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Till statsrådet Pierre Schori,

Regeringen bemyndigade den 5 maj 1994 biståndsministem att utse en arbetsgrupp
med uppgift att lanma förslag till principer, riktlinjer och arbetsmetoder for hur
besluten vid FNS konferens om miljö och utveckling (UNCED) ochde globala
miljöfrågoma kan integreras i det svenska utvecklingssamarbetet.

Arbetsgruppen, som bestått av undertecknade, harhait stöd i sitt arbete av en
referensgrupp med representanter från de närmast berbrdadepartementen och
myndighetema. Arbetsgruppen har, enligt uppdraget, utgått från de av riksdagen
godkända propositionema 1993/94:111 och 1993/94:30. Den torra behandlar den
huvudsakliga inriktningen av arbetet med genomforandet av Riobesluten i Sverige och
den andra konventionen om biologisk mångfald. Arbetsgruppen har dessutom initierat
ett antal särskilda studier som legat till grund fbi många av övervägandena och
slutsatsema i rapporten.

Arbetsgruppen får härmed Överlämna sin rapport Hållbar! bistånd - det svenska
biståndet eller UNCED (DS 1994:132).

Uppdraget är härmed sluttbrt.

Stockholm den 10 november 1994

Anders Wgkman Sture Persson Mars Segnesiam
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FÖRORD

Riodeklarationen om miljö och utveclding och dess principer Rir hållbar utveclding är ett
grundläggande uttryck tBr världssamfundets samsyn och solidariska ansvar i arbetet Rir
en hållbar utveclding inom ramen tBr ekosystemets bärighet. Hållbar utveckling är efter
Riokonferensen (UNCED) ett mellanstatligt erkänt långsiktigt mål tbr världssamflmdet.
Enligt regering ochriksdag skall dessa principer ses som politiskt och moraliskt tbrplik-
tande (prop 93/94:111).

Riokonferensens handlingsprogram, Agenda 21, omfattar alla sektorer och
grupper i samhället och är en vägvisare till att Rirverldiga detta mål. Övergången till en
hållbar utveckling måste ses i ett långt tidsperspektiv ochåtgärdema vidtas i de enskilda
ländema med tonvikt på insatser på det lokala planet. Strävan mot hållbar utveclding
måste i framtiden genomsyra och prägla alla delar av samhållets verksamhet och vara
vägledande vid utfom1ningen av ländemas politik inom olika sektorer.

Det svenska utvecldingssamarbetet i dess olika former år ett av de centrala opera-
tiva instrtunenten RSr Sverige i arbetet Rår att lösa eller mildrade globala miljö- och
utvecklingsproblemen. Som ett led i den svenska upptbljningen av UNCED beslbt
regeringen dårtor att tillsätta en arbetsgrupp, bestående av undertecknade, Rir att sc Över
det svenska biståndet med utgångspunkt i Riodeklarationen och Agenda 21.

Med dessa utgångspunkter har vår uppgift varit att utveckla principer, riktlinjer
och arbetsmetoder fbi ett integrerat och mer fokuserat perspektiv påhållbar utveckling i
Sveriges samlade utvecldingssamarbete, med undantag för biståndet till Öst- och Central-

- europa.
Med hänsyn till det svenska biståndets vida tBrgreningar och den utomordentligt

korta tid som stått till vårt Rirfogande, har vi valt att här presentera en mer översiktlig
granskning av biståndet i ljuset av Riokoneerensen. Vi har inte kurmat göra en kritisk
detaljanalys varken av biståndsmyndighetema eller av varje budgetpost. Vi fBreslår ett
antal mer allmårma principer och åtgärder som bbr göra biståndetbättre ägnat att
medverka till den eftersträvade hållbara utvecklingen.

I vissa fall har vi ansett oss kunna ge mer preciserade rekommendationer och
fBrslag, då våra kunskaper och studier gett oss tillräckligt underlag. I andra fall har vi
angett uppgifter for de fortsatta överväganden och analyser om biståndet ochhållbar
utveckling, som i fortsättningen bör vara en löpande uppgilt for de centrala aktörema i
Sveriges bistånd eller UNCED ochi det globala miljösamarbetet. Våra fiirslag till
förstärkta resurser och stramare beredningsordning skall ses också i ljuset av dem1a
kontinuerliga utveckling av politik och principer fbi ett bistånd för en hållbar utveclding.
I arbetets slutfas har vi fått käm1edom om den Rirestående sammanslagningen av
biståndsmyndighetema. Våra förslag galler emellertid oavsett biståndets detaljorganisa-
tion och genomförandet av vissa av Rirslagen kan i själva verket underlättas genom
tillkomsten av den nya biståndsmyndigheten.



