transkriberingen 

är jag medveten om att en stor del av tolkningen av informanternas svar försvinner.  

Intervjuerna har spelats in med MP3 Skype Recorder. 

 

3.3 Hypotesprövning 

 

En del av studiens syfte är att undersöka och genomföra en hypotesprövning av tidigare 

formulerade hypoteser. En hypotes är ett antagande och är mest intressant om man 

använder denna i en hypotesprövning eller hypotetisk-deduktion. Då ska det avgöras om 

hypotesen gett ett sant eller falskt antagande. I den hypotetiskt-deduktiva metoden ställs 
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hypoteser upp som antaganden innan det görs en deduktiv slutledning som undersöker 

om antagandena stämmer (Thurén, s.29, 2007). En eller flera korrekta konsekvenser av 

en teori visar inte att teorin är korrekt i sin helhet. Det går inte att strikt bevisa 

sanningen av en teori med den hypotetisk-deduktiva metoden då den bara innebär att 

pröva ett antagande genom vad som följer från antagandet (Molander, s.75, 1988). 

 

3.4 Tabellbeskrivning 

 

Tabell är en uppställning av fakta och används för att fakta och data på ett enklare sätt 

ska kunna läsas och jämföras för läsaren. Komparation går att göra i text men lämpar sig 

bäst i tabellform då mer data kan, på ett enkelt och översiktligt sätt, presenteras och 

behandlas. Data i tabellerna har dels behandlats i studien men kompletteras också av 

data från externa källor. 

För att få en helhetsbild över vilka faktorer som kan komma att påverka ett lands 

och en regions förutsättningar till samarbete bör ekonomiska, socioekonomiska och 

geografiska faktorer alla behandlas. Det går dock inte i en studie som denna att ta i 

beaktning alla potentiella komponenter utan ett urval har skett även om en bredare 

generalisering troligtvis aldrig kommer vara möjlig.  

Urvalet har gjorts av mig och speglar min förutfattade mening om vilka faktorer 

som kan påverka en regions stabilitet och utvecklingsmöjligheter. 
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4  SÖTVATTEN SOM MAKTMEDEL OCH RESURS 

 

Även om de flesta aktiviteter kring delade flodområden är mer samarbetsinriktade än 

konfliktinriktade, saknar fortfarande 166 av de 276 gemensamma flodområdena i 

världen helt avtal eller överenskommelser om hur vattnet ska nyttjas mellan dessa 

(Jägerskog, s.12, 2012). Fyra av tio människor i världen är beroende av vatten från ett 

grannland (Lutherhjälpen, 2014) och nästan hälften av världens tillgängliga sötvatten 

delas mellan två eller flera länder (Jägerskog, s.2, 2012). Idag lever 45 procent av 

jordens befolkning i flodområden som är delade mellan flera stater, i Afrika är siffran 90 

procent (Jägerskog, s.7, 2012). Samtidigt delas över 50 procent av det tillgängliga 

ytvattnet i världen mellan två eller flera stater (Jägerskog, s.7, 2012). Frågan om 

gränsöverskridande vatten är viktig, framförallt i regioner där det råder brist på vatten. 

Det är inte underligt att vatten skapar spänningar, oenighet och konflikter. 

Vattenkonflikter bottnar ofta i att den stat som ligger uppströms i ett flodområde kan 

manipulera flödet vilket kan komma att drabba de stater som ligger nedströms, bland 

annat genom att bygga avledningskanaler, dammar och andra konstruktioner som 

hindrar flodens naturliga flöde. Att samarbeta för en gemensam vattenförsörjning är en 

förutsättning för varaktig fred i många krisdrabbade regioner 

Jordens, den blå planetens, vattentillgångar är mycket stora och dess oceaner 

täcker tillsammans större delen av dess yta, ca 71% av jordens yta för att vara mer exakt 

(Andréasson, s.51, 2006). Jordens totala vattenförråd utgörs av ca 97% oceaner och 

deras saltvatten (Andréasson, s.51, 2006). Drygt 2% förekommer som glaciäris i någon 

form och mindre än 1% av allt vatten på jorden kan lokaliseras till kontinenterna som 

sötvatten i flytande form, som ytvatten eller grundvatten (Andréasson, s.51, 2006). 

Således är det endast en mycket liten del av allt vatten på jorden som är användbar och 

tillgänglig för människans försörjning. Nederbörd över kontinenterna kan uppehålla sig 

där i from av is i glaciärer, som ytvatten i sjöar och vattendrag, som grundvatten i 

marken och i levande organismer, innan det slutligen når oceanerna eller avdunstar till 

atmosfären. Tre fjärdedelar av kontinenternas sötvatten är bunden till glaciärerna, vilket 

gör glaciärerna till kontinenternas största sötvattenreservoarer (Andréasson, s.56, 2006). 

Den resterande fjärdedelen domineras nästan helt av grundvatten på kontinenterna, 

närmare bestämt 97% av denna fjärdedel (Andréasson, s.56, 2006). Det är främst av 

detta vatten som vi människor är beroende för vår överlevnad. Tillgången till vatten, i 

det här fallet sötvatten, bestäms dock framförallt av mängden nederbörd, avdunstning 

från mark- och vattenytor samt växternas upptagningsförmåga. Detta är dock en 

geografisk företeelse där dessa faktorer varierar kraftigt mellan olika platser och tider på 

året. I arida klimat är avdunstningen hög, vilket leder till vattenbrist under hela eller 

delar av året. I humida klimat är istället nederbörden riklig vilket medför överskott på 

vatten under större delen av året. Brist på vatten är ett tilltagande problem i världen, och 

då framförallt i arida områden. På grund av det rådande klimatet i dessa områden är 

vattenresurserna märkbart begränsade. Grundvatten är en mycket långsamt förnyad 

naturresurs och ett för omfattande uttag kan då leda till ett s.k. överuttag. Det är 

resultatet när återbildningen av grundvattnet inte håller ”jämna steg” med det mänskliga 

uttaget. På grund av jordens, och framförallt vissa områdens, snabba befolkningstillväxt 
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och ökad jordbruksproduktion omsätts drygt 70% av allt vatten som tas ur vattentäkter 

till konstbevattning (Andersson & Sandelin, s.159, 2009). För att inte försätta sin egen 

befolkning i hunger eller fattigdom tvingas många stater runt om i världen att fortsätta 

sina uttag av grundvatten, trots att grundvattennivåerna sjunker. Detta är på lång sikt 

mycket ohållbart.  

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) rekommendationer behöver en person 

nästan 50 liter vatten per dygn för att leva ett drägligt liv (Andersson& Sandelin, s.157, 

2009). Detta är dock långt ifrån möjligt på många ställen i världen där det råder tidvis 

eller långvarig torka och där närmsta vattentäkt kan ligga flera kilometer bort. I de mest 

utsatta områden är det kvinnorna och flickorna som samlar vattnet vilket för många blir 

ett heldagsarbete. Kvinnorna kommer inte ut på arbetsmarknaden och flickornas 

skolgång eftersätts därför av hushållsarbetet som är av större prioritet för familjens 

överlevnad. I dessa länder klarar sig en person på fyra till fem liter vatten om dagen för 

de personliga behoven. Detta är inte drägliga mängder vatten. Även om personer i 

utsatta regioner kan klara sig på endast fyra till fem liter vatten om dagen per person är 

oftast svårigheten att finna vattentäkter innehållande rent vatten.  

I vissa regioner kan vattentillgången vara relativt god, problemet är att vattnet inte alltid 

är rent. Ofta har bara en liten procent av de drabbade ländernas befolkning tillgång till 

rent vatten. I dessa skiljer sig konsumtionen åt mellan stad och landsbygd då städerna 

och dess befolkning ofta prioriteras. Eftersom resurserna är begränsade kan inte alltid 

landsbygden erbjudas denna service av bland annat rinnande vatten och/eller rent vatten. 

I Sverige använder den enskilda individen ungefär 400 liter vatten om dagen 

(Andersson, s.160, 2009). Detta vatten används då till matlagning, bad, dusch, personlig 

hygien, disk och tvätt. I västvärlden används även vatten till att fylla swimmingpools 

och konstbevattna gräsmattor och gröna ytor, vilket i många fall kan verka slösaktigt. 

Även toaletter i många länder i västvärlden spolar med rent vatten.   

Dagens vattenkretslopp på jorden är inte detsamma som det var för miljoner år 

sedan. Allt sedan den neolitiska revolutionen har människan utformat redskap och 

metoder för att söka vägar att förändra detta kretslopp för att få så stor avkastning som 

möjligt inom bland annat jordbruket. I och med modern teknik och utrustning har den 

mänskliga påverkan på kretsloppet ökat. Människan bygger dammar, planar ut terrasser 

och ändrar riktning på flöden. Allt för att effektivisera och öka den enskilda 

statens/industrins avkastning. Massaindustri och kemisk industri är exempel på 

industrier som är stora vattenanvändare och därför i stor grad lokaliserade i västvärlden 

och den tempererade klimatzonen. Med modern teknik ökar inte bara människan sin 

avkastning utan med tekniska framsteg skapas även helt nya möjligheter att odla grödor 

på platser där de normalt inte kan växa naturligt. Detta har på många håll bidragit till en 

ökad förbrukning av redan begränsade vattenresurser. Sjöar töms och grundvattennivåer 

sänks. Tillsammans med en ökad efterfråga på vatten för att möta det växande 

internationella behovet av spannmål har vattenfrågan, med större omfattning, börjat 

uppmärksammas av ideella och politiskt obundna miljö- och humanitära organisationer 

som sätter tryck på stater och beslutsfattare. Den rådande brist på vatten har även gjort 

att kommersiella krafter har vaknat och börjat inse att vatten är en dyrbar och 

efterfrågad vara som går att sätta ett högt pris på.  
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5 ARALSJÖN 

 

I kapitlet nedan sammanställs data insamlad från formulerat metodval med fokus på 

Aralsjön med tillrinningsområde. 

 

5.1 Historisk bakgrund och geografi 

 

Centralasien är den Eurasiska kontinentens mittpunkt där floderna Syr-Darja och Amu-

Darja, två långa floder som sträcker sig från de vida kirgisiska bergen i öster till 

Aralsjön i väster, är de två största vattenflöden som förser Aralsjön med dess vatten (se 

fig.1). Det är runt dessa floder byar, städer och riken genom tiderna byggts upp 

(Nilsson, s.10, 1997). Städerna Samarkand, Buchara och Chiva var tidigt viktiga 

handelscentra längs den så kallade Sidenvägen, en karavanväg som utgjorde 

handelsförbindelser mellan Europa och Kina. Här vandrade handelsmän på 1200-talet 

och försåg stora Europeiska handelsstäder med sina långväga varor (Nilsson, s.14, 

1997). Då olika turkiska språk dominerade i regionen kom området att kallas Turkestan 

av kolonialmakten Ryska imperiet (Nilsson, s.15, 1997). Turkestan är en historisk 

benämning på en del av Centralasien, traditionellt uppdelad i Västturkistan eller ryska 

Turkestan som kom att omfatta det nuvarande södra Kazakstan samt Turkmenistan, 

Uzbekistan, Tadzjikistan och Kirgizistan. 

Aralsjön och dess sötvattenfloder spelade en viktig roll i utvecklingen av den 

regionala ekonomin, dess 

industrier, sysselsättning 

och infrastruktur. 

Regionen hade en stor 

flora och fauna; Aralsjöns 

salta vatten innehöll 

många arter av fisk och en 

rad sällsynta djur. Aralsjön 

hade bland det rikaste 

fisket i världen. Mer än 80 

procent av de som bor 

längs Aralsjöns kust var 

sysselsatta inom någon 

form av industri och 

näring som sjön erbjöd.  

  

Figur 1: Norra och södra Aralsjön, bifloder och regionens stater, 

http://archive.aramcoworld.com/issue/201505/reviving.the.north.aral.sea.htm, hämtad 2015-07-20 
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De bördiga markerna i sötvattenfloderna Amu-Daryas och Syr-Daryas deltan och de 

rika betesmarkerna längs dessa floder sysselsatte en stor del av regionens befolkning 

(Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan [MFA] u.å.).  

Aralsjön bidrog till att lindra lokalklimatet och minskade kraftiga svängningar i 

vädret i hela regionen. På vintern värms luftmassor upp över vattnet i Aralsjön. På 

sommaren, kyls luftmassorna ner över samma vatten (MFA u.å.). Detta skapade ett 

behagligt klimat för både människor, växter och djur i regionen. Det var under 1700-

talets andra hälft som den ryska expansionen i regionen nådde det territorium som idag 

utgör Kazakstan. Detta blev inledningen till en rysk dominans över området som kom 

att bestå fram till Sovjetunionens upplösning, och den Kazakstanska självständigheten, 

1991. Kazakstan blev sovjetrepublik 1936, och den politiska enhet som idag är 

Kazakstan är en sovjetisk skapelse (Landguiden, u.å. a). Under 1800-talets senare hälft 

nåddes även det territorium som idag utgör Uzbekistan av den ryska expansionen. Även 

detta blev inledningen till en sovjetisk dominans över området som även denna kom att 

bestå fram till Sovjetunionens upplösning och den Uzbekiska självständigheten 1991 

(Landguiden, u.å. a). Även Uzbekistan är en sovjetisk skapad politisk enhet. 

Muslimerna i Turkestan trivdes inte som undersåtar under Tsarens regi så när de ryska 

bolsjevikerna gjorde uppror 1917 stödde människorna i Turkestan revolutionen 

(Nilsson, s.20, 1997). I Kazakstan kom den nya kommunistiska maktapparaten snabbt 

att leda till tvångskollektivisering av boskapsskötseln och under den sovjetiske ledaren 

Josef Stalin fördrevs hela folkgrupper till Kazakstan från andra delar av Sovjetunionen 

för att arbeta i regionens tunga industri (Landguiden, u.å. a). Tillsammans med 

sovjetiska provsprängningar av kärnvapen i området och dess omfattande uppodlingar 

ledde det sovjetiska inflytandet snart till svåra miljöproblem i området (Landguiden, 

u.å. a). Det vinnande kommunistiska partiet deklarerade tidigt att Sovjetunionen ämnade 

bli självförsörjande på bomull och att den bäst lämpade marken för detta fanns i 

Centralasien, närmare bestämt i nuvarande Uzbekistan, en region som är lokaliserad 

mellan floderna Syr-Darja och Amu-Darja. För detta mål behövdes vatten, stora 

mängder vatten. På 1960-talet lanserade dåvarande Sovjetunionen ett enormt projekt för 

att odla upp den centralasiatiska stäppen. Ingenjörer byggde ett omfattande nätverk av 

kanaler och slussar längs sötvattenfloderna Amu-Darja och Syr-Darja, som är Aralsjöns 

livsnerv. Resultatet blev praktfulla bomullsfält, lokal välfärd för de bönder som tagit del 

av det nya jordbruket (Nilsson, s. 29, 1997) men också en annalkande humanitär- och 

miljökatastrof som skulle komma att drabba hela regionen. 

Kazakstan har tack vare sina stora naturtillgångar inom olja och gas upplevt en 

stark ekonomisk tillväxt sedan självständigheten och har inte påverkats så radikalt av 

och efter det sovjetiska herraväldet. Denna tillväxt försöker landets ledning alltmer 

omsätta i en modernisering av landets övriga sektorer och infrastruktur för att på sikt 

minska råvaruberoendet. Befolkningens levnadsstandard har höjts avsevärt, men 

välståndet är ojämnt fördelat och koncentrerat till de större städerna (Landguiden, u.å. 

b). Uzbekistan blev en viktig leverantör av bomull till Sovjetunionen och efter att allt 

större områden odlades upp med hjälp av konstbevattning har regionen drabbats av 

katastrofala miljöeffekter.  
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För att kunna urskilja Aralsjöns ”moderna tids” minskade omfång och dess 

orsaker måste man se utvecklingen i ett större, historiskt perspektiv. Detta är viktigt i 

sammanhanget då Aralsjön både haft perioder då den minskat och ökat i omfång under 

de senaste 10 000 åren. Dessa har i det tidigare skedet helt påverkats av naturliga 

klimatförändringar men har under de senaste 4 000 åren allt mer kommit att påverkas av 

en mänsklig inblandning i området (St. Petersburg, 2009). Den pågående moderna 

tillbakagången och minskade omfång av Aralsjön är dock annorlunda och skiljer sig 

från tidigare perioder av utvidgning och tillbakagång av sjön. För första gången utgör 

inte de naturliga processerna en avgörande roll utan den mänskliga påverkan av flodens 

förutsättningar har tagit överhand. Även om den globala uppvärmningen under de 

senaste decennierna ökat är det än idag det mänskliga inflytandet som dominerat denna 

tillbakagång (St. Petersburg, 2009). Den uttorkning som började under 1960-talet 

beskrivs som den mest allvarliga under det senaste millenniet (St. Petersburg, 2009). 

 

5.2 Naturgeografisk följd 

 

Orsaken till katastrofen är mycket simpel och lätt att peka ut, problemet många forskare 

tampas med är dock vilka följder denna katastrof direkt och indirekt orsakat, både lokalt 

och regionalt. Konsensus rådande orsaken till Aralsjöns senaste tillbakagång är det 

forna kommunistpartiet i Moskvas anbefallning i slutet av 1950-talet att den uzbekiska 

sovjetrepubliken drastiskt skulle öka sin bomullsproduktion och göra Sovjetunionen 

självproducerande på bomull. De två stora floderna Amu-Darja och Syr-Darja fick 

offras och snabbt kunde den lokala befolkningen börja skåda Aralsjöns tillbakagång. 

Totalt tillförde dessa två floder ca 180 km3 sötvatten per år till Aralsjön 1960, men 1996 

var deras sötvattentillförsel endast ca 15 km3 per år (Miljöforskning, 2015). Aralsjön 

utbredde sig innan 1960 över en yta ungefär 12 gånger större än Vänern och ligger i 

både Uzbekistan och Kazakstan. Det som dock återstår av sjön har nu blivit två mycket 

mindre separata sjöar, varav den nordligaste ligger på kazakiskt territorium (se fig.2).  

 

 

 

Figur 2: Aralsjöns förminskning i regionen från 1971 till 2011, 

http://illvet.se/naturen/geografi/vart-har-aralsjon-tagit-vagen, hämtad 2015-10-01 

http://illvet.se/naturen/geografi/vart-har-aralsjon-tagit-vagen
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Den stora avtappning, som bevattningsprojektet resulterat i, har bland annat dramatiskt 

påverkat klimatet, upp till 100 kilometer från sjön (Viklund, 2001).  

Aralsjöns kustremsa har inte bara dragit sig tillbaka utan p.g.a. Aralsjöns salthalt 

har stora delar av marken blivit obrukbar (Landguiden, u.å. c). Resultatet av det 

minskade inflödet av sötvatten från floderna Syr-Darja och Amu-Darja har senare 

bidragit till ytterligare försaltning av Aralsjöns vattenmassa. Salterna som samlas i den 

torrlagda havsbottnen sprids sedan långväga med vindens kraft. 

Aralsjön är en saltvattensjö som ligger under havsytan och saknar därför ett 

naturligt utlopp. När vattentillflödet från Amu-Darjas och Syr-Darjas inte längre är i 

balans med sjöns avdunstning, alltså när sjöns avdunstning överstiger den mängd vatten 

som tillförs Aralsjön, blir resultatet att sjöns kustremsa drar sig tillbaka (se fig.3). 