En referensgrupp med representanter för UD/IU, UD/POl, UD/H, Miljödeparte-
mentet, Finansdepartementet, SIDA, SAREC, BITS och Swedecorp har tagit del av våra
förslag och bidragit med värdefulla synplmkter. Den knappa tiden har emellertid inte
tillåtit täta konsultationer eller förankring inom departement och myndigheter. Förslagen
rapporten ansvarar vi därför själva för.

Vi har också konsulterat personer och institutioner i en vidare krets. En del av
dessa kontakter har resulterat i särskilda studier som redovisas i Volym 2 av derma
rapport.

Biståndet kan inte ses isolerat från övriga utvecklingsprocesser. Vi har bara

i

kunnat snudda vid en del av de frågor, som i för sig kan vara avgörande för utvecklingen i
ett fattigt land, t ex skuldbörda och handelsvillkor. Samma problem har vi hatt när det
gäller en fullständigt central fråga, nämligen livsstil och resursförbrukning i Nord.

Vi ser vår rapport som ett bidrag till en ytterst viktig, pågående process, vars
fortsättning Sverige måste prioritera högt i utfommingen av den fortsatta bistånds- och
utrikespolitiken.

Anders WjlQnan Sture Persson Mats Segnesram



SAMMANFA-rrNlNG

I den inledande delen av denna samman attning av arbetsgruppens
rapport, har vi valt att ge en relativt utförlig beskrivning av de grund-
läggande tankegångar som varit vägledande öl våra sl utsatser om
biståndet. I den del som samman attar de mer operationellt inriktade
kapitlen, redovisar viliam öl allt vissa av rekommendationerna och i
mindre utsträckningde bakomliggande resonemangen.

Utgångspunkter (kap 1 0 2)

En ny säkerhetsagenda
En ny säkerhetsagenda avtecknar sig. Efter det kalla krigets slut har spänningarna och
hoten ändrat karaktär. Hotbilden från luften domineras inte längre av kämvapemnissi-
ler eller bombplansarmador. Istället träder nya problem i förgrunden som farlig UV-
strålning och ett gradvis allt varmare ldimat. Hotbilden från havet domineras inte
längre av atomubåtar eller hangarfartyg utan av risken för en höjning av havsvatten-
nivån samt en utarmning av tropikemas kusmära områden. De nya hoten mot vår
gemensamma säkerhet är främst kopplade till fattigdomsproblematiken, den fortsatt
snabba folkökningen, knappheten på vissa naturresurser samt förstöringen av natur
och miljö. De frågor som här aktualiseras ligger helt vid sidan av den traditionella
militär- och säkerhetspolitiken. Militära maktmedel kan inte ens i teorin utgöra en
lösning.

Mänskligheten står inför en situation där klylioma mellan rika och fattiga ökar,
där fattigdomen riskerar att cementeras i stora områden, där befolkningen i många
fattiga länder fortsätter att öka snabbt, därde politiska systemen i samma länder visar
tecken på sönderfall, där arbetslöshet och undersysselsättning snabbt ökar i omfatt-
ning i både rika och fattiga länder och där miljön och de livsuppehållande systemen är
utsatta för allt starkare negativ påverkan. En konsekvens av alla dessa skeenden är att
ett ökande antal människor, framför allt i de fattiga ländema, känner växande otrygg-
het i sin livssituation. Skyddet mot hunger och misär, mot godtyckligt våld, intema
blodiga uppgörelser och tvångsförtlyttningar upplevs av allt fler som otillräckligt.

Under de dryga tjugo år som förflutit sedan Stockholrnskonferensen har världens
befolkning ökat med nära tvåmiljarder människor. Nittio procent av ökningen har
skett i u-ländema.Tillväxten i ekonomiema har inte hurmit med. I många u-länder är
levnadsstandarden fbi folkets flertal idag lägre än vid den koloniala frigörelsen.

Detta konstaterande itmebär ingalunda att utvecklingen i de fattiga ländema
skulle ha stått stilla. Tvärtom fmns det åtskilliga exempel på framsteg. Analfabe-
tismen har trängts tillbaka. Andelen barn som genomgår primärutbildning har ökat
kraftigt. Både hälsovården och näringsintaget ligger på en avsevärt högre nivå än för
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tjugo, trettio år sedan. Medellivslängden är idag 63 år, en ökning med 17 år jämfört
med 1960.

Dessa framsteg till trots uppvisar u-ländema som grupp en rad skriande problem.
Kombinationen av fattigdom och folkökning gör att fBrsörjningen med mat, vatten
och energi framstår som alltmera kritisk, framför allt i de torra och halvtorra regioner-
na. Bristen på investeringskapital gör att infrastrukturen kännetecknas av allt större
brister. Tillgången på arbetstillfällen håller inte jämna steg med befolkningstillväxten.
Idag föds 95 procent av befolkningen i världen i u-ländema. Men bara ca 15 procent
av de totala investeringarna hamnar där. På sikt är detta givetvis en helt orimlig
fördelning.

I flertalet länder i Afrika. delar av Indien och Kina samt Centralamerika är
utvecldingen både i ekonomiska och sociala termer särskilt negativ. Stora delar av
befolkningen lever tmder mycket fattiga förhållanden. Folkökningen är fortsatt hög.
Slitaget på skogar, jordbruksmark etc är högt. Bristema vad avser jobb, bostäder,
hälsovård, etc leder till social oro, kriminalitet samt omfattande migrationsrörelser
inom och mellan länder.

Nu är u-landsgruppen ingalundahomogen. Det finns åtskilliga exempel på
fattiga länder som varit framgångsrika i moderniseringsprocessen. Länder som
Sydkorea, Taiwan, Malaysia, Indonesien och Costa Rica uppvisar en snabb ekono-
misk tillväxt under de senaste årtiondena vilket resulterat i en påtaglig höjning av
levnadsstandarden. Utvecldingen har dock inte varit odelat positiv. För flera av dessa
länder - som t ex Taiwan - har tillväxten uppnåtts till priset av snabb miljöfBrstöring.
Utvecklingen kan således inte sägas vara hållbar.

Den konventionella tillväxten ifrågasatt
Utvecklingen i industriländema har under hela 1900-talet kärmetecknats av snabb
ekonomisk tillväxt. För ett land som Sverige beräknas BNP mätt i reala termer vara
nära femton gånger högre idag än i början av seklet.

Den snabba tillväxten i ekonomiema har ackompanjerats av en likaså hög och
ökande omsättning av energi och råvaror. Karakteristiskt är att industriländema, med
mindre än en femtedel av den totala befolkningen, svarar för ca 80 procent av förbruk-
ningen av energi och material. Den snabbt ökande genomströmningen av olika råvaror
kan illustreras av förhållandet att mänskligheten, läs industriländema i nord, beräknas
ha omsatt lika mycket energi och material efter 1960 som under mänsldighetens
historia dessförinnan!

Den höga energi- och materialomsätmingen har lett till en allt högre produktion
av avfalls- och restprodukter. Det är detta avfall som förklarar de många och växande
hoten mot atmosfären och de livsuppehållande systemen på jorden. Klimatpåverkan,
utttmningen av ozonlagret, fBrsurningen, eutrofieringen samt de snabbt ökande
haltema av kemikalier och ttmgmetaller i miljön är alla resultatet av avfalls- och
restprodukter från de produktions- och konsumtionssystem som idag dominerar
industriländema. Via globaliseringen av ekonomin - och genom den snabba utveck-
lingen av informationsteknologin - har i-ländemas livsstil och konsumtionsvanor
blivit stilbildande även för u-ländema.

Beräkningar inom bl a Världsbanken visar på att det finns ungefär lika många
köpstarka konsumenter i det som kallas u-länder som i hela Västeuropa sammantaget.
Av detta följer att diskussionen om livsstilar och konstuntionsvanor - och den därmed
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betingade miljöpåverkan - inte enkeltkan föras enbart i ett nord-sydperspektiv. De
rika ländema svarar visserligen för en mycket stor del av påverkan påden globala
miljön hittills, men mönstret är sammansatt och snabbt.

Det är något av en paradox att de primära hoten mot de livsuppehållande
systemen på jorden består av slösaktig konsumtion och resursanvändning å ena sidan
och fattigdom och misär å den andra. Med stigande köpkratt stiger mängden avfall
och sopor långt bortom naturens förmåga att ta hand om och absorbera avfallet. På
motsvarande sätt leder fattigdom hos allt större grupper till överutnyttjande av
naturresursbasen. Mätmiskoma utsätter skogar, markområden och kustzäonema fbi allt
större slitage i kampen för att överleva.