På grund av Aralsjöns tillbakagång är somrarna nu hetare, kortare och torrare, 

temperaturen kan rusa upp till 45 grader Celsius. Vintrarna är längre och kallare med en 

temperatur på mellan -20 och -25 grader Celsius och luftfuktigheten i området har 

minskat med omkring 28 procent (Viklund, 2001). Forskare menar att klimatet har 

förändrats eftersom den buffert som Aralsjön tidigare utgjorde mot det hårda 

ökenklimatet nu håller på att försvinna. Det regnar också mindre medan sandstormarna 

blir allt fler (Jamtli u.å.). Lokalbefolkningens lidande är mycket stort. Hälsotillståndet 

har kraftigt försämrats i regionen. Ökad frekvens av olika cancerformer, anemi och 

andra invärtes sjukdomar har konstaterats. Barnadödligheten har ökat och 

medellivslängden sjunkit. Barnadödligheten i regionen har ökat från 25 per 1 000 födda 

under 1950-talet till närmare 100 per 1 000 födda 2005. Akuta problem i 

andningsvägarna på grund av sandstormarna från den torrlagda sjöbottnen svarar för 

nästan hälften av barnadödligheten (Gröndahl, 2015). Deltaområdena var en gång 

bördiga områden med sjöar, vassfyllda kärr och blandskog, som utgjorde hem för över 

170 djurarter. Men skogarna har krympt till en bråkdel av sin forna areal och de flesta 

av sjöarna har torkat ut. För cirka 10 år sedan fanns bara 38 djurarter kvar, av vilka flera 

redan då var utrotningshotade (Viklund, 2001). Salthalten i det återstående vattnet har 

ökat från 10 till 25 procent. Vattnet är starkt förorenat av bekämpningsmedel och 

konstgödsel (Viklund, 2001). 

Då de ekonomiska förutsättningarna förändrats förekommer en mycket stor 

regional arbetslösheten, vilket bland annat medfört stora ekonomiska och sociala 

problem för befolkningen. Mycket av det lokala näringslivet står still på grund av den 

minskade huvudnäringen av fiske som tidigare dominerat i regionen. 

Figur 3: Aralsjöns förminskning i regionen mellan åren (från vänster till höger): 2000, 2007, till 

2014, http://feber.se/vetenskap/art/310327/det_gr_inte_bra_fr_aralsjn/, hämtad 2015-06-03 

http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Uzbekistan/Modern-Historia
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5.3 Geopolitiska motsättningar och ohållbara förhållanden 

 

Den geopolitiska situationen i Centralasien förändrades 1991 när Sovjetunionen 

kollapsade och de forna sovjetrepublikerna proklamerade sin suveränitet. Som ett 

resultat av detta blev floderna Amu-Darja och Syr-Darja och deras dräneringsområden 

delade mellan respektive länder och gränsöverskridande (Libert, s.10, 2008). Några 

månader efter att ha förklarat sin suveränitet trädde Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, 

Turkmenistan och Uzbekistan in i sina första regionala avtal. ”Agreement on 

Cooperation in Joint Management, Use and Protection of Interstate Sources of Water 

Resources” tecknades 1992. (Libert, s.11, 2008). Avtalet som tecknades föreskrev dock 

inte tillhandahållandet av energiförsörjning till Kirgizistan och Tadzjikistan för deras 

behov över vinterhalvåret, när energin behövs som mest. Detta är den huvudsakliga 

källan till den aktuella vattenproblematiken som splittrar länderna i Centralasien (Libert, 

s.11, 2008). När Kirgizistan och Tadzjikistan förlorade sina tidigare vinterleveranser av 

energi som reglerades från Moskva, började de istället att förlita sig på deras enda 

lättillgänglig energikälla, vattenkraft. För att generera el vid sina vattenkraftstationer 

släpper de stora mängder av vatten från sina reservoarer under vintern och 

vinterhalvåret (Libert, s.12, 2008). Det vatten som släpps från dammar och reservoarer 

på vintern kan då inte användas produktivt bland länderna nedströms och kan komma 

att orsaka negativa effekter. Som en följd av utsläppen på vintern töms bassängerna 

vilket resulterar i färre mängder vatten för bevattningssäsongen för nedströms länder 

och därmed äventyras vattenförsörjningen nedströms. Minskad vattentillgång och 

minskade uppodlade arealer har en direkt negativ inverkan på nedströms länders 

ekonomi (Libert, s.13, 2008). Detta gör vattensituationen i Centralasien unik då 

regionens viktigaste avrinningsområden tidigare förvaltades centralt men är efter 

sovjetunionens fall gränsöverskridande och delas av självständiga stater. I denna 

situation är det inte lätt att ge ett enkelt svar när det gäller beslutsamhet och tolkning av 

rättigheter och skyldigheter gällande uppströms och nedströms länder. 

Det finns en lång och rik historia av studier runt Aralsjön med anor från mitten av 

1800-talet. Många högkvalitativa, noggranna och vetenskapligt korrekta undersökningar 

ägde rum under det ryska imperiet och av den efterföljande Sovjetunionen och 

resulterade i en uppsjö av vetenskapliga publikationer (St. Petersburg, 2009). Även om 

vetenskapen relaterad till Aralsjön är lätt att förstå är det många komplicerade 

komponenter och deras interaktioner som försvårar arbetet mot ett mer hållbart 

förhållningssätt och en långsiktig planering.  

Den hydrologiska balansen i området är känd, liksom de många sätt som 

bosättningar har stört, eller rubbat denna (Glantz, 2007). Det står klart att människan 

påverkat ekosystemet i området (St. Petersburg, 2009, Glantz, 2007). Bomullsodlingen 

har fått skulden för innanhavets nuvarande situation och den förgiftning av vatten, mark 

och jordbruksmark som följde den massiva uppodlingen av regionens landskap. 

Gödsel, herbicider och pesticider applicerades på bomullsfälten i stora mängder, baserat 

på antagandet att om en liten mängd gjorde bra, då skulle mycket göra ännu större nytta 

för bomullsproduktion (Glantz, 2007). Det kommer, enligt Glantz som får stöd från 

sakkunniga, krävas en nästan heroisk global insats för att rädda det som återstår av den 
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stora, ursprungliga Aralsjön. Det skulle också kräva en stor grad av uppoffring bland 

människor och regeringar i regionen. Att ge Världsarvsstatus till Aralsjön, tror Glantz, 

skulle kunna tända en gnista för det krävande restaureringsarbetet och den nödvändiga 

uppoffring som måste göras för och i regionen (Glantz, 2007). Visserligen är det lätt att 

sitta i en fåtölj långt bort från Centralasien och ge råd till ledarna för de centralasiatiska 

staterna om behovet av att bryta sitt beroende av bomull eller att använda vatten mer 

effektivt. Det är också lätt att tala om för dem att de måste samarbeta i frågor som rör en 

effektiv förvaltning och användning av vattenresurser och vattenförsörjning. Men att 

göra de nödvändiga och i många fall mycket drastiska förändringar är lättare sagt än 

gjort. För att vara rättvis mot beslutsfattare i dessa relativt nya länder, måste man ta 

hänsyn till att problem relaterade till Aralsjön och dess omgivning inte är det enda som 

dessa stater och dess befolkning ställs och har ställts inför (Glantz, 2007). Aralsjöns 

geografiska yta har som sagt varit i ett tillstånd av minskning allt sedan 1960-talet. Trots 

att själva Aralsjön och dess vatten, även i sitt nuvarande tillstånd, endast delas mellan 

två stater, Kazakstan och Uzbekistan, är det många fler stater som påverkas av, och har 

möjlighet att påverka, vattnet i Aralsjön och dess tillrinningsområde. Detta område 

sträcker sig över ett mycket stort geografiskt område som inte tar hänsyn till 

internationella statsterritorier. De länder som gemensamt ska komma överens om och 

fördela den begränsade vattenresursen mellan sig är listade nedan i Figur 4. Listan och 

dess data är sammanställd av College of Earth, Ocean, and Atmospheric Sciences 

Oregon State University genom deras databas The Transboundary Freshwater Dispute 

Database (TFDD) som är avsedd att förebygga och lösa vattenkonflikter. 

 

 

 

Nedan följer en mer detaljerad kartbild av de uppströms och nedströms länder som 

påverkas av regionens bristande vattenresurs, dess landyta/landgränser (orange) och 

dess landmassa inom Aralsjöns dräneringsområde (mörkblå). Länder utanför detta 

område visas på kartan i gul färg (se fig. 5). 

 

Figur 4: Aralsjöns dräneringsområde 2001. Atlas of International Freshwater Agreements (2001), 

http://www.transboundarywaters.orst.edu/publications/atlas/atlas_pdf/4_Treaties_asia.pdf, hämtad 

2015-10-01. 
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Med många stater och regionala stormakter som tillsammans ska dela en begränsad 

resurs är spänningar mellan de olika parterna ofta ett faktum. Så även i detta fall. Stater 

som dessa har i många fall bristande expertis inom jordbrukssektionen och saknar även 

den nödvändiga finansiella och materiella utrustning för att öka produktionens 

avkastning och minska det stora användandet (”spill”) av sötvatten. Precis som vid 

många forna sovjetstater är ländernas BNP väldigt låg, något som också karaktäriserar 

en dominerande agrar nationell kultur. Omställningen till en mer hållbar framställning 

och produktion faller därför långt utanför staternas egna ekonomiska sfär. Trots detta 

förekommer både regionala och internationella insatser koordinerade för att råda bot på 

den situation Aralsjön för närvarande är i. 

 

5.4 Samarbeten och program 

 

En internationell konferens om Aralsjön i St. Petersburg, tillsammans med ryska 

vetenskapsakademin och flera andra organisationer, hölls den 12-15 oktober 2009. 

Konferensen ägnades åt ”Aral: Past, Present and Future” och behandlade två 

århundraden av utredningar om Aralsjön. Deras slutsats var bland annat att rapporter om 

Aralsjöns död är en för tidigt dragen slutsats (St. Petersburg, 2009). Även om stora delar 

av 1960-talets Aralsjön är borta för en överskådlig framtid, är fortfarande betydande 

delar av sjön kvar. Den lilla norra Aralsjön har bitvis blivit, hittills mycket 

framgångsrikt, återställd så att den återigen har betydande ekologiskt och ekonomiskt 

värde för det lokala näringslivet. Och även om den östra stora Aralsjön är förlorad, kan 

den västra delvis komma att bevaras och restaureras, om studier visar att detta är 

ekonomiskt och miljömässigt genomförbart (St. Petersburg, 2009). En ny 

forskningsansats är nödvändig för att studera Aralsjön, floddeltan och den omgivande 

regionen. Det måste vara en balans mellan teoretisk och tillämpad vetenskap som 

involverar samarbete mellan forskare från olika discipliner och så många länder som 

möjligt. Särskilda insatser måste göras för att attrahera och engagera yngre 

Figur 5: Aralsjöns dräneringsområde 2015,  

http://internationalwatercooperation.org/tbwaters/?basin=23, hämtad 2015-10-01 
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vetenskapsmän och forskare för att säkerställa långsiktigt vetenskapligt engagemang 

och fortsatt internationell dialog. IFAS, International Fund for Saving the Aral Sea, 

måste utöka sitt samarbete med ledande forskare från alla länder i världen (St. 

Petersburg, 2009). Att säkerställa en rättvis och rimlig användning av 

gränsöverskridande vattenresurser är ett akut problem och ett måste för att motarbeta 

den rådande försämrade ekologiska situation och brist på dricksvatten i Centralasien.  

Sedan 1990-talet har regionens länder uttalat sig i Förenta Nationerna [FN] och i 

andra internationella och regionala organisationer för att varna det internationella 

samfundet för problemen i Aralsjöområdet och deras nära samband med den regionala 

och globala säkerheten. Åren 1993 och 1995 vädjade företrädare för länderna i 

Centralasien till det internationella samfundet genom generalförsamlingen i FN att ge 

stöd för att rädda Aralsjön och den omgivande regionen, och varnade för att detta 

problem inte kan lösas utan stöd och hjälp från de internationella finansiella 

institutionerna och de utvecklade länderna, med FN i en samordnande roll (MFA u.å.). 

För de människor och stater i regionen vid Aralsjön och dess dräneringsområde är 

vatten en livsnödvändighet. Ländernas ekonomiska utveckling och kvalitet och 

regionens levnadsvillkor beror i hög grad på tillgången till vattenresurser. 

Under den första period som suveräna stater tecknade de centralasiatiska staterna 

Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan avtal om gemensam 

förvaltning, användning och skydd av de gemensamma vattenresurserna. En av de 

huvudsakliga aktörerna i regionen är IFAS. IFAS är en internationell organisation som 

stöds av de centralasiatiska regeringarna. Aral Sea Basin Program (ASBP), som bedrivs 

genom IFAS, är det viktigaste långsiktiga åtgärdsprogram i regionen för hållbar 

förvaltning av vattenresurser. Programmet omfattar projekt och har sina rötter i den 

första UNEP-sovjetiska diagnostisk studie av Aralsjön som genomfördes mellan åren 

1988-1991 i samarbete med den sovjetiska regeringen. Utarbetandet av ASBP 

påbörjades 1992 och efter IFAS grundades 1993 har programmet officiellt lanserades 

som en gemensam ansträngning av Världsbanken, UNDP och UNEP. Programmets 

huvudsakliga mål var: 

 

1. Stabilisera miljön i Aralsjöns tillrinningsområde; 

2. Återställa katastrofområdet runt sjön; 

3. Förbättrad förvaltning av gränsöverskridande vatten i området; 

4. Bygga upp kapaciteten hos de regionala organisationerna att planera och genomföra 

programmet. 

 

ASPB utvecklades till det mest omfattande internationella program som adresserade 

krisen vid Aralsjön och fick aktivt stöd och engagemang från många multilaterala och 

bilaterala givare. Bland annat Asiatiska utvecklingsbanken, UNESCO, EU och 

regeringarna i USA, Kanada, Nederländerna, Schweiz och andra. I första projektfasen 

tilldelades programmet 280 miljoner dollar i krediter och 48 miljoner dollar i anslag 

(Water Unites u.å.a). År 2002 utvecklades ASBP-2. IFAS planerade att under perioden 

2003-2010 ta itu med ett brett spektrum av miljömässiga och socioekonomiska problem 

samt problem rörande vattenhantering och institutionella svårigheter. (Water Unites 

u.å.a).  
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Under 2010 startade utarbetandet av den tredje fasen av Aralsjön Basin Program 

(ASBP-3) som skulle omfatta åren 2011-2015. Den här gången deltog och genomfördes 

beredningsprocessen av projektet i samråd med nationella och internationella experter. 

Det yttersta målet med ASBP-3 var att förbättra den socioekonomiska och miljömässiga 

situationen i regionen (Water Unites u.å.b). Över 8,5 miljarder dollar tillhandahölls för 

genomförandet av mer än 300 projekt som ingår i programmet på följande områden: 

 

• Integrerad användning av vattenresurser 

• Miljöskydd 

• Socioekonomisk utveckling 

• Att förbättra de institutionella och rättsliga mekanismer 

 

IFAS är den enda regionala organisation där alla fem centralasiatiska länderna är 

medlemmar. Det är ett bevis på att delade vattenresurser kan främja samarbetet. Till 

skillnad från många andra regionala centralasiatiska organisationer har IFAS och dess 

underställda organ fungerat i 20 år. Det är välkänt inom regionen att program och avtal 

inte alltid uppfyller förväntningarna hos medlemsländerna och givarsamfundet. Detta är 

inte förvånande efter de förhållanden under vilka det regionala samarbetet om det 

delade vattnet var tvunget att utvecklas under. Förutom den svåra interna politiska 

situationen i regionen finns det uppenbara svårigheter i kommunikationen. Gunilla 

Björklund på det Svenska Aralsjösällskapet (SASS) skriver i mailkonversation ”Vi är 

med i ett EU-projekt på Master-nivå men det visar sig att många av Mastersstudenterna 

inte kan engelska och i en hel del fall inte ens ryska!” (Bilaga A). Detta är dock ett 

påstående Bo Libert dementerar (Bilaga C). Presidenterna i Centralasien representerar 

sina respektive länder i IFAS (Libert, s.17, 2008) och det är inte alls ovanligt 

förekommande att de bidrag medlemsländerna i IFAS tilldelas främst används för 

nationella projekt som inte nödvändigtvis främjar det gemensamma bästa för regionen. 

Det finns endast ett fåtal verkligen regionala projekt. Mycket centraliseras tills det land 

som för tillfället innehar ordförandeskapet i IFAS (Libert, s.17-18, 2008). Denna 

gemensamma strävan möts därför av många motgångar då flertal saker talar mot de 

goda intentionerna. Bland annat den jättelika vattenreservoar i Karakum-öknen som 

Turkemistans förre president Saparmurad Nijazov lät bygga (Hardin, 2009) samt 

Tadzjikistans planer att bygga en stor kraftverksdamm uppströms Aralsjön i Amu-Darja. 

Det är alltså inte enbart fråga om kunskap och utbildning, materiella förbättringar och 

finansiellt stöd utan också att sätta det nationella egenintresset åt sidan. 

 

5.5 Framtiden 

 

Viktigaste faktorn för sjöns storlek och ekologiska kvalitet är inflödet av sötvatten från 

floderna Syr- och Amu-Darja. Därför är det en absolut nödvändighet att detta vatten och 

allt vatten i dräneringsområdet förvaltas på bästa möjliga vis. Det förutsätter ökat 

samarbete och samverkan staterna emellan. Dels för att lösa de kritiska problemen med 
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vattenförvaltning, inklusive vattnets delning, men också de konflikter som uppstår 

mellan de uppströms och nedströms stater över behoven av bevattning kontra 

maximering av vattenkraftsproduktionen. Den viktigaste åtgärden är allmänt införande 

av modern teknik och metoder för konstbevattning som byter ut föråldrade och 

ineffektiva system. Att arbeta för jordbruksreformer och rationell vattenanvändning är 

nödvändigt på alla nivåer i de centralasiatiska länderna. 

Att omdirigera de sibiriska floderna söderut till Aralsjön eller att ”pumpa” vatten 

från Kaspiska havet till Aralsjön är inte realistiska alternativ för att lösa vattenproblem i 

Centralasien (Nilsson, s.30, 1997). Inte heller Rysslands, då något äldre ”lösningar” på 

Aralsjön, är i praktiken realistiska där planer formulerats som innefattat bland annat att 

konstruera kanaler som leder Uralbergens vatten till Aralsjön eller med hjälp av 

kärnvapen spränga glaciärisarna vid de kirgisiska bergen i öst (Nilsson, s.30, 1997). 

Dessa insatser skulle inte bara vara alltför dyrt och komplicerat att i praktiken 

genomföra, utan skulle dessutom kräva komplicerade internationella avtal, och har 

alltför många potentiellt allvarliga miljökonsekvenser (Nilsson, s.31, 1997). 

Forskare finner idag det klokast att fokusera på lokala och regionala lösningar 

som bland annat effektivisering av vattenanvändningen i bevattning och insatser för att 

bevara och delvis återställa Aralsjön.  

Det är bland dagens forskare inte en realistisk tanke att Aralsjön kan återupplivas i 

sin forna glans (Libert, s.19, 2008). 

Ett föråldrat och tekniskt undermåligt elnätverket i Kirgizistan har bidragit till 

nationella energiförluster där det beräknas att den totala tekniska och ekonomisk 

förlusten uppgår till 35 procent. Investeringar i energisparande teknik och en 

modernisering av energiinfrastrukturen i landet samt en förbättrad energipolitik skulle 

direkt kunna spara vatten i regionen (Libert, s.15, 2008). I de nedre delarna av Amu-

Darja och Syr-Darja, där några av de största bevattningsområdena i världen finns, är 

nyttjandet av vattenresursen mycket dålig. I ett antal av bevattningssystemen går nästan 

hälften av vattnet förlorat på vägen mellan källan och plantagen och vid dessa är också 

förlusten hög (Libert, s.15-16, 2008).  

En mer effektiv användning av energi och vattenresurser i regionen kan direkt 

minska efterfrågan på vatten och göra mer vatten tillgängligt att släppas in i Aralsjön 

(Libert, s.19-20, 2008). I intervju med Bo Libert (Bilaga C), Klas Sandström (Bilaga D) 

och Gunilla Björklund (Bilaga A) går dessa emot Glantz (2007) och förklarar att 

forskare i stort sett är enade om att ett restaurerande av Aralsjön aldrig kommer bli 

aktuellt då de ekonomiska konsekvenserna av denna insats skulle bli för omfattande. 

Istället förklarar de att fokus istället hamnat på Aralsjöns nordligaste del och belyser 

vikten för framtida effektivisering av energi och vattenresurser, samt vikten av goda 

relationer mellan grannländerna som karaktäriserar öppenhet och ömsesidigt förtroende, 

för att få en hållbar vattenanvändning i regionen. 
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6 VICTORIASJÖN 

 

I kapitlet nedan sammanställs data insamlad från formulerat metodval med fokus på 

Victoriasjön med tillrinningsområde. 

 

6.1 Historisk bakgrund och geografi 

 

Nilen med dess biflöden, tillsammans med Victoriasjön sträcker sig från Nildeltat vid 

Medelhavet till Tanzania i Östafrika och passerar under denna långa sträcka elva länder; 

Burundi, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Sydsudan, Sudan, Etiopien, Kongo-

Kinshasa, Eritrea och Egypten. Nilens längsta biflöde, Vita Nilen, sträcker sig från 

bergen öster om Tanganyikasjön, via Victoriasjön, till Nildeltat vid Medelhavet. Det 

något kortare biflöde, Blå Nilen, rinner från det etiopiska höglandet, in i centrala Sudan, 

och bidrar där till en del av det vatten som senare rinner in i Egypten. Victoriasjön är 

Afrikas största sötvattensjö och världens näst största sötvattensjö. Den brittiska 

koloniseringen av området inleddes med Brittiska Östafrikakompaniets 

handelsverksamhet. Kompaniet gick dåligt och området övertogs av den brittiska 

kronan och Uganda (tidigare Bugunda) blev ett brittiskt protektorat (Landguiden u.å. d). 

Britterna styrde Uganda genom den klassiska taktiken att söndra och härska 

(Landguiden u.å. d). Vissa folkgrupper, framförallt de i norr, marginaliserades och 

betraktades som "arbetesreserv" medan andra folkgrupper fick ta del av 

kolonialmaktens satsningar vilket bidrog till högre utbildningsgrad bland dessa 

(Landguiden u.å. d). 

Vägen mot självständighet blev lugnare i Uganda, än i till exempel grannlandet 

Kenya som hade många vita nybyggare. Den ugandiska härskarklassen hade trygga 

anställningar inom förvaltning, kyrka och utbildningsväsende. Även bönderna fick 

rimligt betalt för sina produkter. Detta minskade missnöje och grogrunden för krav på 

självstyre (Landguiden u.å. d). Mot mitten av 1900-talet växte dock motståndet mot 

kolonialmakten och yttrade sig genom både strejker och uppror. Detta ledde så 

småningom till den Ugandiska självständigheten 1962. Uganda var efter deklarationen 

av sin självständighet 1962 ett av Afrikas rikaste länder. Dock efter vanstyre och 

diktatur försvann välståndet på mindre än ett decennium. Levnadsstandarden har stegvis 

ökat efter att den nuvarande presidenten Yoweri Museveni tog makten. Ekonomiska 

reformer och avslutade konflikter har givit resultat, men regimen har blivit allt mer 

auktoritär och korrupt och oppositionen hindras allt mer från inflytande (Landguiden 

u.å. e). 

Tanzania är trots sina rika naturtillgångar ett av världens fattigaste länder. I alla 

tider har Tanzania med sin långa kust i Indiska Oceanen varit mål för bosättare och 

handelsmän, från arabiska immigranter 800 e.kr, persiska och indiska besökande 

handelsmän till den västerländska våldsamma koloniseringen i början av 1500-talet. 

Denna inleddes med en 200 år lång portugisisk ockupering av den tanzaniska kusten. I 

början av 1700-talet jagades portugiserna bort av omanierna som, på grund av egna 

fejder, tvingades lämna ifrån sig sina nyvunna östafrikanska besittningar till olika 

ställföreträdare. Under ”kapplöpningen av Afrika” tog tyskarna styre över mycket av det 
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som nu är Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda och Burundi. Detta blev Tyska Östafrika.  

Det tyska styret ansågs som hårt och alla gemensamma uppror mot kolonialmakten 

slogs brutalt ned. 

Efter första världskriget kom regionen att regeras av britterna fram till samtliga 

länders självständighet i början av 1960-talet. Landet har karaktäriserats av ekonomiska 

kriser, ineffektiv förvaltning och stort biståndsberoende men trots detta har landet 

politiskt ändå förblivit stabilt (Landguiden u.å. f).  

Till skillnad från sina grannländer har Kenya en relativt varierad ekonomi som 

inte endast stimuleras av en agrar verksamhet. Kenya har ett rikt jordbruk, en ganska väl 

utvecklad industri och ett djurliv som lockar många turister. Utbredd korruption och 

interna etniska motsättningar är dock ett stort problem. Dessutom lever nästan hälften 

av Kenyas befolkning i fattigdom och med hög befolkningstillväxt, växande AIDS-

epidemi, torka och etniska konflikter har 

levnadsvillkoren försämrats för den Kenyanska 

befolkningen (Landguiden u.å. g). 

Victoriasjön upprätthåller en 

anmärkningsvärd mängd av 343 fiskarter och 309 

endemiska fiskarter, eller s:k underarter, vilket gör 

att Victoriasjön har den högsta globala nivå av de 

båda (Wong, s.28, 2007). Sötvattenfisket i 

Victoriasjön är en av världens största och har 

bidragit till stor social och ekonomisk tillväxt 

bland kuststaterna. Nilens och Victoriasjöns 

gemensamma dräneringsområde har ungefär 

samma totala yta som Indien, och Nilen är också 

den längsta flod på jorden (Wong, s.28, 2007).  

Nilen är Victoriasjöns utlopp (Jorgensen, 

s.432, 2005) vilket gör Victoriasjön mycket viktig 

för länderna nedströms denna. Framförallt då 

Victoriasjön är Vita Nilens huvudsakliga källa. 

Victoriasjön är för sin area världens näst största 

sötvattensjö efter Övre Sjön i Nordamerika 

(Jorgensen, s.432, 2005) och den största delen av 

befolkningen är sysselsatt inom någon form av 

agrar verksamhet, antingen jordbruk 

eller boskapsskötsel. Ändå är 

sötvattenfisket i Victoriasjön det mest 

produktiva i världen (Jorgensen, 

s.433, 2005).  

Av västvärlden upptäcktes sjön och pekades ut först år 1858 av den brittiske John 

Hanning Speke som den länge eftersökta källan till Nilen. Han blev övertygad att han 

upptäckt Nilens källa och döpte sjön efter den engelska drottningen (Nilsson, s. 40, 

1997). Dock erkändes inte upptäckten förrän den amerikanske upptäcktsresanden H. M. 

Stanley bekräftade sjöns existens år 1875 (Nilsson, s.40, 1997). 

Figur 6: Victoriasjön- och Nilens flod- och 

dräneringsområde, Wong, CM, Williams, CE, Pittock, J, 

Collier, U and P Schelle (2007), World’s top 10 rivers at 

risk, page 28. 
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6.2 Naturgeografisk följd 

 

De hot som Victoriasjön möts av inkluderar övergödning, överexploatering av fisk, 

införande av exotiska arter, och klimatförändringar (Jorgensen, s.431, 2005). Som vid så 

många andra ekologiska problem är problemet gränsöverskridande. För att möta dessa 

hot, och utifrån ett hållbart perspektiv, behövs gemensamma ansträngningar som 

inkluderar samarbete mellan alla länder i sjöns tillrinningsområde. Dessa hot har 

resulterat i massiva algblomningar, vattenburna sjukdomar, överfiske, inplantering av 

fisk och syrebrist av sjöbotten. De omfattande förändringar har förorsakats av både 

införandet av Nilabborren, som ändrade näringskedjan i sjön, och en ökad övergödning i 

sjön. Sjöns ekosystem har genomgått väsentliga förändringar de senaste årtiondena 

(Jorgensen, s.434, 2005).  

Även om det nu är under kontroll har stora mängder vattenhyacint kvävt viktiga 

vattenvägar och resulterat i att viktiga hamnar växt igen, framförallt i Kenya och 

Uganda, under senare delen av 1990-talet (Jorgensen, s.434, 2005). Med blomningen av 

vattenhyacint kom inte bara minskad fångst och sänkt inkomst. Ruttnande vegetation 

under en kvävande filt av vattenhyacinten förorenade också sjöns dricksvatten. Utöver 

detta gav växten skydd för vattensniglar som härbärgerar den dödliga parasiten 

Bilharzia och Malariamyggor (Theuri, s.5, 2013). Båda dessa frodas i stillastående 

vatten (Andersson, s.172, 2007). Då vattenhyacinten inte hade någon naturlig fiende i 

Victoriasjön kunde denna oavbrutet och utan hinder expandera och komma att täcka 

stora delar av sjön och dess tillflöden. James A. Ogwang är en ugandisk entomolog som 

arbetar med National Agricultural Research Organization. Ogwang importerade en 

annan invasiv art - en glupsk Sydamerikanskt skalbagge och naturlig fiende till 

vattenhyacint (Theuri, s.9, 2013). Skalbaggarna minskade vattenhyacintens utbredning, 

hämmade dess vegetativa reproduktion, och dess möjligheter att blomma och sprida 

pollen. Skalbaggarna överförde även skadliga mikroorganismer (både svampar och 

bakterier) in i växtvävnaden som också bidrog till ett minskat bestånd av 

vattenhyacinten (Theuri, s.9, 2013).  

Med hjälp av lokala fiskare kunde dessa skalbaggar planteras ut i sjön och 

tillsammans med kombinerade insatser av biologiska och fysiska metoder kunde 

vattenhyacintbeståndet dras tillbaka för att nu endast frodas i flodmynningar (Jorgensen, 

s.438, 2005). Utöver att det stora beståndet av vattenhyacint bidrog till att hindra 

infrastrukturen på sjön, försämrades möjligheten för konstbevattning, vattenkraft och 

dräneringskanaler. Dessutom skadades den lokala flora och fauna som inte kunde 

konkurrera med vattenhyacinten. Trots detta fanns det även positiva effekter av denna 

infestering (Jorgensen, s.438, 2005). Då vattenhyacinten har kapacitet att ackumulera 

tungmetaller så som kadmium, magnesium och nickel bidrog denna till att ha en positiv 

effekt på sjöns fiskebestånd och att minska föroreningarna av tungmetaller i sjön 

(Jorgensen, s.438, 2005). 

Den inplanterade Nilabborren (Lates Niloticus) i Victoriasjön, och de ekologiska 

förändringar i samband med artens etablering och expansion där, framkallade en enorm 

uppmärksamhet från biologer. Men det har aldrig varit klart varför, när, eller av vem 

fisken infördes (Pringle, 2005). Mycket tyder på att upprepade hemliga införanden 



  
 

24 

gjordes i mitten av 1950-talet av medlemmar i Ugandas Game and Fisheries 

Department som en del av en tvådelad insats för att förbättra sportfiske å ena sidan och 

att stärka fisket å andra sidan i sjön (Pringle, 2005). Explosionen av sjöns bestånd av 

Nilabborre på 1980-talet övervakades noga eftersom det sammanföll både med en 

femfaldig ökning av det ekonomiska värdet av fisket och med en halvering av sjöns 

artbestånd (Pringle, 2005). Införandet av Nilabborre till Victoriasjön är en av de mest 

citerade exempel på de negativa effekterna främmande arter kan ha på ett ekosystem. 

Det lukrativa fiske som utvecklats för Nilabborre har själv haft olika effekter.  

I regionen har entusiasmen över det ökade värdet av fisket varit blandad med oro 

över sjöns artförlust (Pringle 2005). Det storskaliga fisket av Nilabborre kom att 

konkurrera ut många små fiskeflottor och privata aktörer som inte hade kapital för den 

kvantitativa hantering som storföretagen runt sjön bedrev (Pringle 2005).  

Litteraturen erbjuder en rad datum för införandet, från 1920-talet till 1960-talet. 

Alla de olika datumen visar en fundamental osäkerhet om när Nilabborre infördes. På 

samma sätt saknas de antropogena motiven för inplanteringen som ofta oklart beskrivits 

som en önskan att "öka produktiviteten" (Pringle 2005). Oavsett om det var rätt eller fel 

att införa Nilabborre i Victoriasjön är det en omtvistad och subjektiv fråga (Pringle 

2005). 

 

6.3 Geopolitiska motsättningar och ohållbara förhållanden 

 

Victoriasjön gränsar till Kenya, Tanzania och Uganda. Till Victoriasjöns 

dräneringsområde räknas också Burundi och Rwanda. Det är många floder som förser 

Victoriasjön med sitt vatten. Den största av dessa floder är Kagera som rinner från 

Burundi och Rwanda, över gränsen mellan Uganda och Tanzania för att sedan mynna i 

Victoriasjön. Kagera samlar vatten från alla dessa fyra länder innan den slutligen når 

Victoriasjön. Även om detta är den till ytan största floden som förser Victoriasjön med 

vatten uppgår den sammanlagda mängd vatten som rinner från floder i Kenya till 37.6% 

av Victoriasjöns ytliga vattenintag (Jorgensen, s.432, 2005). Ändå tillhandahåller Kenya 

den absolut minsta kuststräckan bland de tre kustgränsande länderna. Större delen av det 

vatten som tillförs Victoriasjön gör detta i form av nederbörd (Jorgensen, s.432, 2005).  

Victoriasjöns dräneringsområde ligger i de centrala delarna av östra Afrika och 

täcker en yta på 193,000 km2 varav 7% är i Burundi, 22% i Kenya, 11% i Rwanda, 44% 

i Tanzania och 16% i Uganda (Jorgensen, s.432, 2005) och sjön förser närmare 30 

miljoner människor med vatten. Victoriasjön är därtill också källan till Nilen (Jorgensen, 

s.431, 2005). Utav dessa 30 miljoner människor som är bosatta inom Victoriasjöns 

dräneringsområde och är beroende av dess vatten, motsvarar ca en tredjedel av dessa 

Kenyaner (Jorgensen, s.433, 2005). Befolkningstillväxten i regionen är dessutom bland 

de högsta i världen (Jorgensen, s.433, 2005). Victoriasjön har länge nyttjats som källa 

till mat, energi, dricksvatten, konstbevattning, transport och som förvar för jordbruks- 

och industriavfall och gör så än idag. För att regionens befolkningstillväxt ska kunna 

fortsätta på ett hållbart vis är det viktigt att Victoriasjön förser denna växande 

befolkning med resurser vilket sker, dock inte utifrån en långsiktig och hållbar strategi.  
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Vattnet som härrör från Victoriasjön används vid sitt utlopp till vattenenergi. Vid 

Victoria-Nilen floden, vid Owen Falls, Uganda, finns två vattenkraftverk som förser 

regionen med energi. Vattnet i floden används dessutom till konstbevattning nedströms 

med störst betydelse i Egypten, har ett ekologiskt värde i Sudan och andra nedströms 

våtmarker samt bidrar till en för regionen viktig turistindustri och transport (Jorgensen, 

s. 433, 2005). Floden är lång och många politiska och kommersiella röster vill göra sig 

hörda om hur Nilen-Victoria vattnet ska förvaltas.  

Genom avskogning och ett kortsiktigt och ohållbart jordbruk har en ökad 

igenslamning av Victoriasjön skett och genom industriutsläpp och avloppsvatten har 

sjön börjat förorenas (Jorgensen, s.433, 2005). En ökad population av både människor 

och boskap har även bidragit till en ökad grad av övergödning i Victoriasjön. De 

djupaste delarna av sjön anses som död på grund av syrefattigt vatten vid bottnen. Hot 

som dessa skapar svårigheter för den stora del av populationen som är beroende av 

sjöns mångfald av fauna och vattnets goda kvalitet. 

 

6.4 Samarbeten och program 

 

För tillfället förekommer det ingen heltäckande överenskommelse mellan kuststaterna 

om Victoriasjöns förvaltning (Jorgensen, s.439, 2005). En övergripande ledning har 

istället tilldelats East African Community [EAC] som representerar kuststaterna Kenya, 

Tanzania och Uganda. EAC är det huvudsakliga regionala forum för kuststaterna där 

problem och förvaltning av Victoriasjön kan diskuteras. Ledarskapet är sektorsindelat 

mellan olika projekt med ringa koordinering mellan sektorerna (Jorgensen, s.439, 2005). 

EAC har utsett Victoriasjön och dess tillrinningsområde som ett "område av gemensamt 

Figur 7: Victoriasjöns dräneringsområde, Jorgensen, Sven, Erik, Kayombo, Sixtus (2005), Lake 

Victoria, Experience and Lessions Learned Brief s.431 
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ekonomiskt intresse" och "regional ekonomisk tillväxtzonen" som skall utvecklas 

gemensamt av partnerstaterna. Victoriasjön har också varit i fokus för en deklaration av 

EAC att ett gemensamt program tas fram för den övergripande förvaltningen och 

rationellt utnyttjande av gemensamma resurser (LVBC, u.å. a).  

En av de stora initiativ som gjorts mellan de tre kustgränsande länderna är Lake 

Victoria Enviromental Management Project [LVEMP]. Det huvudsakliga syftet är att 

återskapa ett hälsosamt och stabilt ekosystem som kan bidra till en hållbar utveckling i 

regionen som kan klara av de många mänskliga aktiviteter i sjön. Denna första fas i 

projektet finansierades av Världsbanken och Global Enviroment Facility [GEF] och 

inleddes 1997 och var klar 2004. Projektets fokusområden var hantering och kontroll 

över tillväxten av vattenhyacint i regionen, förbättrad fiskehantering och forskning, 

övervakning av vattenkvaliteten i området, hantering av utsläpp och bevarande av 

mångfald med mera (Jorgensen, s.432, 2005). Efter första fasen av LVEMP kunde det 

konstateras att angreppet av vattenhyacint hade minskat med över 80%, även om 

Kagera River dagligen tillför uppskattningsvis 0,8 hektar av denna till sjön (LVBC, u.å. 

b).  