Den nuvarande utvecklingen är inte hållbar vare sig i nord eller syd. Detta var
den viktigaste slutsatsen vid FNs konferens om miljö och utveclding, UNCED, i Rio
de Janeiro 1992.

F rågan är alltså inte längre om utvecklingen skall vridas åt rätt håll utan hur detta
kan ske. Riodeklarationen och Agenda 21 ger uttryck och vägledning för detta.

En fortgående miljöförstöring leder ofrånkomligen till att resursbasen krymper -
och detta i en värld där befollcningen ökar med nära 100 miljoner per år. Sett i ett
framtidsperspektiv är det en omöjlighet att ekonomiema i världen växer medan den
ekologiska basen krymper. Målsättningen måste vara att åstadkomma balans mellan
människans aktiviteter - och framför allt då det ekonomiska livet - och naturens lagar
och system. Det är detta som är den stora utmaningen i Agenda 21.

Strukturanpassning i Nord
I dagsläget föreligger en konflikt mellan den snabba tillväxten av världsekonomin och
globaliseringen av det ekonomiska livet å ena sidan och de krav som målsättningen
om hållbar utveckling uppställer. Naturens gränser vad framför allt gäller förmågan att
ta hand om och absorbera avfallsprodukter är på väg att överskridas. Med fortsatt
konventionell tillväxt - i nord likaväl som i syd - kommer situationen att fBrvärras.

Lösningen på problemen är inte mera tillväxt av traditionellt slag. Att lita till
spontana teknikförbättringar räcker inte. Vi behöver en ny fonn av utveckling som
sker inom naturens ramar i stället fbi på bekostnad av dessa. Kvantitet måste ge plats
för kvalitet. Framför allt är det frågan om att mångdubbla eifektiviteten i energi- och
materialhanteringen. Om så sker skulle t ex fossilenergiim1ehållet i varje BNp-procent
vara avsevärt lägre. Belastningen på biosfären skulle vara i motsvarande grad lägre.
För i- liksom fbi u-ländema skulle stora vinster vara att hämta. Miljöskadoma skulle
minska. För många u-länder skulle betalningsbalansproblemen lätta. Importen av olja
utgör rör många länder mer än hälften av det totala importvärdet.

I-ländemas ansvar är här dubbelt. För det första att se om sitt eget hus, dvs
miljöanpassa jord- och skogsbruk, industri, energi, transporter och kemikaliehantering
- allt med sikte på att avfall och restprodukter skall kunna tas hand om av naturens
kretslopp. För det andra att i nära samarbete bistå u-ländema i deras strävanden att
miljöanpassa sina samhällen. Biståndet har här en viktig funktion.

Av resonemanget framgår att även industriländema är i starkt behov av
strukturanpassningsprogram, dock i detta fall för att eliminera ohållbara produktions-
och konsumtionssystem.
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Antalet miljötlyktingar ökar
Antalet potentiella miljöflyktingar ivärlden är stort. Knappheten på odlingsjord i
kombination med snabb markförstöring är ett stort problem. Bristen på färskvatten ett
annat. Idag beräknas nära 300 miljoner människor leva i områden med kronisk brist
på vatten. Bl a folkökningen - och ett förväntat varmare klimat - gör att antalet kari
vara fem till tio gånger större inom ett par decemiier.

I andra delar av världen kan människor komma att tvingas på flykt på grund av
alltför höga halter av gifter och föroreningar. Delar av det tidigare Sovjet1mionen samt
Östeuropa är exempel på detta. Vissa delar av de snabbast industrialiserade områdena
i u- ländema uppvisar motsvarande karaktäristika. Halten av föroreningar i luften i
Mexico City, Beijing eller Bangkok är många gånger högre än vad hälsovårdsmyndig-
hetema föreskriver. Bristema i vatten- och avloppsförsörjningen i Buenos Aires,
Bombay eller Manila leder till snabbt ökande risker för både hälsa och miljö.