Inhemska fiskarter som tidigare stått inför utrotning har etablerats och strategier 

för att bevara och skydda dessa har gjords. Slutligen genomfördes en kvantifiering av 

näringsbalansen av sjön (LVBC, u.å. b). 

 

6.5 Framtiden 

 

Nu är Lake Victoria Enviromental Management Project (LVEMP) andra fas under 

operation. Projektet ska sträcka sig från 2009-2017 och inkluderar partners som 

Världsbanken, Global Enviromental Facility (GEF), den svenska regeringen och 

medlemsstaterna i EAC. Den totala budgeten för LVEMP fas två är 254 miljoner dollar. 

Projektet syftar till att hantera stora miljöfrågor i Lake Victoria Basin, sjöns ekosystem, 

regionens ekonomi och försörjning. Projektet syftar till att motverka: 

 

• sjöns försämrade vattenkvalitet 

• ökad sedimentation 

• ökad förorening och övergödning 

• sjunkande vattennivåer 

• överexploaterande av naturresurser och 

• motverka beståndet av vattenhyacint och andra invasiva ogräs 

 

Andra regionala projekt är Lake Victoria Fisheries Research Project (LVFRP) och Nile 

Basin Initiative (NBI). Dessa projekt och dess organisationer har finansierats med stöd 

från internationella institutioner som Världsbanken, SIDA, DANIDA, UNDP, GEF och 

andra (Jorgensen, s.440, 2005).  

The East African Communities Organisation for the Management of Lake Victoria 

[ECOVIC] är den mest framträdande Non-governmental organizations [NGO] i 

regionen och primärt fokuserar att åtgärda fattigdom och miljöproblem i regionen. Det 
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förekommer uppskattningsvis 40 aktiva Civil Society Organizations (CSOs) och NGOs 

i regionen, även om dessa inte nödvändigtvis är direkt involverade i Victoriasjön är det 

större antalet involverade i regionens miljöproblem (Jorgensen, s.443, 2005). Det tycks 

dock inte förekomma mycket eller någon koordinering mellan organisationerna och 

överlappande arbete och avsaknaden av effektivisering är en risk.  

I övrigt är sjöns förvaltning nationellt reglerad och det saknar regional 

koordinering mellan staterna. Det förekommer inga gemensamma överenskommelser 

om insatser som är nödvändiga, inte heller några gemensamma beslut om sjöns 

förvaltning och ingen gemensam kvalitets- och utsläppsstandard (Jorgensen, s.440, 

2005). Avsaknaden av gemensamma mätvärden av det gränsöverskridande vattnet gör 

det omöjligt att garantera att enskilda länders punktinsatser ger resultat. 
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7 ANALYS 

 

Studiens syfte har varit att genomföra en komparativ studie kring två sötvattenssjöar, 

Aralsjön och Victoriasjön. Hypotesen som studien sökte svara var huruvida vattenbrist 

har en förenande eller konfliktstartande effekt bland påverkade stater. Tillika 

undersöktes hur tillgången till sötvatten direkt eller indirekt kan leda till eller 

underblåsa redan befintliga konflikter alternativt öka samarbete och solidaritet i och 

mellan regionens olika parter. 

 

7.1 Historisk bakgrund och geografi 

 

Victoriasjön är Afrikas största sötvattensjö och världens näst största sötvattensjö. En av 

Victoriasjöns kanske viktigaste funktioner är dess utlopp till Nilen, vilket också är sjöns 

enda utlopp.  

Nilen med dess biflöden, tillsammans med Victoriasjön sträcker sig från Nildeltat 

vid Medelhavet till Tanzania i Östafrika och passerar under denna långa sträcka elva 

länder; Burundi, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Sydsudan, Sudan, Etiopien, 

Kongo-Kinshasa, Eritrea och Egypten och förser en stor del av regionens befolkning 

med sötvatten. 

Centralasien är den Eurasiska kontinentens torra och kalla mittpunkt. Det är där 

floderna Syr-Darja och Amu-Darja, två långa floder som sträcker sig från de vida 

kirgisiska bergen i öster till Aralsjön i väster, är de två största vattenflöden. I årtusenden 

har dessa floder försett Aralsjön med dess vatten och det är runt dessa floder som byar, 

städer och riken genom tiderna byggts upp. Precis som Victoriasjön har Aralsjön en 

viktig roll i den regionala ekonomin, dess utveckling, industrier, sysselsättning och 

infrastruktur. 

Länderna i Aralsjöns-, och Victoriasjöns tillrinningsområde är båda 

konstruktioner av tidigare kolonialstater eller diktatorisk republik. Trots områdenas 

liknande bakgrund skiljer sig dessa och deras förutsättningar åt. Länderna runt 

Victoriasjön frigjorde sig från sin kolonialmakt under 1960-talets tidiga skede. Det 

dröjde ytterligare 30 år innan Sovjetunionen upplöstes, vilket skulle leda till att länderna 

runt Aralsjön blev självständiga. Resultatet av detta är att regionernas länder haft olika 

lång tid att på sig att utvecklas som självständig stater. Runt Victoriasjön utnyttjades 

landskapets naturresurser för export till kolonialmakten och i Aralsjöns fall skulle den 

sovjetiska unionen bli självförsörjande på bomull.  

Av klimatet att döma finns det stora olikheter som skiljer regionerna, och dess 

förutsättningar åt. I Eurasien dominerar ett aritt till semiaritt klimat med varma och torra 

somrar och kalla vintrar, ofta med låg nederbörd (Bilaga E, tabell 5).  

Det ska dock uppmärksammas att lokalklimatet blivit hårdare i Uzbekistan och 

Kazachstan som resultat av Aralsjöns tillbakadragande och exponerande av saltbotten, 

värst drabbat är Uzbekistan. I området runt Victoriasjön dominerar ett tropiskt till 

tempererat klimat med riklig nederbörd (Bilaga E, tabell 6). 
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7.2 Naturgeografisk följd 

 

Efter beslut, taget i Moskva, blev Uzbekistan en viktig leverantör av bomull till hela 

unionen med mål att skapa ett oberoende av denna produkt. Resultatet av detta var att 

ett allt större område odlades upp. Detta möjliggjordes genom en storskalig 

konstbevattning som resulterat i katastrofala miljöeffekter som fatalt påverkade det 

lokala ekosystemet i regionen. Idag har Aralsjön till stor del torkat ut och stora delar av 

marken har som resultat av detta blivit obrukbar. Även om den globala uppvärmningen 

under de senaste decennierna ökat är det än idag det mänskliga inflytandet som orsakat 

denna tillbakagång av Aralsjöns kuststräcka. Uttorkningen började under 1960-talet och 

har kommit att beskrivas som den mest allvarliga under det senaste millenniet. På grund 

av Aralsjöns tillbakagång är nu somrarna i regionen längre, hetare och torrare. 

Temperaturen kan rusa upp till 45 grader Celsius. Vintrarna är kortare och kallare med 

en temperatur på mellan -20 och -25 grader Celsius och luftfuktigheten i området har 

minskat. Stora landareal har försaltats och därför blivit obrukliga. Saltet som frigjorts 

vid vattnets avdunstning har sedan med vindens hjälp transporterats över regionen. 

En stor befolkningstillväxt i regionen runt Victoriasjön ställer höga krav på det 

lokala ekosystemet för att kunna hushålla de resurser denna stora befolkning eftersöker. 

Med en ökad produktion är de hot som Victoriasjön nu står inför bland annat 

övergödning, överexploatering av fisk, införande av exotiska arter, lokala 

klimatförändringar, utsläpp av sopor och industriavfall som i många fall dumpas direkt i 

sjön. Dessa problem, som vid så många andra ekologiska problem, är 

gränsöverskridande och drabbar därför alla länder i regionen, även de som inte direkt 

har territoriell gräns i själva sjön. För att möta dessa hot effektivt, och utifrån ett hållbart 

perspektiv, behövs gemensamma ansträngningar som inkluderar samarbete mellan alla 

länder i sjöns tillrinningsområde. Olika agenda, kapitalistiskt tänk, ökad produktion och 

ett ökat behov av varor och tjänster som en stor befolkningsökning innebär skapar 

polariserade viljor i regionen som i värsta fall kan utgöra grund för landsöverskridande 

konflikter och oro i regionen. 

 

7.3 Geopolitiska motsättningar och ohållbara förhållanden 

 

Länderna runt Aralsjön är också dessa en konstruktion men i detta fall av 

Sovjetunionen. Genom att ländernas gränsdragning är en konstruktion av en 

centraliserad maktapparat, säger Bo Libert att vattensituationen i Centralasien är unik i 

dess slag (Bilaga C). Regionens avrinningsområden förvaltades och utvecklades under 

denna tid från Moskva, men är efter Sovjetunionens fall gränsöverskridande och delas 

nu av flera självständiga stater med olika behov och agendor. Samtliga länder som delar 

Amu-Darja och Syr-Darjas vatten längs hela dess flöde är påverkade. Tadzjikistan och 

Kyrgyzstan är båda beroende av vattenkraft, något som försvårar den agrara industri 

som bedrivs nedströms av Uzbekistan. Detta har skapat stora komplikationer för 

regionens länder. Länder som också karaktäriseras av ett auktoritärt, korrupt och 

oordnat styre. En gemensam distribution och ett utbyte av elkraft mot sötvatten för 

bevattning var upprättad och reglerad mellan länderna under sovjettiden och 
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samordnades övergripande från Moskva. Denna centrala maktapparat styrde då över 

regionens resurshantering och fördelade dessa knappa resurser mellan regionens parter. 

Efter Sovjetunionens fall har det varit svårt för länderna att enas om ett nytt utbyte, 

något som byggt på missnöjet mellan länderna i regionen.  Bo Libert menar att 

vattenproblematiken ställs på sin spets i Aralsjöområdet i och med att det bygger på ett 

system som förlitar sig på ett övergripande centralt styre och en god tillgång på vatten 

(Bilaga C). Nu är det tydligt att det är begränsningar för användningen i området. De 

skiftande ekonomiska förutsättningarna mellan länderna i regionen har skapat stora 

sociala klyftor mellan dessa. Kazachstan är det land i Eurasien som klarat omställningen 

bäst efter Sovjetunionens kollaps. Kazachstan är det land med mest urbaniserade 

befolkning (Bilaga E, tabell 2) och karaktäriseras av en stark vilja till modernisering av 

både stad och industri. Landets BNP överstiger sina grannländer (Bilaga E, tabell 2) och 

kan jämföras med Polens BNP (Bilaga E, tabell 3). Att Kazachstan klarat omställningen 

så bra kan bero på landets goda innehav av naturresurser som naturgas och olja. Landets 

BNP skiljer sig dock stort mellan stads- och landsbygd. Uzbekistan är det land i 

regionen som haft svårast att ställa om sin ekonomi från tiden som republik i 

Sovjetunionen. Investeringar för en storskalig bomullsproduktion gjordes i Uzbekistan 

och skapade ett ohållbart behov av det vatten som rinner genom Amu-Darja. Denna 

industri utgör fortfarande en stor del av landets totala BNP och är helt beroende av 

Amu-Darjas vatten. Uzbekistan har varken finansiella medel, alternativa naturresurser 

eller kompetens att ställa om sin industri likt Kazachstan. 

Sedan ländernas självständighet i början av 1960-talet har länderna runt 

Victoriasjön, om än med inre konflikter, vanstyre, kraftig befolkningstillväxt, auktoritärt 

ledarskap och korruption haft en viss ekonomisk tillväxt. Detta beror dels på regionens 

rika förekomst av naturresurser och på senare år även en ökad turism. Agrar 

verksamhet, fiske och till denna förknippade industri är det som dominerar näringslivet 

runt Victoriasjön. Det råder en låg urbaniseringsgrad bland länderna i regionen och 

endast en liten del, av regionens mycket stora befolkning, bor i städerna. Victoriasjön 

och dess tillrinningsområden förser över 30 miljoner av regionens människor med mat, 

energi, dricksvatten, konstbevattning och transport. Den rådande befolkningstillväxten i 

regionen är bland den högsta i världen. Detta är något som självklart ställer höga krav 

på sötvattnets tillgänglighet och dess kvalitet. Den snabba befolkningstillväxt regionen 

står inför ses i dagsläget av många som en ohållbar utveckling där mycket av den agrara 

verksamheten, tillsammans med avfallsdumpning från industri, resulterat i svåra och 

allvarliga konsekvenser för Victoriasjön. Dessa har resulterat i massiva algblomningar, 

vattenburna sjukdomar, överfiske, inplantering av fisk och syrebrist vid sjöbotten och 

sjöns ekosystem har genomgått väsentliga förändringar de senaste årtiondena. 

 

7.4 Samarbeten och program 

 

Även om korrelationen mellan delade vattenresurser och konflikter av olika slag i 

många fall är tydlig är det dominerande fallet att både en lokal, som regional strävan om 

en hållbar regional utveckling kan leda till ett ökat samarbete och en ökad integration 

mellan landsbygd – stad och länder emellan. Ett tydligt exempel går att finna i Östafrika 
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där en landsöverskridande och väletablerad vattenförvaltning handhar och administrerar 

regionens gemensamma vattenresurser i förmån för alla i området. Vi kan konstatera att 

länder med avsaknad av, eller låg grad av demokrati låter marknadskrafterna ta 

överhand och åsidosätta då ofta en hållbar och ekologisk politik. De staterna visar en 

avsaknad av kompromisser till förmån för det gemensamma. I Östafrika, runt 

Victoriasjön har det, trots en i många fall instabil regi, genomförts ett 

statsöverskridande samarbete som haft gott stöd även från den lokala befolkningen. 

Varje konflikt är unik i sitt slag och varje land har sina ekonomiska, sociala, 

ekologiska, geografiska och politiska förutsättningar för att hantera dessa. Det finns 

ändå utmärkande omständigheter som kan öka risken för vattenrelaterade konflikter. 

Vatten- och miljöspecialisten Klas Sandström säger att brist på good water management 

är det största problemet för hållbar utveckling i vattenanvändning (Bilaga D). Han säger 

också att korruption, brist på good governance, kortsiktighet och oförmåga att planera 

försvårar en sustainable development (Bilaga D). Bo Libert, Regional Adviser on 

Environment UNECE, talar om Tadzjikistans och Kyrgyzstans bristande infrastruktur 

och elnät som resulterar i stora energibortfall (Bilaga C). Anton Earle (Bilaga B) och 

citerar Indira Gandhi som 1972 uppgav att den största miljöutmaning vi står inför är 

fattigdom. Anton Earle (Bilaga B) förklarar att när människor är fattiga har de inte 

alternativ än till användning av ett ohållbart markanvändande, exploaterande 

jordbruksmetoder, avskogning etc. Diskussionen om utveckling och miljö är inte binär. 

I själva verket menar Earle att det enda sättet för framsteg är att både arbeta mot 

utveckling och miljö tillsammans och inte att ta itu med vardera separat. Det största 

omedelbara hotet mot färskvattenresurser i utvecklingsländerna är nedbrytningen av 

naturliga ekosystem som tjänar till att lagra och rena vatten, men orsaken till denna 

försämring är fattigdom. 

 

Fyra faktorer påträffas återkommande i både Aralsjöns- som Victoriasjöns 

dräneringsområde.  

Dessa är: 

 

 fattigdom  

 brist på good governance 

 en dominerande agrar verksamhet 

 och stor rural befolkning 

 

Det ska belysas, som Klas Sandström förklarar (Bilaga D), att det även i väl utvecklade 

länder, som USA och länderna i södra Europa, också förekommer tidvis vattenbrist och 

ett ohållbart konsumerande av knappa sötvattenresurser trots att dessa inte är drabbade 

av omfattande fattigdom, stor rural befolkning etc. 
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7.5 Slutsats 

 

”I vilken utsträckning utgör delat sjö- och flodvatten en faktor som förenar eller 

splittrar stater, på vilket sätt och dess konsekvenser?” 

 

Brist på ”good water management” och ”good governance” är inte förenliga med en 

hållbar utveckling, detta förklarar Klas Sandström (Bilaga D). Det finns, menar han, 

tillräckligt med sötvatten i många av de konfliktfyllda regionerna. Det förutsätter 

dessvärre att denna resurs förvaltas och fördelas korrekt, något som inte alltid faller 

obestritt bland beslutsfattare. Även i regioner där mängden sötvatten är en bristvara kan 

denna bli tillräcklig så länge den förvaltas av en ”good governance” och utifrån ett 

”good water management” (Bilaga D). Genom ett aktivt arbete utifrån ett långsiktigt 

och hållbart perspektiv och med en distributiv regional politik förefinns exempel för ett 

förenande av stater och en generell välvilja till samarbete och en långsiktig och hållbar 

regional utveckling. Med hänvisning till Aaron Wolf vid College of Earth, Ocean, and 

Atmospheric Sciences Oregon State University menar Anton Earle att det finns stort 

empiriskt stöd att sötvattenbrist leder till ökat välvilja till samarbete (Bilaga B). 

Klas Sandström (Bilaga D) håller på samma linje som Anton Earle och säger att 

det aldrig brutit ut något riktigt krig på grund utav vattenproblemen, även om hot om 

konsekvenser förekommit mellan beslutsfattare. Dessa inser att krig om ”transboundary 

water” är mer kostsamt än vad som går att vinna. Han påpekar dock, likt Anton Earle 

(Bilaga B), att problematiken och konflikterna många gånger är en fråga om skala.  

Det finns samarbete runt Jordanfloden mellan Palestina, Jordanien och Israel. 

Indusflodens kommission har fungerat trots krig mellan Pakistan och Indien och 

Mekongkommissionen överlevde hela Vietnamkriget (Bilaga D). På en mindre, mer 

lokal skala, mellan enskilda bönder, olika byar, landsbygd och städer och mindre 

vattensystem är dock förekomsten av konflikter betydligt större. Det kan därför 

konstateras att det visst förekommer konflikter, fastän diskursen säger att vattnet är 

bättre på att förena än att särskilja. 

 

Det förekommer både överenskommelser och traktat för vattendistribution mellan 

länderna vid Aralsjön och dess bifloder Amu-Darja och Syr-Darja. I början av 1990-

talet tecknade de centralasiatiska staterna Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, 

Turkmenistan och Uzbekistan avtal om gemensam förvaltning, användning och skydd 

av de gemensamma vattenresurserna. Den gemensamma strävan möts av motgångar då 

ett brett egenintresse dominerar den regionala politiken samt en avsaknad av ”good 

governance”. Bo Libert (Bilaga C) pekar också på den brist på förtroende som 

karaktäriserar dialogen mellan länderna i regionen. I försök att dra några slutsatser 

mellan mer eller mindre konflikt säger Bo Libert (Bilaga C) att det är en dynamisk 

situation där det är oerhört många faktorer som spelar in. Trotts det tror han att det finns 

någon typ av realism och förståelse att om konflikterna tas för långt kommer det leda till 

negativa konsekvenser hela regionen.  
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De flesta överenskommelser och stödinsatser i regionen av Victoriasjön fokuserar 

primärt att åtgärda fattigdom och miljöproblem. Förvaltning av sjön är nationellt 

reglerad och det saknas regional koordinering. Det förekommer inga gemensamma 

insatser eller gemensamma beslut om sjöns förvaltning och gemensam kvalitets- och 

utsläppsstandard. På lokal nivå förekommer en kollektiv vilja till gemensamt 

förvaltning av Victoriasjöns resurser och en strävan att värna dess kvalitet. Vetskap om 

det gemensamma ansvaret finns, fr.a. bland ländernas befolkning. Ett top-down 

perspektiv med regionala överstatliga överenskommelser är i nuläget inte aktuellt. 

 

Vattenbrist kan förekomma i områden med riklig sötvattentillgång om denna förvaltas 

på ett ohållbart vis och i brist på ”good governance”, likt de fallen i bland annat USA.  

Har man ont om vatten så finns det egentligen bara tre alternativ för att göra 

någonting åt det, menar Klas Sandström (Bilaga D).  

Det första är en teknisk lösning för att inte förlora vatten. Detta kan förorenas med 

utsläpp eller gå till spilla och rinna ut i saltvattnet och bli salt, det är en slags förorening 

det med (Bilaga D).  

Det andra är att låta stora mängder vatten avdunsta från jordbruket, att vattnet 

används i lågvärdegrödor istället för att nyttjas inom verksamheter som skapar 

arbetstillfällen, t.ex. IT-industrin. Det går, förklarar Klas Sandström, att skapa 100,000 

jobb på samma mängd vatten som kanske skapar tio jobb inom jordbruket. Det handlar 

om effektiviteten i vattenanvändningen.  

Det tredje är att importera vatten, antingen med pipeliners från ett ”river basin” 

eller genom virtual water, alltså att man importerar råvaror och produkter som 

representerar väldigt mycket nederbörd.  

Klas Sandström avslutar: 

”Det finns bara de tre lösningarna, det finns inga andra och alla styrs väldigt mycket av 

good water management”.  
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8 DISKUSSION 

 

Studiens syfte har bland annat varit att söka bekräfta eller dementera två hypoteser. 

Den ena formulerar att sötvattenbrist leder till ökade konflikter i utsatta områden och 

den andra formulerar dess motsats, sötvattenbrist leder till ökat samarbete i utsatta 

områden. Utöver detta har studien även för avsikt att söka den utsträckning varpå 

sötvatten utgör en direkt eller indirekt faktor där denna lett till ett förenande eller 

splittrande mellan stater.  

 

”Sötvattenbrist leder till ökade konflikter i utsatta områden”.  

”Sötvattenbrist leder till ökat samarbete i utsatta områden”. 

 

I de flesta fall har delade vattenresurser fungerat som en förenande faktor, ofta parallellt 

med redan pågående konflikter, och framförallt på en regional nivå. I studiens inledning 

formulerades det att –  

”idag råder konsensus bland forskarna om att delade vattenresurser i kombination med 

vattenbrist visserligen ofta orsakar politiska konflikter, men att dessa tvister snarare får 

parterna att inse att de är beroende av varandra för att få det vatten de behöver, och att 

de då finner vägar för att samarbeta”. Kofi Annan, FN:s generalsekreterare mellan 

1997-2006. 

Regionernas unika bakgrund, situation och förutsättningar är i många fall svåra att ställa 

upp i en jämförelse mellan dessa och precis som Bo Libert (Bilaga C) sade är det en 

dynamisk situation där det är oerhört många faktorer som spelar in. 

Det mönster studiens komparativa del, samt dess litteraturstudie funnit är dock att 

det, trots rådande politiska situation finns en regional vilja och strävan att åsidosätta 

politiska skillnader och vid sidan av dessa söka föra ett gemensamt samarbete med en 

lyckad fördelningspolitik och hållbar utveckling runt det gemensamma vattnet. 
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Bilaga A : Mailkonversation med Gunilla Björklund, ordförande Svenska 

Aralsjösällskapet 

 

Från: Oskar Paulin [mailto:op222ae@student.lnu.se]  

Skickat: den 5 juli 2015 16:05 

Till: Gunilla Björklund 

Ämne: C-uppsats vid Institutionen för kulturvetenskaper, LNU 

  

Mitt namn är Oskar Paulin och jag skriver till er i egenskap av student vid Linneuniverstitetet, LNU, 

Växjö/Kalmar. 

I min C-uppsats vid geografiska fakulteten gör jag en fallstudie av Aralsjön där de berörda parternas 

politiska samspel och gemensamma insatser för vattenpolitik sammanställs. 

Senast du och jag hade kontakt skrev du på en utvärdering som skulle till EU via Näringsdepartementet i 

början av januari och vår kontakt rann ut i sanden. 

I samtal med Vatten- och Miljöspecialisten Klas Sandström har han hänvisat mig till dig för din kunskap 

inom området. Det skulle vara mycket intressant och till stor hjälp om du ville hjälpa mig genom att 

besvara några frågor. Frågorna är reviderade sedan vi senast hade kontakt så att dessa, förhoppningsvis, 

inte ska vara lika allomfattande som senast. 

  

Vilken konkret skillnad gör International Fund for saving the Aral Sea (IFAS) och Aral 

Sea Basin Program ASBP-3 för utvecklingen i regionen? 

Först måste jag fråga om du har tillgång till det publicerade Final draft av programmet ? Vad jag har är en 

tryckt publikation publicerad av EC-IFAS och utgiven med stöd av tyska biståndsorganisationen GTZ. Det har 

ju som du vet funnits två ASBPs före detta program, program som var mer tekniska vilket syntes i projekten 

under programmen. Men jag antar att du vet en del om detta och om utvecklingen av programmet med dess 4 

inriktningar och kriterier för utvecklingen av projekt. I programmet finns ju också identifierat ”expected 

outputs” som man förväntar sig att genomförande av de föreslagna projekten sammanlagt inom de fyra 

inriktningarna skall resultera i. I denna programpublikation finns också en 170 sidor lång lista på existerande 

och tänkta projekt med inriktning på de fyra områdena. 

Det innebär att det är ganska svårt att svara på din fråga vad gäller ”konkret skillnad”. Den viktigaste 

skillnaden är nog mest att ASBP-3 visar på en större vilja till samarbete mellan länderna och också att det är en 

konkret sammanställning. Men i vad mån detta program i sig är orsaken till detta eller om ASBP-3 är resultatet 

är jättesvårt att säga. Programmet har naturligtvis också fungerat som en ”önskelista” när det gäller 

givarresurser. Och vilka av de föreslagna projekten som har tillkommit som ett resultat av programmet och 

vilka som hade tillkommit ändå är givetvis också omöjligt att svara på. Detta handlar ju om politik, samarbete, 

internationella lagar och överenskommelser samt om möjligheten till finansiering. 

Tycker du att den är tillräcklig? 

Ja, vad skall jag svara på det? Det är en bra bas för de olika länderna för samarbete, men vad som händer när 

den andra fasen av det stora GEF-projektet CACILM II börjar implementeras vet jag inte. (Du borde kunna 

hitta en del info om CACILM II om du söker på GEFs hemsida https://www.thegef.org/gef) 

mailto:op222ae@student.lnu.se
https://www.thegef.org/gef
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Vilken anser du är / bör vara den viktigaste insats för regionen i nuläget? 

På övergripande politisk nivå – att främja samarbete mellan länderna. På den mer konkreta nivån – att se till att 

människorna ute i regionerna får del av detta. Kapacitetsuppbyggnad viktig – både på skol- och 

universitetsnivå och på politisk nivå. Inte minst språkkunskaper behövs – vi är med i ett EU-projekt på Master-

nivå men det visar sig att många av Masterstudenterna inte kan engelska och i en hel del fall inte ens ryska! 

Vilka tror du är de största förändringarna som förväntas och vilka konsekvenser kan 

detta leda till? 

Det beror på ur vilket perspektiv man ser det – de olika länderna har också så olika ekonomiska förutsättningar. 

Kan inte svara kortfattat på detta. Här krävs en politisk diskussion. 

Anser du att det rådande samarbete mellan berörda stater räcker – med avseende på 

goda relationer, öppenhet och samsyn på regionens utveckling? 

Nej, så gott samarbete är det inte. Och öppenheten inom en del av länderna lämnar en del i övrigt att önska. 

Vad man kan säga är dock att den nog i alla fall förbättrats. Men eftersom det tillkommit andra spelare utifrån, 

som China och Sydkorea (och Ryssland inte finns definierat i ASBP-3!), och frågor som energisektors 

utveckling (viktigt inte minst när det gäller utnyttjandet av både Amu Darya och Syr Darya för konstbevattning 

contra för kraftsidan) så är det svårt att säga något om det. 

Ser du att det finns en vilja från uppströms länder att bidra till, och stödja, 

"återskapandet" av Aralsjön? 

Det beror på om du syftar på den norra lilla Aralsjön i Kazakstan eller vad som tidigare var en större sydlig 

Aralsjö i Uzbekistan. I det första fallet är svaret ”ja” – här finns ju redan en damm som håller stor del av vattnet 

i sjön. Å andra sidan så kan Kazakstan själva till stor del reglera deta – och de behöver inte några större 

mängder vatten för energi eftersom de har olja. 

Vad gäller den Stora sydliga Aralsjön så är det dessvärre helt orealistiskt att idag kunna 

tänka sig att återskapa den – det skulle bl.a. vara på bekostnad av vatten för några 

millioner människor och det vågar ingen politiker satsa på. 

Vilket tror du är de mest påtagliga hot mot en hållbar utveckling i regionen? 

För att göra det enkelt för mig så skulle jag säga – en långsam utveckling av ett antal olika faktorer 

tillsammans. Och kanske till viss del att styret i flera av länderna fortfarande präglas av Sovjettiden. 

Jag hoppas du får tid att svara på dessa frågor trots sommar och strålande sol. 

Jag hoppas att detta hjälper dig något – men det är en komplicerad situation där det är 

svårt att hitta enskilda faktorer, mycket eftersom många samverkar och får 

sekundäreffekter. Lycka till! 
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Bilaga B : Mailkonversation med Anton Earle 

 

Dear Paulin 

  

Please find my responses to your questions in the text below. My apologies for taking 

so long to respond – I hope it is still useful! 

  

Regards 

Anton 

  

Anton Earle 

Director Africa Regional Centre 

Stockholm International Water Institute (SIWI) 

Block A, GWP, Hatfield Gardens 

333 Grosvenor St 

Pretoria, 0083, South Africa 

SA Cel: +27 76 563 2229 

Tel: +46 8 1213 6083 

Cel: +46 72 050 6083 

E-mail: anton.earle@siwi.org 

  

From: Oskar Paulin [mailto:op222ae@student.lnu.se]  

Sent: den 11 augusti 2015 10:04 

To: Anton Earle <anton.earle@siwi.org> 

Subject: Examination Essay of the Aral Sea, student at Linneuniverstitetet, LNU, 

Växjö / Kalmar, Sweden 

  

Hi Earle. It was some time since our last email conversation and I send with this a little reminder. As Klas 

Sandström has spoken very well about your expertise in the field, it would be very interesting to hear 

from you. I sincerely hope you will find time to respond to my questions. Below reads the mail again. 

  

Best regards 

Oscar Paulin 

  
My name is Oscar Paulin and I am writing to you as a student at Linneuniverstitetet, LNU, Växjö / Kalmar, 

Sweden. 
  
In my essay on geographical faculty I do a case study of the Aral Sea and Lake Victoria, where the interested 

parties' political interaction and joint efforts on water policy are compared. 
The purpose is to review the current situation in areas of cooperation, or lack of cooperation, and their 

consequences. 
  
In conversation with the Water and Environmental Specialist Klas Sandström, he referred me to you for your 

expertise in this area. It would be very interesting and very helpful if you wanted to help me by answering a 

few questions. 
  
What are the most significant threat to sustainable development in regions with freshwater shortages now and 

in the future?[Anton Earle]  It was Indira Gandhi who at the 1972 UN Conference on the Human Environment 

in Stockholm who stated that the greatest environmental challenge we face is poverty. When people are poor 

they have no alternatives to unsustainable land-use practices, exploitative farming methods, deforestation etc. 

So when discussing development vs environment it is wrong to think of them in a binary fashion – they are not 

tel:%2B27%2076%C2%A0563%202229
tel:%2B46%2072%C2%A0050%206083
mailto:anton.earle@siwi.org
mailto:op222ae@student.lnu.se
mailto:anton.earle@siwi.org
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mutually exclusive. In fact the only way we will make progress addressing either of these two factors is by 

working on both together. 
  
Ecosystems need to be conserved – but for the prime reason that these ecosystems provide valuable goods and 

services to the populations which depend on them – wetlands purify water and modulate streamflow, forests 

capture and preserve precipitation while supplying various usable materials.  So the greatest proximate threat to 

freshwater resources in the developing world is the degradation of natural ecosystems which serve to store and 

purify water, but the reason for this degradation is poverty – so that is the ultimate threat. 
  
There are shared beliefs that freshwater shortages leading to increased tensions and conflicts or increased 

cooperation in their respective regions. It would be interesting to hear how you set up for these claims?[Anton 

Earle]  It is primarily a question of scale. At higher levels – between countries – I believe cooperation is the 

likely outcome – the empirical evidence backs this us (refer to Aaron Wolf on this). Countries have various 

options to satisfy their needs for water as well as the services that are water dependant (food and energy 

production being prime) – they can import both of these instead of having to use valuable local water supplies 

to produce wheat or electricity. 
  
But at lower levels of scale the options diminish – rapidly-growing cities need a certain minimum amount of 

water to function – without this their populations wont be healthy, their industries wont grow. So they start 

piping water in from increasing distances placing them in direct conflict with the water-use needs of rural areas 

or smaller cities. This in turn can fuel rural to urban migration, in turn increasing urban water demand. Cities 

will always out-bid rural areas for water as their industries add much more value to each unit of water 

consumed and their residents are richer and willing to pay more for their water. At the regional level 

cooperation over shared watercourses can lead to greater cooperation and integration between countries – 

brining benefits to all. We see this clearly in East Africa as well as Southern Africa – both with well-

established water management as well as (a few) water sharing (allocation) regimes. 
  
What do you think will affect the future of the territories, human direct influence by including e.g irrigation and 

dam construction or indirect human impact by contributing to an increased greenhouse effect?[Anton 

Earle]  Not sure what you are asking here….? Possibly whether dams contribute to greenhouse gas emissions? 

They do if the vegetative matter which is going to be inundated is not cleared before filling. Most modern dam 

projects now do chop out the tress – allowing local people to harvest and sell the wood – before they start 

filling the dam. So the contribution to global climate change is likely to be minimal. 
  
I would be very grateful for answers as they will largely be the basis for my work.[Anton Earle]  Hope the 

above helps! 
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Bilaga C : Transkriberad intervju med Bo Libert, 2015-08-18.  

 

Denna bilaga är den transkribering av intervjun med Bo Libert, Regional Adviser on 

Environment UNECE, som ägde rum den 18 augusti 2015. I den transkribering som 

kommer löpa som en konversation i textform refereras min röst som ”Oskar Paulin” och 

Bo Liberts som ”Bo Libert”. 

 

”Oskar Paulin” 

- Jag kommer inte gå strikt efter ett schema, men jag tänkte om du vill börja, för vad jag 

har förstått är du lite mer inriktad på Aralsjön som du bland annat skrivit mycket artiklar 

om”. 

”Bo Libert” 

- Jag har skrivit en del artiklar om det men jag jobbar mycket bredare i och med att jag 

jobbat de senaste 12 åren i Centralasien och då jobbar du väldigt lite med Aralsjön för 

Aralsjön är inte en fråga idag. Aralsjön är förlorad och det är egentligen ingen i 

regionen som bryr sig, förutom då det som händer på den Kazakiska sidan med Syr 

Darja och den damm de byggt där. Men Aralsjön som sjö kommer nästan aldrig upp till 

diskussion. 

”Oskar Paulin” 

- Det är den norra delen då? 

”Bo Libert” 

- Ja precis och där håller Kazakstan på att förhandla med Världsbanken om att bygga en 

damm till så de kan höja vattennivån ytterligare så att vattnet nästan kommer fram till 

Aaralsk, som tidigare var högsta kustlinje. Det är dock bara en liten del av den tidigare 

stora Aralsjön. Det viktigaste som vi jobbar med är snarare uthållighet utav 

vattenanvändningen, det är viktigt på många plan. Aralsjön är ur princip viktigt men den 

norra delen mest realistisk att se på som en resurs idag.  

”Oskar Paulin”  

- Okej, då kommer du in lite på det jag tänkte på om vilka insatser som du anser bör 

ligga till fokus i nuläget? 

”Bo Libert” 

- Ja, det viktigaste är att försöka komma förbi motsättningen mellan, framförallt, 

Tadjikistan och Uzbekistan när det gäller Amu Darja och byggandet utav Rogun och 

Kambarata i Kyrgyzstan längs Syr Darja. Uzbekistan har lagt stor politisk vikt i att på 

alla möjliga vis försöka hindra utbyggandet utav vattenkraft uppströms för att de hävdar 

sin rätt till bevattningsvatten. I själva verket finns det möjligheter att lösa bägge 

frågorna men då måste man ha ett bra samarbete. I och med att Uzbekistan har satsat 

alla sina kort på att hindra uppströms länder från att utveckla sina planer, trots att dessa 

har ont om energikällor, har de gjort stora insatser genom att hindra ländernas 

utveckling. På ett sätt kan man förstå Uzbekistan för om dammarna blir byggda kan 

uppströmsländerna ytterligare befästa det faktum att de sitter på vatten.  

Just att finna lösningar är det mest angelägna så att de kan få energisäkerhet uppströms 

och vattensäkerhet för bevattning nedströms. Det finns lösningar, tillexempel genom att 

göra något slags vatten-energiutbyte eller genom att koppla ihop, på ett bättre och mer 
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effektivt sätt, elektricitetsnätet mellan länderna. I själva verket är det bara under torra år 

som det är svårt med vatten i regionen. Det är inte alls alla år som vattnet inte räcker till. 

På senare år har det dock varit ganska tort och då har Kyrgyzstan använt mycket utav 

vattnet i Toktogul för vinterenergi och det passar då inte för bevattningsjordbruket 

nedströms. Det vatten som under vintern släpps genom generatorerna i Toktogul 

kommer inte vid rätt tid till bevattningsområdena nedströms. Därigenom blir det ett 

problem, men skulle de finna lösningar som gjorde att Kyrgyzstan fick en säkrare 

energiförsörjning vintertid då finns det möjligheter att lösa de frågorna.  

”Oskar Paulin” 

- Går det att säga att problemet i stort är mycket öppenheten och, nu är det kanske ett 

dåligt ordval men ”känslan av solidaritet”? 

”Bo Libert” 

- Ja, inte solidaritet utan i grunden är det väldig brist på förtroende mellan länderna. Om 

det är brist på förtroende så är det svårt att komma till avtal om praktiska frågor. Under 

en period fanns det ett avtal om att Kazakstan och Uzbekistan skulle leverera gas eller 

kol och olja respektive gas under vintertid till Kyrgyzstan mot att vattnet skulle komma 

på sommartid. Det var ett avtal från 1998 och då det avtalet inte genomfördes utan att 

parterna istället började skylla på varandra om att avtalet inte uppfylldes så bröts 

trovärdigheten och förtroendet mellan länderna. Detta är då ett problem nu som inte var 

något problem under Sovjettiden för då fördelades energin så att Tadzjikistan och 

Kyrgyzstan fick tillräckligt med energi under vintern samtidigt som dessa släppte på 

vattnet under sommartid för bevattning nedströms. Då var det någon annan som 

bestämde och någon annan som såg till att det skulle finnas energiförsörjning 

uppströms.  