Redan Brtmdtlandkommissionen talade om 10 miljoner miljöflyktingar enbart i
Afrika. I dagens debatt har mer än det dubbla antalet nämnts. Problematiken bakom
migrationen är dock komplex och det är inte lätt att entydigt definiera när just miljö-
förstöring är den avgörande orsaken till varför folk flyr. Det är dock uppenbart att
resursb1ist och långt gången miljöfBrstöring - särskilt den som drabbar mat- och
vattenförsörjningen - driver mä1miskor på flykt. Effektema i form av spänningar och
konflikter kan vi bara ana.

Från militärer till mat
En förskjutning från en fokusering på militär säkerhet till en fokusering på säkerhet
mot fattigdom och marginalisering samt tryggheti försö1jningen av livsviktiga
naturresurser är nödvändig i en värld där ca 100 miljoner fler människor per år skall
ha sina grundläggande basbehov tillgodosedda från den enda resursbas vi har - jorden

och där denna resursbas redan är utsatt för starkt negativ påverkan på grund av
föroreningar, avfall och överutnyttjande.

l den nya säkerhetspolitik som växer fram spelar biståndet en viktig roll.
Biståndet är det främsta operativa instrument industriländema har när det gäller att
stödja befolkningen i u-ländema i deras kamp mot fattigdomen, resursutarmningen
och miljöförstöringen. I den meningen kan biståndet utgöra en viktig kraft för de
processer vars mål det är att stärka freden och säkerheten.

Ett ändrat synsätt
I Rio 1992 betonades den intima kopplingen mellan miljö- och utvecklingsfrågoma
redan i konferensens benämning: The United Nations Conference on Environment and
Development (UN CED). Agenda 21, världens agenda för det Zl:a århundradet,
utformades mycket medvetet med en betoning av att miljö- och utvecklingsfrågoma är
två sidor av samma mynt. Miljöpolitiken ses inte längre som en sektorfiåga.
Angreppssättet är i stället det bredast tänkbara, dvs miljön är central i all mänsklig
verksamhet; naturen skall brukas och nyttjas av människan, men i fonner som är
uthålliga. I Riokonferensen och i törberedelseprocessen deltog de flesta u-länder och
satte sin prägel på förhandlingar och synsätt.

Vi kan inte nog understryka vad snabbheten betyder i de förändringar som sker
när det gäller miljöpåverkan i stort, fattiga märmiskors slitage på miljön och
konsumtionsvanomas utveckling. Ekonomiemas tillväxt, folkökningen samt den
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ökade marginaliseringen av stora grupper människor påskyndar processen. Den
storskaliga påverkan på, och förändring av, miljöfBrutsätmingama som nu pågår är
unik i människans historia ochkräver stor flexibilitet i hanteringen liksom beredskap
inför oväntade händelser och effekter.

Vi får inte glömma bort att det tog Sverige mer än tjugo år att successivt utveckla
en miljöpolitik värd namnet. Först de allra senaste åren har viktiga frågor som krets-
loppsprinciper, livscykelanalyser etc börjat diskuteras. Detta visar behovet av snabba
åtgärder påbl a miljölagstifcningens område i många u-länder. Den stora frågan är om
man kommer att hinna med att utveckla effektiva kontrollorgan och styrformer innan
alltför stora skador skett på natursystemen.

Riksdagen har uttalat att biståndet från Sverige inte fårbidra till miljöförstöring,
att hållbar utveckling skall fiämjas. Svårigheten är att vårt eget land - ja, över huvud
taget industriländema - befinner sig långt ifrån en hållbar utveclding. Energi och
transporter, jordbruk och skogsbruk, kemikaliehantering - alla dessa sektorer uppvisar
exempel på system och lösningar som inte är hållbara. Slutsatsen är att vi idag saknar
modeller för hållbar utveclding, ett faktum som gör bistånd för hållbar utveclding
extra svårt.

Från ord till handling
Efter UNCED har begreppet hållbar utveckling fått starkt genomslag världen över.
Inom både industriländer och u-länder pågår ett omfattande arbete både på nationell
och kommunal nivå för att förverkliga olika delar av Agenda 21.

Samtidigt skall svårighetema att gå från ord till handling inte underskattas. En
rad olika hinder föreligger i både industriländema och u-ländema när det gäller att
förverkliga intentionema från Rio:

En svårighet är att begreppet "hållbar utveckling" saknar en entydig och
operationell defmition.

Agenda 21 bygger i stor utsträckning på ett sektortänkande. För många problem
behövs ett mera holistiskt angreppssät1.