”Oskar Paulin” 

- Ok. Jag pratade i början av sommaren med Gunlilla Björklund vid SASS. Hon nämnde 

att vid internationellt arbete i området förekom det svårigheter i kommunikationen på 

grund av språkbarriärer, att engelskan var dålig tillika ryskan.  

”Bo Libert” 

- Nej. Det är inget problem som jag ser det. Alla pratar ryska så det är inget problem.  

”Oskar Paulin” 

- Okej, jag ville bara få det validerat eller falsifierat. Men, vilket tror du, med risk att 

frågan går in i dina tidigare svar, är det mest påtagliga hot mot en hållbar utveckling i 

regionen? 

”Bo Libert” 

- Så som det är upplagt idag är inte utvecklingen hållbar på många plan, vattnet används 

för intensivt för bevattning så att vattenkvaliteten blir dålig och jordarna försaltas, detta 

tillsammans med klimatförändringar är en nedåtgående spiral. I år har till exempel varit 

ett mycket varmt år, det har gjort att det finns bra med vatten därför att glaciäris har 

smält, detta gör dock att det blir mindre vattenmängder för framtiden. Detta gör också 

att vattenflödet i floderna blir mycket mer säsongsbundet. Snön som samlats under 

vintern smälter ganska snabbt jämfört med glaciärerna. Om glaciärerna ger ett mindre 

tillskott kommer vattenmängderna att minska ganska snart under våren/försommaren 

vilket gör att det blir svårare att bevattna under den tiden och upprätthålla produktionen 

nedströms. Det är en särskild aspekt. Sedan är kvalitéten både av land och av vatten 
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dålig och tillexempel nedströms i Amu Darja är vattnet så pass försaltat att folkhälsan 

där är mycket dålig utav den anledningen. Plus det faktum att Aralsjön försvunnit vilket 

har destabiliserat miljön i området då det inte längre finns en vattenmassa som 

stabiliserar miljön över både vinter och sommar och det gör att miljoner ton damm och 

stoft ifrån det som varit sjöbotten flyger runt i regionen och på långt avstånd. Så det är 

en del även om någon typ av ekosystem är återupprättat i den norra delen av Aralsjön. 

Där finns det mycket fisk och där ser man en stabilisering utav ekosystemet.    

”Oskar Paulin” 

- Hur ställer du dig till hypotesen att sötvattenbrist leder till ökat samarbete eller ökade 

konflikter? Jag menar nu både på lokal, men också på internationell nivå. Och vilken 

form av sammarbete allternativt konflikter kan man komma att vänta sig i framtiden? 

”Bo Libert” 

- Jag vet inte, det har med åren blivit ökade konflikter men samtidigt är det väldigt olika 

mellan olika länder och det är framförallt Uzbekistan genom ett väldigt starkt nationell 

synsätt och med låsta positioner som bidragit till de konflikterna i Aralområdet, som jag 

ser det. Samtidigt är det så att regionens länder möts och löser vissa problem 

sinsemellan men sättet att lösa problem där är att träffas på hög nivå istället för att sätta 

i stånd ett system där problemen löser sig själva. Istället för att söka med systemiska 

lösningar väntar man tills krisen är tillräckligt stor innan statsöverhuvudena träffas för 

att lösa krisen. Jag tror egentligen att det kanske kommer bli färre konflikter, kanske 

inte på väldigt kort sikt. Världsbanken var involverad i en studie om Rogundammen i 

Tadjikistan och det fanns en rädsla att när Världsbankens experter kom fram med sin 

bedömning utav situationen om det går att bygga en sådan damm att det skulle bli en 

väldigt stark reaktion från Uzbekistan mot detta. Världsbanken kom fram att det skulle 

kunna gå att bygga en damm men man har inte sett den typen av reaktioner. I själva 

verket har det varit lite grann en uppmjukning under det senaste året. Om man studerar 

politiken där så har det varit närmanden mellan Tadjikistan och Uzbekistan dock inte på 

vattensidan.  

I försök att dra några stora slutsatser mellan mer eller mindre konflikt. Det är en 

dynamisk situation som kan luta åt det ena och det andra hållet. Idag är tillexempel 

Kyrgyzstan ganska arroganta jämtemot nedströms länder, kanske därför att de har stöd 

ifrån Ryssland och att Ryssland gör investeringar där och att de blivit medlemmar 

Eurasiska Ekonomiska Unionen. Jag kan inte ge något svar och säga att det kommer bli 

si eller så för det är så oerhört många faktorer som spelar in och det finns trotts allt, jag 

tror i alla länder, någon typ av realism att dessa förstår att ta konflikterna för långt 

kommer leda till negativa konsekvenser för allihop.  

”Oskar Paulin” 

- Det är för komplext för att göra en generalisering? 

”Bo Libert” 

- Ja, precis! 

”Oskar Paulin” 

- Du nämnde att bakåtsträvande tankar och nationalism sätter käppar i hjulet för arbetet. 

Går det att se något mönster om vart konflikter dyker upp typ som områden med 

specifik klimatpåverkan, BNP, styrelseskick etc., finns det något mönster när det 

kommer till framtida konflikter? 
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”Bo Libert” 

- Nej. Om vi ser de två uppströmsländerna som har ganska gott om vatten men ganska 

lite energitillgångar så är styrelseskicken helt olika. Kyrgyzstan har parlamentarisk 

demokrati, en oordnad sådan, men efter två revolutioner har man hamnat där och 

presidenten har inte nämnvärt stor makt. Deras relationer till nedströms länder är inte så 

åtskilda om du jämför med Tadjikistan som har en väldigt stark central makt och en 

väldigt stark president och en mycket mer konsekvent politik. Relationerna är inte så 

olika, även om jag kanske tycker Tadjikistan med en mera konsekvent politik har större 

möjligheter att föra den politiken. Kyrgyzstan tycker jag för en ganska slarvig politik på 

vattenområdet och kanske förlitar sig för mycket på Ryssland att de ska hjälpa dem med 

investeringar. Konflikterna ligger nog inte i styrelsesätten så mycket som i de reella 

frågorna och de reella frågorna gäller energisäkerhet uppströms och säkerhet för 

jordbruk nedströms. Framförallt då för Uzbekistan. Det är just för Uzbekistan, jag är 

kanske ute och gissar lite nu men det är ett väldigt autokratiskt samhälle, med 

anledningen till att vattnet är så viktigt för dem, är att kunna hålla folk på plats ute i 

byarna så att det inte blir ett stort missnöje, att det ska finnas ett jordbruk att engagera 

den stora landsbygdsbefolkningen. Där finns en politisk anledning till varför jordbruk 

och vatten är så viktigt. Här är jag ute lite grann och gissar, man kan uttolka det 

möjligen men ingen kan säga att det är sant eller inte för vi har inte insikt i de 

korridorerna.  

”Oskar Paulin” 

- Gäller detta även om man zoomar ut utanför Aral Basin, går det att göra en 

generalisering? 

”Bo Libert” 

- Det ställs väl på sin spets naturligtvis i Aralsjöområdet i och med att det är ett så arid 

klimat och det är uppbyggt ett system som förlitar sig på att det finns vatten och man ser 

nu begränsningarna. Du har dessutom det speciella fallet att du har fem länder som 

tidigare var del utav ett land. Det är väldigt speciellt. Det kan man knappast se någon 

annan stans. Sovjetunionen och Jugoslavien var sådan men i inget fall tror jag att det 

varit så extremt för ekonomi och samhälle. Jag har jobbat i Dniester som delas utav 

Ukraina och Moldavien eller Kura som delas utav flera länder nere i Kaukasus men de 

här floderna har inte samma betydelse som för länderna runt Aralsjöområdet. Det finns 

två aspekter på vattensamarbete, två principer. Den ena principen är mera vad som 

Världsbanken och andra pratar om Benefit sharing alltså att du finner sätt att dela 

benefits från vattnet på olika sätt. Det andra är mera ett etiskt sätt att se på det och det är 

det ENECE representerar genom vår vattenkonvention. Reasonable equitable use, not to 

cause transboundary harm och cooperation och de tre principerna ger ett ramverk hur 

man ska hantera sådana frågor. Nu jobbar vi också med benefit sharing och de två 

aspekterna med benefits och etiska principer ska, vad jag menar, gå hand i hand. Just att 

det finns vissa etiska aspekter på det här gör att du pushar folk till samarbete. Det är 

egentligen bara två länder som står utanför det här globalt och det är Kina och Turkiet 

och de medvetet ställer sig utanför ett vattensamarbete och accepterar inte internationell 

rätt på den här fronten. Vad jag vet, i Europa, Centralasien och Nordamerika är det bara 

Kura som inte har något avtal om det delade vattnet. I vår del utav världen har vi ju 

verkligen kommit ganska långt även om det ofta finns avtal som är väldigt snäva och de 
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funkar inte fullständigt men det finns ändå, i de allra flesta fall finns det en vilja till att 

ha ett reguljärt samarbete uppbyggt. 

”Oskar Paulin” 

- Att det ska finnas något dokument att kunna hänvisa till? 

”Bo Libert” 

- Ja, precis. Och att man har någon form av, som vi kallar det, joint body eller en 

konvention som samlas och har ett visst ansvar. 

”Oskar Paulin” 

- I framtiden, vad tror du kommer påverka länder med sötvattenbrist mest? 

”Bo Libert” 

- Det finns idag någon typ utan ”window of oppurtunity” på så sätt finns det faktiskt två 

stycken vattenkonventioner sedan något år tillbaka som gäller globalt och det förvånar 

mig lite att inte fler länder verkligen pushar för att det finns en legal arena, en 

konvention så att säga. Nu är ett annat läge när det gäller, vad vi kallar, international 

customary law. Nu finns det faktiskt ett regelverk som du ska lyssna på. Så i den änden 

tror jag att de allmänna principerna skulle kunna pushas ännu mer men jag tror de 

kommer få en stor betydelse i framtiden.  När det gäller klimatförändringar är det lite 

konstlat. Vi har ett antal projekt med miljöförändringar i transboundary basins och 

jobbar mycket med det men det är litegrann konstlat därför att i de flesta fall utav 

samarbeten så har man frågor som kommer förvärras med klimatförändringar men som 

redan är mogna för lösning. Det är inte så att du med klimatförändringarna, i de flesta 

fall, kommer behöva göra jättenya saker utan ofta är det så, till exempelvis med 

vattentillgången och vattenkvalliten i Centralasien, att det redan är flaskhalsar för 

utvecklingen. Men det är klart att klimatförändringar är ett sätt att sätta lite politiskt 

fokus på just vissa frågor som ökad översvämningsrisk eller minskad vattentillgång. På 

så vis hanterar kanske inte klimatförändringar några nya frågar men kan vara ändå vara 

viktiga ur ett politiskt perspektiv att pusha på och lyfta frågor av vikt. 

Positivt tror jag att den här globala legala situationen kommer att ha betydelse framöver, 

liksom vi sett i vår region. Största risken är just brist på samarbete. Naturligtvis är det så 

att det finns tradeoffs när det gäller vattensamarbete, det vill säga, om du använder mer 

vatten i ett land för ett syfte som hindrar ett annat land för att använda vattnet för sina 

syften påverkar det övriga samarbeten. Samarbetar du inte på tillexempel en sådan fråga 

kan det bli överspillningseffekt på andra samarbetsfrågor också. Jag ser vissa länder, 

kanske Turkiet, kanske Kyrgyzstan, glömmer i viss mån att om du inte tar hänsyn i en 

fråga kan det spillas över på en annan fråga. Kina kanske lite grann har en annan 

agenda, deras politik är mera; vi ska inte göra för mycket avtal om vatten, men vi vill ha 

bra relationer med våra grannar. Det lustiga med Kina är att deras avtal med Ryssland, 

med Kazakstan och i viss mån med Mongoliet är mycket bättre, mot norr är alltså 

mycket avtalen bättre än de avtal de har mot Indien och Bangladesh. Där ser man 

kanske en påverkan från en region då, norr om Kina, där man förväntar sig en viss typ 

av samarbete, kanske, men det är bara en teori. 

”Oskar Paulin” 

- Lite ”kliar du min rygg”? 

”Bo Libert” 

- Nej nej! Jag menar inte så. Jag menar att om det är så att länder som Ryssland och 



  
 

x 

Kazakstan som är vana vid att hantera samarbetsavtal, fondkonventioner etc. så är det 

svårare för kineserna att undvika att bygga upp sådana system jämfört med södra Asien 

där du inte har den historiska erfarenheten, eller det systemet uppbyggt. Därmed kan 

man undvika att sluta avtal. Jag vet inte om det här är en övertolkning, det är en 

intressant aspekt i alla fall.  
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Bilaga D : Transkriberad intervju med Klas Sandström, 2015-09-09.  

 

Denna bilaga är den transkribering av intervjun med Klas Sandström, vatten- och 

sötvattenspecialist, som ägde rum den 9e september 2015. I transkriberingen som 

kommer löpa som en konversation i textform refereras min röst som ”Oskar Paulin” och 

Klas Sandström som ”Klas Sandström”. 

 

”Oskar Paulin” 

- Det jag har läst om dig, och framförallt från en UR-paneldebatt, är att du är titulerad 

som vatten- och konfliktexpert? 

”Klas Sandström” 

- Jo alltså, inte konflikt som konflikt men konflikt i koppling till vattenfrågor. Där har 

jag varit med en del. Jag har inte riktigt jobbat genomförandemässigt med frågorna men 

jag har lett kurser och jag har varit med i många dialoger mellan bland annat Turkiet 

uppströms och Irak nedströms och varianter på det. Så jag har sett hur argumenten faller 

och hur man formulerar och diskuterar frågan.  

”Oskar Paulin” 

- Okej, det är bra så jag vet vad jag ska skriva om dig. Men jag tänkte börja med 

uppsatsens två hypoteser där den ena menar att sötvattenbrist leder till ökade konflikter 

och den andra att sötvattenbrist leder till ökat samarbete. Hur ställer du dig till dessa? 

”Klas Sandström” 

- Jag, som så många andra, håller på den linjen att det skapar mer samarbete än konflikt, 

det gör det. Sedan finns det ett antal om och men, det beror lite på skalan. Det verkar 

skapa mer samarbete på de lite större skalorna, det finns faktiskt samarbete runt 

Jordanfloden mellan Palestina, Jordanien och Israel och Indusflodens kommission har 

fungerat trots krig mellan Pakistan och Indien, Mekongkommissionen överlevde hela 

Vietnamkriget och det har väl egentligen aldrig brutit ut något riktigt krig på grund utav 

vattenproblemen. Abdul Fatah al-Sisi, Egyptens president, hotade många gånger 

Etiopien med krig om Etiopien började bygga dammar, vilket Etiopien har gjort idag 

och ändå ser vi inget krig där även om orden är hårda. Jag tror att många inser att börjar 

man bråka och kriga så kommer det urarta och kosta mer än vad man sparar. Men, om 

man sänker skalan lite granna och tittar på en mindre skala, mellan enskilda bönder, 

olika byar och uppströms och nedströms i mindre vattensystem så finns det massa 

konflikter där. Det sägs att hela Indien är fullt av vattenkonflikter. Massvis, tusentals, 

hundratusentals kanske på den lilla skalan mellan ett vattendistrikt och ett annat 

vattendistrikt eller mellan en stam uppe i bergen och stora exploateringen nedströms 

och så vidare. Eller bara mellan enskilda bönder och naturligtvis mellan stad och 

landsbygd där städerna mer eller mindre olagligt roffar åt sig vatten från landsbygden. 

Så visst finns det konflikter, det är nog bara att erkänna trots vad diskursen säger att 

vattnet är bättre på att förena än att särskilja. Så det är lite både och kanske.  

”Oskar Paulin” 

– Det går kanske inte att generalisera på det viset. För att hoppa till något annat, vad 

skulle du säga är det största hotet mot hållbar utveckling i de regioner som är drabbade 

av sötvattenbrist? 
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”Klas Sandström” 

- Då skulle jag säga som såhär, kanske vara aningen radikal, det är inte vattnet, det är 

inte det som är hotet. Det är inte landsfrågan och det är inte befolkningen heller. Jag 

kommer ihåg i mellanöstern, kurserna jag ledde där i Amman där vi samlade folk från 

Palestina, Egypten, Nordafrika, Jordanien, Syrien, Irak och Turkiet för att diskutera 

Jordanfloden och transboundary water management. Allihop kände hur vattnet blir värre 

och värre och konflikterna kanske kunde dyka upp. Jag började där med en liten övning 

med alla deltagarna, första dagen, första morgontimmen. Jag frågade dom ”Vad tycker 

ni är den största bristen här i mellanöstern, när vi alla hört att det är så mycket konflikter 

i regionen och så ont om vatten? Är det brist på vatten, det vill säga dålig nederbörd 

eller är det brist på good water management? Ni får ställa er till vänster i den här salen 

om ni tycker det är vattnet och till höger om det är brist på water management”. Detta 

var då vattenfolk, cirka 30st, från arida och semi-arida områden och allihop kämpar med 

vattenbristen och i princip alla utan några undantag ställde sig i det hörnet som var good 

water management. Alltså inte vattenbrist. Jag skulle säga att det är brist på good water 

management som är problemet och däri ligger bland annat en jättefråga som heter 

korruption. Korruptionen och brist på good governance håller på att sänka många 

länder, alltså dåliga beslut, nepotism, korruption, kortsiktighet och oförmåga att planera 

och alla de frågor som inte rör vatten i sig. Vattnet finns där och det är ont men 

använder man det väl så kan det räcka väldigt långt och man kan få en sustainable 

development. 

”Oskar Paulin” 

- Vad tror du då kommer påverka områden med sötvattenbrist mest i framtiden? Både 

positivt och negativt. Jag inser att sötvattenbrist är ett felaktigt ordval då du mer är inne 

på good water management. 

”Klas Sandström” 

- Jag förstår vad du menar men det är ju så att vattenbrist har många bottnar naturligtvis. 

Ser man till mellanöstern är det inte vattnet utan det är konflikten där idag. Med det kan 

man säga att det är ett extremt område där en fråga är så helt överväldigad men om man 

tittar i Indien och Kina, vad som kommer påverka vattenfrågan mest där, det är återigen 

det här med hur väl man använder sitt vatten egentligen. Har man ont om vatten så finns 

det egentligen bara tre alternativ att göra någonting åt det. Det första är ganska enkelt, 

man ser till så att man inte förlorar vatten, förstör vatten dvs. man förorenar det med 

utsläpp. Det är en teknisk lösning och denna brist förstör väldigt mycket vatten idag, 

eller så låter man det gå till att spilla och rinna ut i saltvattnet och bli salt, det är en slags 

förorening det med. Det andra är att man inte använder det effektivt dvs. man låter 

massa vatten avdunsta från jordbruket, man använder vattnet i lågvärdegrödor som att 

konstbevattna majs istället för att skicka in vattnet till IT-industrin. Det går att skapa 

100,000 jobb på samma mängd vatten som kanske skapar tio jobb inom jordbruket. Då 

bör man nog fundera på om det inte är IT-industrin istället som ska få vattnet. Om 

vatten är en bristvara så är det också en ekonomisk vara enligt gängse teori. Det finns 

andra aspekter av värdet på vattnet, tillexempel i någon slags dollar per kubikmeter, hur 

mycket du kan producera, det är sociala- och kulturella aspekter och blir det riktigt svårt 

så måste man börja låta vattnet glida dit där det kan skapa exportinkomster för att kunna 

köpa varor från andra delar av världen för att helt enkelt kunna föda befolkningen. Så 
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det här handlar om effektiviteten i vattenanvändningen. Det tredje är att importera 

vatten antingen bygga enorma pipeliners från ett river basin och pumpa in vattnet från 

någon annan stans där det regnar mer eller genom virtual water, alltså att man 

importerar framförallt mat som representerar väldigt mycket nederbörd. Det finns bara 

de tre lösningarna, det finns inga andra och alla styrs väldigt mycket av good water 

management. Om man sköter sitt vatten på rätt sätt för att producera så många 

välmående familjer med mat på bordet och rena ungar som går till skolan varje morgon, 

som möjligt, per enhet vatten. Hela den ekvationen är water management och det här 

dyker upp i Indien idag med konflikter mellan stad och land och den är skrämmande. 

Frågan är, är det städerna som ska utvecklas? Sedan har man också som du vet 

vattenpriset i förra veckan som gick till Rajendra Singh från Rajahstan. Han fick priset 

för att han bygger water harvesting dammar långt utanför Rajahstan och får öknarna att 

grönska. Det kan man tro är ett underverk men vad han gör är att han använder vattnet 

effektivare och framförallt vad han gör är att kapa avdunstningen som kan ta 70-80 

procent av nederbörden som bara går tillbaka till atmosfären utan någon användning och 

får ned vattnet i skydd och sedan tas det upp för att gå igenom plantorna och på den 

vägen transpirera tillbaka till atmosfären men då under den processen också tillverka 

mat. Det går att effektivisera vattenanvändningen enormt och om det ändå inte räcker då 

får man börja fundera på att producera sådant man kan exportera till, inte vet jag, 

Sverige där det regnar väldigt mycket och vi kan producera ett överskott av mat som vi 

sedan säljer till Indien. Kan vi få ordning på vårt water manegement, grundläggande 

principer för hur man använder det och fördelar det och governence då kommer regnet 

räcka.  

”Oskar Paulin” 

- Skulle du säga att dålig hantering av vatten är ett lokalt problem eller är det ett 

internationellt problem? 

”Klas Sandström” 

- Det är globalt, överallt. Kalifornien som anses väldigt effektiva, bönderna får använda 

vattnet gratis där i Central Valley samtidigt som det är akut vattenbrist just nu. I DN har 

de skrivit några artiklar under sommaren om vattenbristen i Kalifornien och hur villorna 

och folk i städerna drar ner på vattenanvändningen och spolar bara varannan gång de 

går på toa och de har omvandlat sina trädgårdar från gröna gräsmattor till 

ökenträdgårdar för att inte behöva konstbevattna så mycket och de tömmer sina pooler. 

Det DN inte skriver är dock det helt avgörande att stadsanvändningen där är kanske 10 

procent. IT-industrin, hur mycket vatten drar de, ingenting. Det kanske tar 10 procent av 

det vatten som finns och sedan är det jordbruket som drar 90 procent av vattnet. Ska de 

spara något vatten så är det inte att sluta bevattna gräsmattor, även om det kanske är lite 

utmanande om det är torka, utan det är att dra ner på jordbruket. Det är där som 

lösningen är. 10 procent i neddragning av jordbruket i Kalifornien kan nästan fördubbla 

den mängden vatten som är tillgänglig för städernas industri och servicesektorer och det 

är där jobben skapas, det är inte jordbruket i Central Valley som har gjort Kalifornien 

rikt, det är innovatörer och IT-industrin och så vidare och så vidare.  

”Oskar Paulin”  

- Vi har kommit in lite på det, hur vattenbrist skiljer sig mellan olika regioner. Skulle du 

säga att det genomgående är dålig hantering? 
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”Klas Sandström” 

- Ja, det är det i många fall. Jag var igår och i förrgår på en stor global konferens och där 

hörde jag en presentation om climate resilient development, alltså klimatadaption, och 

klimatfrågan handlar väldigt mycket om vattnet. Även om haven stiger, kustzoner och 

temperaturen stiger och detta kan påverka grödor negativt, men det handlar väldigt 

mycket om vatten. Där försöker jag särskilja vad som är normalt climate variability och 

vad är det som är climate change. Climate variability, det är sådant vi måste leva med. 

Ibland är det torr år ibland är det blöt år. Men det här med climate change, vad är det för 

nytt där, och egentligen är det inte så mycket nytt i climate adaptation till climate 

change för det handlar om att hantera torrperioder, det handlar om att öka effektiviteten 

av vattenanvändningen, det handlar om bättre jordbruksteknik, adaptering mellan 

landsbygd och stad samt att hålla nere vattenförstöringen. Det kan ju finnas delar av 

världen där det inte råder någon tvekan att klimatfrågan, som egentligen är vattenfrågan, 

kommer bli så annorlunda så vi får helt andra system för ekologiska funktioner, 

människans överlevnad och så vidare. Mellanöstern, Turkiet, Iran, Irak kan få hiskeliga 

klimateffekter, negativa klimateffekter, så att man över huvud taget inte kan gå i de 

länderna och då har vi något helt nytt som vi inte har mött tidigare.  

”Oskar Paulin” 

- Nu när du ändå tagit upp klimatförändringar hur tror du det kan bli i framtiden med 

klimatförändringar, kommer det bli en mindre förändring eller något helt nytt och hur 

tror du det kan komma att påverka situationen i regioner med sötvattenbrist eller 

områden som nu är ganska ”bra”?  

”Klas Sandström” 

- Det kan det mycket väl göra, det där är lite otäckt minst sagt om klimatförändringarna 

slår till så mycket att vissa delar av jorden blir svåra att bo i och bruka. Blir det som 

Sahara en bit in i Mellanöstern så kommer vi ha flyktingströmmar av tiden aldrig skådat 

slag. Sedan säger man ibland att Ogallala Aquifer, alltså den som ligger öster om 

klippiga bergen i den Amerikanska mellanvästern, som försörjer hela det jordbruket där 

i ganska hög grad är tömd. De har konstbevattnat i hundra år och det gamla 

grundvattnet som bildas under mycket lång tid har tömts och det systemet där som föder 

genom export föder en stor del av både Kina och Indien. Så klarar inte USA som är stor 

producent av råvara att producera för export till framförallt Sydostasien och Ostasien, så 

kommer de länderna behöva odla mer mat vilket blir att ta resurser från städerna och 

vilket då kan leda till att deras industri och servicesektor rasa ner, exportinkomsterna 

rasar och importen har de inte råd att köpa från oss etc. Det finns områden i södra 

Afrika som kanske blir torrare men där finns det också områden man räknar kommer bli 

fuktigare. Mycket av Östafrika tror jag finns många modeller och scenarion på att det 

ska bli blötare, så där kan man klara sig bättre i framtiden.  

”Oskar Paulin” 

- Ok, men om man ser det mer generellt, ser du med optimism eller skepticisms om 

framtiden både när det kommer till klimatet, samarbeten och relationen mellan länder 

och folk?  

”Klas Sandström” 

- Jag tror som Johan Rockström lite granna, han har varit orolig under många år men på 

senare år så har han blivit faktum mer och mer positiv för han tycker nu att den här 
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frågan faktiskt börjat ta ett rejält bett in i debatten och politikerna börjar samla sig. Inför 

den här Pariskonferensen COP i november så är han ganska optimistisk plus att det 

börjar bli väldigt mycket ny teknik som kommer fram som håller nere koldioxiden så 

han är ganska optimistisk. Det finns många som visar redan nu att det är mycket 

billigare att investera i sol och vindkraft än att fortsätta pumpa ut olja och bränna av 

den. Jag har småbarn här hemma, det går inte att vara pessimistisk, det är per definition 

det går inte. Så självklart har mänskligheten förmåga att klara detta och du vet Boserup, 

det är ju en jordbruksfilosof, hon blev berömd genom att visa på att människan alltid 

haft förmåga att anpassa sig till nya villkor och hela tiden utveckla jordbruket, teknik 

och organisation. Så det klarar säkert vi också i framtiden. Men vi måste bli bättre på att 

får ut mer well being per volym vatten oavsett vart vi bor. Oavsett om det är mer mat 

per vatten eller mer jobb per vatten. Det måste vi bli bättre på. Det slösas för mycket på 

olika sätt.  
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Bilaga E : Tabeller 

 

Urval: I Baltic Sea presenteras endast data från de fyra länder vars landmassa är störst 

inom det aktuella tillrinningsområdet. Detta skapar en förenklad bild över regionen då 

samtliga 14 länder skulle utgöra en alldeles för stor tabell och att resterande länder 

varken hade hjälpt till att bekräfta eller avfärda studiens syfte, framförallt då likheterna 

mellan dessa länder är långt fler än dess olikheter. I regionen Aral Sea är Kina och 

Pakistan borta då dessa, trots deras medverkan i vissa större kontinenttäckande 

samarbeten och stora politiska inflytande i regionen, innehar de en så liten del av det 

gemensamma tillrinningsområdet till Aral Sea. På grund av det lilla antal länder som 

räknas till Lake Victoria. 

 

I de första tre tabellerna, tabell 1, 2 och 3, listas relevanta aspekter för vartdera landets 

ekonomiska och socioekonomiska förutsättningar. Utöver ekonomiska och 

socioekonomiska förutsättningar ska även regionens och det enskilda landets 

geografiska förutsättningar sammanställas i tabell.  

 

Tabell 4, 5 och 6 visar samma länder som ovan med focus på dessas geografiska 

förutsättningar och dess användning och tillgång till rent vatten. 

 

I tabell 7, 8 och 9 visas överskådligt vartdera landets storlek inom det egna 

tillrinningsområdet. 

 

Sista tabellen, tabell 10, ställer upp data från båda sjöarna och innanhavet Baltic Sea. 
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Tabeller - Begreppsförklaring 

 

Irrigated Land   

Den här posten anger antalet kvadratkilometer landyta som artificiellt förser med vatten 

(www.cia.gov, hämtad 2015-10-02). 

 

Total renewable water resources   

Denna post visar det långsiktiga genomsnittet av tillgång till vatten för ett land i form av 

nederbörd, förnyat grundvatten och ytliga inflöden från omgivande länder. Värdena har 

justerats för att ta hänsyn till eventuella överlappningar. Observera att dessa värden är 

medelvärden och inte motsvarar den totala mängd under ett visst år. Årliga tillgängliga 

resurser kan variera kraftigt på grund av kortsiktiga och långsiktiga klimat och 

vädervariationer (https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-

factbook/, hämtad 2015-10-02). 

 

Freshwater withdrawal (domestic/industrial/agricultural)   

Denna post ger den årliga mängden vatten som förts bort från tillgängliga källor för 

användning i något syfte. Vattnet behöver inte nödvändigtvis helt konsumeras och en 

viss del kan returneras för vidare användning nedströms. ”Domestic” avser vatten som 

levereras av offentliga distributionssystem. ”Industrial” är den mängd vatten som 

används av industrier som inte är anslutna till ett system av offentlig distribution. 

”Agricultural” omfattar det vatten som används för bevattning och boskap, och inte tar 

hänsyn till nederbörd. Här ingår också siffror för sammanlagd årlig vattenförbrukning 

capita vatten per år (https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-

factbook/, hämtad 2015-10-02). 

 

Drinking water source   

Denna post innehåller information om tillgång till förbättrade eller oförbättrade källor 

av dricksvatten och dess tillgänglighet för delar av befolkningen i ett land. ”Improved 

drinking water” - Användning av någon av följande källor: vattenledning i bostaden, 

gård eller tomt; offentligt vattentorn eller offentlig kran; grävd eller borrad brunn; 

skyddadgrundvattenkälla eller uppsamling av regnvatten. ”Unimproved drinking water” 

- Användning av någon av följande källor: oskyddad grävd brunn; oskyddad 

grundvattenkälla; tankbil; ytvatten som omfattar floder, dammar, sjöar, bäckar, kanaler 

och bevattningskanaler; eller buteljerat vatten 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/, hämtad 2015-

10-02). 

 

Sanitation facility  

Denna post innehåller information om tillgång till förbättrade eller oförbättrade sanitära 

anläggningar som finns tillgängliga för delar av befolkningen i ett 

land. ”Improved sanitation” - Användning av någon av följande anläggningar: 

anläggning sammankopplad till ett avloppssystem, septiktank eller latrin; ventilerad 

latrin; groplatrin med golv och skyddande skiva; eller 
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torrtoalett. ”Unimproved sanitation” - Användning av någon av följande anläggningar: 

anläggning ej sammankopplad till ett avloppssystem; septiktank eller latrin utan golv, 

skyddande skiva eller öppet hål; hink; delade faciliteter av alla slag; ingen facilitet, 

buske eller fält (https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/, 

hämtad 2015-10-02). 
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Tabell 1. Ekonomiska och socioekonomiska förutsättningar – Baltic Sea 

 
källa: källa: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/, hämtad 2015-10-02 

  

Country name  Population: Government 

type: 

Independence: Infant mortality 

rate:  

Life expectancy 

at birth:  

Birth rate: Population growth rate: GDP - per capita 

(PPP): 

Urbanization: 

Sverige 9 ,801,616 (July 

2015 est .)  

consti tut ional 

monarchy 

 

 

6  June 1523 

(Gustav VASA 

elected king)  

total: 2.6 

deaths/1,000 

live births  

total 

population: 81.9

8 years  

11.99 

births/1,000 

populat ion 

(2015 est .)  

0.8% (2015 est .)  $46,000 (2014 est .)  urban 

population: 85.8% 

of total populat ion  

(2015) 

Ryssland 142,423,773 

(July 2015 

est .)   

federat ion   24 August  

1991 (from the 

Soviet  Union)   

total: 6.97 

deaths/1,000 

live births  

total 

population: 70.4

7 years  

11.6 

births/1,000 

populat ion 

(2015 est .)  

-0.04% (2015 est .)  $24,800 (2014 est .)   urban 

population: 74% of  

total populat ion  

(2015) 

Polen 38,562,189 

(July 2015 

est .)   

republic   11 November 

1918 (republic 

proclaimed)  

total: 4.5 

deaths/1,000 

live births  

total 

population: 77.4 

years  

9.74 

births/1,000 

populat ion 

(2015 est .)  

-0.09% (2015 est .)  $25,100 (2014 est .)   urban 

population: 60.5% 

of total populat ion  

(2015) 

Finland 5,476,922 (July 

2015 est .)   

republic   6 December 

1917 (from 

Russia)  

total: 2.52 

deaths/1,000 

live births  

total 

population: 80.7

7 years  

10.72 

births/1,000 

populat ion 

(2015 est .)  

0 .4% (2015 est .)  $40,300 (2014 est .)   urban 

population: 84.2% 

of total populat ion  

(2015) 
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Tabell 2. Ekonomiska och socioekonomiska förutsättningar – Aral Sea 

 
källa: källa: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/, hämtad 2015-10-02 

Country name  Population: Government 

type: 

Independence: Infant mortality 

rate:  

Life expectancy 

at birth:  

Birth rate: Population growth rate: GDP - per capita 

(PPP): 

Urbanization: 

Kazakhstan 18,157,122 

(July 2015 

est .)   

republic;  

authori tarian 

presidential 

rule,  with li t t le  

power outside 

the executive 

branch  

16 December 

1991 (from the 

Soviet  Union)   

total: 20.92 

deaths/1,000 

live births  

total 

population: 70.5

5 years  

19.15 

births/1,000 

populat ion 

(2015 est .)  

1 .14% (2015 est .)  $24,000 (2014 est .)   urban 

population: 53.2% 

of tota l populat ion 

(2015) 

Uzbekistan 29,199,942 

(July 2015 

est .)   

republic;  

authori tarian 

presidential 

rule with li t t le  

power outside 

the executive 

branch  

1 September 

1991 (from the 

Soviet  Union)   

total: 19.2 

deaths/1,000 

live births  

total 

population: 73.5

5 years  

17 births/1,000 

populat ion 

(2015 est .)  

0 .93% (2015 est .)  $5,600 (2014 est .)   urban 

population: 36.4% 

of tota l populat ion 

(2015) 

Tadzjikistan 8,191,958 

(July 2015 

est .)   

republic   9 September 

1991 (from the 

Soviet  Union)   

total: 33.93 

deaths/1,000 

live births  

total 

population: 67.3

9 years  

24.38 

births/1,000 

populat ion 

(2015 est .)  

1 .71% (2015 est .)  $2,700 (2014 est .)   urban 

population: 26.8% 

of tota l populat ion 

(2015) 

Kyrgyzstan 5,664,939 

(July 2015 

est .)   

republic   31 August  

1991 (from the 

Soviet  Union)   

total: 27.73 

deaths/1,000 

live births  

total 

population: 70.3

6 years  

22.98 

births/1,000 

populat ion 

(2015 est .)  

1 .11% (2015 est .)  $3,400 (2014 est .)   urban 

population: 35.7% 

of tota l populat ion 

(2015) 

Afghanistan 32,564,342 

(July 2015 

est .)   

Is lamic 

republic   

19 August  

1919 (from UK 

control over 

Afghan foreign 

affairs)   

total: 115.08 

deaths/1,000 

live births  

total 

population: 50.8

7 years  

38.57 

births/1,000 

populat ion 

(2015 est .)  

2 .32% (2015 est .)  $1,900 (2014 est .)   urban 

population: 26.7% 

of tota l populat ion 

(2015) 

Turkmenistan 5,231,422 

(July 2015 

est .)   

defines i tself  

as a secular  

democracy and 

27 October 

1991 (from the 

Soviet  Union)  

total: 36.82 

deaths/1,000 

live births  

total 

population: 69.7

8 years  

19.4 

births/1,000 

populat ion 

1.14% (2015 est .)  $14,200 (2014 est .)   urban 

population: 50% of  

total populat ion 
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a presidential  

republic  

 

 

(2015 est .)  (2015) 
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Tabell 3. Ekonomiska och socioekonomiska förutsättningar – Lake Victoria 

 
källa: källa: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/, hämtad 2015-10-02 
Country name  Population: Government 

type: 

Independence: Infant mortality 

rate:  

Life expectancy 

at birth:  

Birth rate: Population growth rate: GDP - per capita 

(PPP): 

Urbanization: 

Kenya 45,925,301  republic   12 December 

1963 (from the 

UK) 

 

 

total: 39.38 

deaths/1,000 

live births  

total 

population: 63.7

7 years  

26.4 

births/1,000 

populat ion 

(2015 est .)  

1 .93% (2015 est .)  $3,100 (2014 est .)   urban 

population: 25.6% 

of tota l populat ion 

(2015) 

Tanzania 51,045,882  republic   Tanganyika 

became 

independent on 

9 December 

1961 (from 

UK-

administered 

UN 

trusteeship)   

total: 42.43 

deaths/1,000 

live births  

total 

population: 61.7

1 years  

36.39 

births/1,000 

populat ion 

(2015 est .)  