Agenda 21 innehåller föga om de specifika gränser fbi utvecldingen som naturen
ställer upp. Principen om materians oförstörbarhet samt termodynarnikens lagar
är helt avgörande för förståelsen av vad som händer då energi och olika typer av
material omsätts. På samma sätt är det med principen om kretslopp, dvs att olika
materialflöden måste inordnas i naturens kretslopp.

Programmet andas generellt en hög tilltro till regeringarnas förmåga att styra och
planera utvecklingen. Är detta realistiskt i dagens värld?

Svårighetema för u-ländema att ta till sig Agenda 21 beror mycket på de många
akuta problem som ländema står inför. Den "sociala bomben" tickar snabbt.
Långsiktiga problem som har med naturresursemas bärkralt respektive ökade
föroreningshalter att göra tvingas ofta stå tillbaka för mer omedelbara
överlevnadsfrågor.
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I industriländema är hindren av många slag. Det nödvändiga omtänkandet möter
motstånd bland både producenter och konsumenter. Därtill kommer ekonomins
spelregler, sektoriseringen av samhällets organisation samt över huvud taget
kortsiktigheten i beslutsfattandet.

Politiska och sociala förutsättningar sr hållbar utveckling
Principen att hållbar utveckling måste bygga på att utvecklingen är både socialt och
miljömässigt hållbar formulerades i Rio. Hållbar utveckling är inte möjlig i en värld
som präglas av djupa ekonomiska och sociala orättvisor.

Den gnmdläggande politiska utmaningen i ländema och i intemationellt
samarbete, som kommer att avgöra möjlighetema till framgång i kampen mot de
globala miljöhoten, är därför att förändra de politiska, ekonomiska och sociala
systemen så att människans villkor och sociala förutsättningar står i samldang med en
hållbar utveckling. Demokratiska, politiska strukturer, ekonomisk utveclding som
gagnar flertalet och social rättvisa, framstår därvid som gnmdstenar i en nationell och
intemationell politik fbi hållbar utveckling.

Arbetet för hållbar utveckling måste således bygga på följande grtmdförutsätt-
ningar:

- De gränser för utvecklingen som naturen sätter upp. Om så inte sker
äventyras avkastningen från de livsuppehållande systemen - åkemiarken,
skogarna, haven.

* Samhälleliga strukturer som präglas av demokrati och folldigt medintly-
tande. Am1ars kan inte legitimitet uppnås för förändringar som är
nödvändiga.

- En rättvis fördelning av resurser, både inom och mellan länder.

Folkökningen
Samspelet människa - resurser - miljö är komplicerat. Inte minst gäller detta i en
situation då folkmängden ökar snabbt.

Sett i ett historiskt perspektiv har folkmängdens storlek haft stor betydelse vid
olika s k trendbrott i mänsklighetens utveckling. När märmiskan t ex tog steget från
jägar- till bondesamhället spelade befolkningsstorleken en avgörande roll.

I dagens läge står människan inför problem av likartat slag. Knappheten på
resurser - typ mat, mineraler eller andra råvaror - framstår därvid inte som det på kort
sikt avgörande problemet. Utmaningen ligger snarare i den snabbt ökade genereringen
av avfalls- och restprodukter, som på olika sätt riskerar att skada atmosfären,
skogarna, jordbruksmarken, marina miljöer etc.

Det är inte minst mot derma bakgrtmd sambandet befolkning - miljö bör
betraktas. Människans miljöpåverkan beror inte bara på befolkningens storlek utan väl
så mycket på livsstil och konsumtionsvanor samt val av teknologier. Om vi t ex utgår

6



ifrån hoten mot atmosfären är det i första hand den höga fossilanvändningen i ett litet
antal rika länder som utgör problemet.

Detta im1ebär dock inte att folkökningen i de fattiga ländema saknar betydelse.
Tvärtom. Två problem framträder tydligt. Å ena sidan förstörelsen och förslitningen
av naturresursbasen när ett växande antal fattiga människor tvingas överutnyttja
skogar, jordar och kustområden i sin kamp fbi överlevnad.

Å andra sidan den ökade efterfrågan på energi och andra råvaror när ekono-
miema börjar ta fart. Med användande av konventionell teknik innebär detta snabbt
ökade halter av avfall och restprodukter. Sammantaget imiebär detta att en fortsatt
snabb folkökning irmebär stora problem ut såväl resurs- som miljösynpunkt.