2 .79% (2015 est .)  $2,700 (2014 est .)   urban 

population: 31.6% 

of tota l populat ion 

(2015) 

Uganda 37,101,745  republic   9 October 1962 

(from the UK)  

total: 59.21 

deaths/1,000 

live births  

total 

population: 54.9

3 years  

43.79 

births/1,000 

populat ion 

(2015 est .)  

3 .24% (2015 est .)  $2,000 (2014 est .)   urban 

population: 16.1% 

of tota l populat ion 

(2015) 

Rwanda 12,661,733  republic;  

presidential,  

mult iparty 

system 

 

 

1 July 1962 

(from 

Belgium-

administered 

UN 

trusteeship)  

 

 

total: 58.19 

deaths/1,000 

live births  

total 

population: 59.6

7 years  

33.75 

births/1,000 

populat ion 

(2015 est .)  

2 .56% (2015 est .)  $1,700 (2014 est .)   urban 

population: 28.8% 

of tota l populat ion 

(2015) 

Burundi 10,742,276  republic   1  July 1962 

(from UN 

trusteeship 

under Belgian 

administration)  

total: 61.89 

deaths/1,000 

live births  

total 

population: 60.0

9 years  

42.01 

births/1,000 

populat ion 

(2015 est .)  

3 .28% (2015 est .)  $900 (2014 est .   urban 

population: 12.1% 

of tota l populat ion 

(2015) 
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Tabell 4. Geografiska förutsättningar – Baltic Sea 

 
källa: källa: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/, hämtad 2015-10-02 

Country name  Land use: Irrigated land: Total renewable water 

resources: 

Freshwater withdrawal 

(domestic/industrial/agr

icultural): 

Drinking water source  Sanitation facility access  Climate: 

Sverige agricultural land: 7.5% 

arable land 6.4%; 

permanent crops 0%; 

permanent pasture 

1.1%  

forest: 68.7% other: 

23.8% (2011 est .)  

1,597 sq km (2007)  174 cu km (2011)  Total: 2.62 cu km/yr  

(37%/59%/4%)  

per capita: 285.6 cu 

m/yr (2007) 

improved: 

urban: 100% of 

population 

rural: 100% of population 

total: 100% of population 

unimproved: 

urban: 0% of population 

rural: 0% of population 

total : 0% of 

populat ion (2012 

est .)  

improved: 

urban: 100% of 

population 

rural: 100% of population 

total: 100% of population 

unimproved: 

urban: 0% of population 

rural: 0% of population 

total : 0% of 

populat ion (2012 

est .)  

temperate in south with 

cold, cloudy winters and 

cool, partly cloudy 

summers; subarctic in 

north 

Ryssland agricultural land: 

13.1% 

arable land 7.3%; 

permanent crops  

0.1%; permanent 

pasture 5.7%  

forest: 49.4% other: 

37.5% (2011 est .)  

43,460 sq km (2008)   4,508 cu km (2011)   Total: 66.2 cu km/yr  

(20%/60%/20%)  

per capita: 454.9 cu 

m/yr (2001) 

 

improved: 

urban: 100% of 

population 

rural: 100% of population 

total: 100% of population 

unimproved: 

urban: 0% of population 

rural: 0% of population 

total : 0% of 

populat ion (2012 

est .)  

improved: 

urban: 100% of 

population 

rural: 100% of population 

total: 100% of population 

unimproved: 

urban: 0% of population 

rural: 0% of population 

total : 0% of 

populat ion (2012 

est .)  

ranges from steppes in the 

south through humid 

continental in much of 

European Russia 

Polen agricultural land: 

48.2% 

arable land 36.2%; 

permanent crops  

1.3%; permanent 

pasture 10.7% forest: 

30.6% other: 21.2% 

(2011 est .)  

 

1,157 sq km (2007)   61.6 cu km (2011)   Total: 11.96 cu km/yr  

(31%/60%/10%)  

per capita: 312.3 cu 

m/yr (2009) 

 

improved: 

urban: 100% of 

population 

rural: 100% of population 

total: 100% of population 

unimproved: 

urban: 0% of population 

rural: 0% of population 

total : 0% of 

improved: 

urban: 100% of 

population 

rural: 100% of population 

total: 100% of population 

unimproved: 

urban: 0% of population 

rural: 0% of population 

total : 0% of 

temperate with cold,  

cloudy, moderately 

severe winters with 

frequent 

precipitat ion;  mild 

summers  with 

frequent showers and 

thundershowers   
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 populat ion (2012 

est .)  

populat ion (2012 

est .)  

Finland agricultural land: 7.5% 

arable land 7.4%; 

permanent crops 0%; 

permanent pasture 

0.1% forest: 72.9%  

other: 19.6% (2011 

est .)  

685.8 sq km (2010)   110 cu km (2011)   Total: 1.63 cu km/yr  

(25%/72%/3%)  

per capita: 308.9 cu 

m/yr (2005) 

 

improved: 

urban: 100% of 

population 

rural: 100% of population 

total: 100% of population 

unimproved: 

urban: 0% of population 

rural: 0% of population 

total : 0% of 

populat ion (2012 

est .)  

improved: 

urban: 100% of 

population 

rural: 100% of population 

total: 100% of population 

unimproved: 

urban: 0% of population 

rural: 0% of population 

total : 0% of 

populat ion (2012 

est .)  

Subarctic but   mild 

because of  

moderating influence 

of the North At lantic 

Current ,  Balt ic Sea,  

and more than 60,000 

lakes  
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Tabell 5. Geografiska förutsättningar – Aral Sea 

 
källa: källa: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/, hämtad 2015-10-02 

Country name  Land use: Irrigated land: Total renewable water 

resources: 

Freshwater withdrawal 

(domestic/industrial/agri

cultural: 

Drinking water source Sanitation facility access  Climate: 

Kazakhstan agricultural land: 

77.4% 

arable land 8.9%; 

permanent crops 0%; 

permanent pasture 68.5% 

forest: 1.2%  

other: 21.4% (2011 

est .)  

20,660 sq km (2010)   107.5 cu km (2011)   Total: 21.14 cu km/yr  

(4%/30%/66%)  

per capita: 1,304 cu 

m/yr (2010) 

 

improved:  

urban: 99.2% of 

population 

rural: 86% of population 

total: 93.1% of population 

unimproved: 

urban: 0.8% of population 

rural: 14% of population 

total : 6 .9% of 

populat ion (2012 

est .)  

improved: 

urban: 97% of population 

rural: 98% of population 

total: 97.5% of population 

unimproved: 

urban: 3% of population 

rural: 2% of population 

total : 2 .5% of  

populat ion (2012 

est .)  

continental,  cold 

winters and hot  

summers,  arid and 

semiarid   

Uzbekistan agricultural land: 

62.6% 

arable land 10.1%; 

permanent crops 0.8%; 

permanent pasture 51.7% 

forest: 7.7%  

other: 29.7% (2011 

est .)  

41,980 sq km (2005)   48.87 cu km (2011)   Total: 56 cu km/yr  

(7%/3%/90%)  

per capita: 2,113 cu 

m/yr (2005) 

 

improved:  

urban: 98.5% of 

population 

rural: 80.9% of population 

total: 87.3% of population 

unimproved: 

urban: 1.5% of population 

rural: 19.1% of population 

total : 12.7% of 

populat ion (2012 

est .)  

improved: 

urban: 100% of 

population 

rural: 100% of population 

total: 100% of population 

unimproved: 

urban: 0% of population 

rural: 0% of population 

total : 0% of 

populat ion (2012 

est .)  

mostly mid-lat i tude 

desert ,  long,  hot  

summers,  mi ld 

winters;  semiarid 

grass land in east   

Tadzjikistan agricultural land: 

34.7% 

arable land 6.1%; 

permanent crops 0.9%; 

permanent pasture 27.7% 

forest: 2.9%  

other: 62.4% (2011 

est .)  

7,421 sq km (2009)   21.91 cu km (2011)   Total: 11.49 cu km/yr  

(6%/4%/91%)  

per capita: 1,740 cu 

m/yr (2006) 

 

improved: 

urban: 99.2% of 

population 

rural: 86% of population 

total: 93.1% of population 

unimproved: 

urban: 0.8% of population 

rural: 14% of population 

total : 6 .9% of 

improved: 

urban: 97% of population 

rural: 98% of population 

total: 97.5% of population 

unimproved: 

urban: 3% of population 

rural: 2% of population 

total : 2 .5% of  

populat ion (2012 

mid-lat i tude 

continental,  hot 

summers,  mi ld 

winters;  semiarid to 

polar in Pamir  

Mountains  
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populat ion (2012 

est .)  

est .)  

Kyrgyzstan agricultural land: 

55.4% 

arable land 6.7%; 

permanent crops 0.4%; 

permanent pasture 48.3% 

forest: 5.1%  

other: 39.5% (2011 

est .)  

10,210 sq km (2005)   23.62 cu km (2011)   Total: 8.01 cu km/yr  

(3%/4%/93%)  

per capita: 1,558 cu 

m/yr (2006) 

 

improved:  

urban: 97.1% of 

population 

rural: 82.3% of population 

total: 87.6% of population 

unimproved: 

urban: 2.9% of population 

rural: 17.7% of population 

total : 12.4% of 

populat ion (2012 

est .)  

improved: 

urban: 91.9% of 

population 

rural: 91.7% of population 

total: 91.8% of population 

unimproved: 

urban: 8.1% of population 

rural: 8.3% of population 

total : 8 .2% of  

populat ion (2012 

est .)  

dry continental to polar in 

high Tien Shan 

Mountains; subtropical in 

southwest (Fergana 

Valley); temperate in 

northern foothill zone 

Afghanistan agricultural land: 

58.1% 

arable land 11.9%; 

permanent crops 0.2%; 

permanent pasture 46% 

forest: 2.1%  

other: 39.8% (2011 

est .)  

21,760 sq km (2011)   65.33 cu km (2011)   Total: 20.28 cu km/yr  

(1%/1%/98%)  

per capita: 823.1 cu 

m/yr (2005) 

 

improved:  

urban: 89.9% of 

population 

rural: 56.1% of population 

total: 64.2% of population 

unimproved: 

urban: 10.1% of 

population 

rural: 43.9% of population 

total : 35.8% of 

populat ion (2012 

est .)  

improved: 

urban: 46.8% of 

population 

rural: 23.4% of population 

total: 29% of population 

unimproved: 

urban: 53.2% of 

population 

rural: 76.6% of population 

total : 71% of 

populat ion (2012 

est .)  

arid to semiarid;  cold 

winters and hot  

summers  

Turkmenistan agricultural land: 72% 

arable land 4.1%; 

permanent crops 0.1%; 

permanent pasture 67.8% 

forest: 8.8%  

other: 19.2% (2011 

est .)  

19,910 sq km (2006)   24.77 cu km (2011)   Total: 27.95 cu km/yr  

(3%/3%/94%)  

per capita: 5,752 cu 

m/yr (2004) 

 

improved:  

urban: 89.1% of 

population 

rural: 53.7% of population 

total: 71.1% of population 

unimproved: 

urban: 10.9% of 

population 

rural: 46.3% of population 

total : 28.9% of 

populat ion (2012 

est .)  

improved: 

urban: 100% of 

population 

rural: 98.2% of population 

total: 99.1% of population 

unimproved: 

urban: 0% of population 

rural: 1.8% of population 

total : 0 .9% of  

populat ion (2012 

est .)  

subtropical desert   
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Tabell 6. Geografiska förutsättningar – Lake Victoria 

 
källa: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/, hämtad 2015-10-02 
Country name  Land use: Irrigated land: Total renewable water 

resources: 

Freshwater withdrawal 

(domestic/industrial/agri

cultural): 

Drinking water source Sanitation facility access  Climate: 

Kenya agricultural land: 

48.1% 

arable land 9.8%; 

permanent crops 0.9%; 

permanent pasture 37.4% 

forest: 6.1%  

other: 45.8% (2011 

est .)  

1,032 sq km (2003)   30.7 cu km (2011)   Total: 2.74 cu km/yr  

(17%/4%/79%)  

per capita: 72.96 cu 

m/yr (2003) 

 

improved: 

urban: 82.3% of 

population 

rural: 55.1% of population 

total: 61.7% of population 

unimproved: 

urban: 17.7% of 

population 

rural: 44.9% of population 

total: 38.3% of population 

(2012 est.) 

 

improved: 

urban: 31.3% of 

population 

rural: 29.1% of population 

total: 29.6% of population 

unimproved: 

urban: 68.7% of 

population 

rural: 70.9% of population 

total: 70.4% of population 

(2012 est.) 

 

varies from tropical along 

coast to arid in interior 

Tanzania agricultural land: 

43.7% 

arable land 14.3%; 

permanent crops 2.3%; 

permanent pasture 27.1% 

forest: 37.3%  

other: 19% (2011 est .)  

 

1 ,843 sq km (2003)   96.27 cu km (2011)   Total: 5.18 cu km/yr  

(10%/0%/89%)  

per capita: 144.7 cu 

m/yr (2002) 

 

improved: 

urban: 77.9% of 

population 

rural: 44% of population 

total: 53.2% of population 

unimproved: 

urban: 22.1% of 

population 

rural: 56% of population 

total: 46.8% of population 

(2012 est.) 

 

improved: 

urban: 24.9% of 

population 

rural: 7.5% of population 

total: 12.2% of population 

unimproved: 

urban: 75.1% of 

population 

rural: 92.5% of population 

total: 87.8% of population 

(2012 est.) 

 

varies from tropical  

along coast  to 

temperate in  

highlands 

Uganda agricultural land: 

71.2% 

arable land 34.3%; 

permanent crops 11.3%; 

permanent pasture 25.6% 

forest: 14.5%  

other: 14.3% (2011 

144.2 sq km (2010)   66 cu km (2011)   Total: 0.32 cu km/yr  

(41%/16%/43%)  

per capita: 12.31 cu 

m/yr (2005) 

 

improved: 

urban: 94.8% of 

population 

rural: 71% of population 

total: 74.8% of population 

unimproved: 

urban: 5.2% of population 

improved: 

urban: 32.8% of 

population 

rural: 34.1% of population 

total: 33.9% of population 

unimproved: 

urban: 67.2% of 

tropical;  general ly 

rainy with two dry 

seasons (December to 

February,  June to 

August);  semiarid in 

northeast  
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est .)  rural: 29% of population 

total: 25.2% of population 

(2012 est.) 

 

population 

rural: 65.9% of population 

total: 66.1% of population 

(2012 est.) 

 

Rwanda agricultural land: 

74.5% 

arable land 47%; 

permanent crops 10.1%; 

permanent pasture 17.4% 

forest: 18%  

other: 7.5% (2011 

est .)  

96.25 sq km (2007)   9.5 cu km (2011)   Total: 0.15 cu km/yr  

(33%/11%/55%)  

per capita: 17.25 cu 

m/yr (2005) 

 

improved: 

urban: 80.7% of 

population 

rural: 68.3% of population 

total: 70.7% of population 

unimproved: 

urban: 19.3% of 

population 

rural: 31.7% of population 

total: 29.3% of population 

(2012 est.) 

 

improved: 

urban: 61% of population 

rural: 64.4% of population 

total: 63.8% of population 

unimproved: 

urban: 39% of population 

rural: 35.6% of population 

total: 36.2% of population 

(2012 est.) 

 

temperate;  two rainy 

seasons (February to 

Apri l,  November to 

January);  mild in 

mountains with frost  

and snow possible 

Burundi 73.3% 

arable land 38.9%; 

permanent crops 15.6%; 

permanent pasture 18.8% 

forest: 6.6%  

other: 20.1% (2011 

est .)  

214.3 sq km (2003)   12.54 cu km (2011)   Total: 0.29 cu km/yr  

(15%/5%/79%)  

per capita: 43.27 cu 

m/yr (2005) 

 

improved: 

urban: 91.5% of 

population 

rural: 73.2% of population 

total: 75.3% of population 

unimproved: 

urban: 8.5% of population 

rural: 26.8% of population 

total: 24.7% of population 

(2012 est.) 

 

improved: 

urban: 42.7% of 

population 

rural: 48.1% of population 

total: 47.5% of population 

unimproved: 

urban: 57.3% of 

population 

rural: 51.9% of population 

total: 52.5% of population 

(2012 est.) 

 

equatorial;  high 

plateau with 

considerable alt i tude 

variat ion   
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Tabell 7. Basin – Aral Sea 
 

 

Källa:http://www.transboundarywaters.orst.edu/database/register/tables/IRB_asia.html och http://na.unep.net/geas/getUNEPPageWithArticleIDScript.php?article_id=108, hämtade 2015-10-02  

 People living in basin Total area of basin (sq. km) Country name Area of country in basin (sq. km) Percent area of basin in country (%) 

Aral Sea 60.000.000 (UNEP, 2014) 1,231,400    

   Kazakhstan 424,4 34 

   Uzbekistan 382,600 31 

   Tadzjikistan 135,700 11 

   Kyrgyzstan 111,700 9 

   Afghanistan 104,900 9 

   Turkmenistan 70,000 6 

   China 1,900 <1 

   Pakistan 200 <1 
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Tabell 8. Basin – Lake Victoria 

 
Källa Andjelic, 1999, genom Jorgensen s.432,  2006 

 People living in basin Total area of basin (sq. km) Country name Area of country in basin (sq. km)  Percent area of basin in country (%) 

 

Lake Victoria 30.000.000 193.000    

   Kenya 42.460 22 

   Tanzania 84.920 44 

   Uganda 30.880 16 

   Rwanda 21.230 11 

   Burundi 13510 7 
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Tabell 9. Basin – Baltic Sea 
 

Källa: http://www.beras.eu/implementation/index.php/en/about-us/baltic-sea-basin 

 People living in basin Total area of basin (sq. km) Country name Area of country in basin (sq. km) Percent area of basin in country (%) 

Baltic Sea 90.000.000 1.720.270    

   Sweden 440.040 25,6 

   Russia 314.800 18,3 

   Poland 311.900 18,1 

   Finland 301.300 17,5 

   Belarus 83.850 4,9 

   Lithuania 65.300 3,8 

   Latvia 64.600 3,8 

   Estonia 45.100 2,6 

   Denmark 31.110 1,8 

   Germany 28.600 1,7 

   Norway 13.360 0,8 

   Ukraine 11.170 0,6 

   Czech 7.190 0,4 

   Slovakia 1.950 0,1 
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Tabell 10. Vatten, övrig data – Aral Sea, Lake Victoria, Baltic Sea 

 
1. Nickolay V. Aladin (2009).  

2. Obekräftad källa. 

3. Obekräftad källa 

4. Jorgensen, (2005) 

5.http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Baltic_Sea#Biolo, hämtad 2015-10 

 Surface area (km2) Volume (km3)  Salinity (parts per thousand) Maximum Depth (m) Average Depth (m) 

Aral Sea1 6117 (2007) 9,5 120-160 North: 

42 m (138 ft) (2008) 

South: 

37–40 m (121–131 ft) (2005)2 

North: 8.7 m (29 ft) (2007) 

South: 14–15 m (46–49 ft)(2005)3 

Lake Victoria4 68,800 2760 03 80 40 

Baltic Sea5 215,266 (2010) 21,721 0-32 459 52,3 

 

 