Ekonomins spelregler styr åt fel håll
Dagens ekonomiska modeller förutsätter att olika typer av kapital är fullt ut utbytbara
mot varandra. När knapphet uppstår på en vara eller resurs stiger priset och utbyte
sker mot en atman vara. Verkligheten fungerar inte pådetta sätt. När vi t ex bygger ett
hus är tegelsten och trävirke utbytbara mot varandra. Om vi däremot ägnar oss åt fiske
är fiskeutrustningen och själva fisken komplementära storheter. Investering i stora
fiskebåtar lönar sig föga om inte kapaciteten motsvaras av en tillräcklig mängd fisk.
Här ser vi för övrigt idag exempel på en sektor där massiva investeringar i utrustning
lett till utiiskning i stora områden. Rent ekonomiskt har det inneburit vinster på kort
sikt men stora förluster på lång sikt.

Vad man kan säga är att den neo-ldassiska ekonomin inte fönnår fånga in den
komplexa verklighet som naturen och ekosystemen representerar. En avgörande
svårighet gäller hur naturens olika värden och tjänster skall värderas. En a1man gäller
det faktum att ekosystemen kännetecknas av icke-linjära fimktioner och samband. Vi
har alltså svårt att påförhand veta när påverkan på ett ekosystem - t ex en skog som
utsätts fbi sura regn - leder till allvarliga, ibland irreparabla skador.

Spelreglema i ekonomin är helt avgörande för om hållbar utveckling skall vara
möjlig. Världsbanken konstaterar 1992 1 sin rapport Environment and Development:
"Private markets provide little or no incentives to curbing pollution", dvs marknads-
ekonomin ger föga incitament till att bringa töroreningama tmder kontroll. Grund-
problemet är att miljökostnadema för olika typer av påverkan på naturen och miljön
som regel inte reflekteras i marknadsprincipema. För att så skall ske krävs politisk
intervention.

En absolut förutsättning för att törverldiga Agenda 21 och tankarna om en
hållbar utveclding är att ekonomins spelregler radikalt ändras. Så länge konsmntionen
av olja, kol, mineraler, trävaror och många andra produkter kan ske till starkt
subventionerade priser och/eller utan att miljökonsekvensema räknas in i priset
kommer ansträngningarna till hushållning och utvecklingen av miljöanpassade
altemativ att starkt motarbetas eller t o m omöjliggöras.

Nords Janusansikte
Som redan konstaterats är de i i-ländema förhärskande produktions- och konsum-
tionsmönstren långtifrån hållbara. Svårighetema är därför stora när det gäller att bistå
olika u-länder - eller länder i Östeuropa - med att utveclda hållbara system på
respektive område. U-ländema är som regel ovilliga att satsa på system som ärmu ej
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prövats i i- ländema och i-ländema satsar mycket måttligt på det som inte känns
oundgängligt i ett kort, politiskt och ekonomiskt, perspektiv.

Så länge denna dubbelhet består i industriländema är det orealistiskt att förvänta
sig några snabba genombrott för Agenda 21 1 de fattiga ländema. Slutsatsema av detta
är att en biståndspolitik för hållbar utveclding vare sig blir trovärdig eller effektiv om
inte Sveriges politik i övrigt får motsvarande imiktning.

Ett förslag som vi senare återkommer till går ut på att Sverige skulle ingå
särskilda avtal om en gemensam process fbi hållbar utveckling med ett fåtal u-länder.
Genom en sådan uppläggning skulle garanteras att föränd1ingsarbetet i vårt eget land
vad gäller en miljöanpassning av kemikalieanvändning, jordbruk, transporter, energi
etc utsattes för kritisk granskning från länder vars miljöpåverkan ännu är marginell i
dessa avseenden. Samtidigt skulle Sverige via biståndsinsatser stödja ländema i deras
arbete fbi att utveckla hållbara system både inom jord- och skogsbruk, fiske saint för
den modema sektom.

Biståndets roll
En ny syn på biståndet, som ett instrument för att hantera angelägenheter som är
gemensamma för mänskligheten, börjar växa fram i givarländema. Det är positivt
därför att det leder bort från känslan av att biståndet enbart är en fråga om de rikas
allmosor till fattiga - vilken är beroende av den relativa styrkan i biståndsopinionen,
konjunktursvängningar m m - till något som uppfattas som ett gemensamt
ansvarstagande inomvärldssamftmdet. Biståndet måste uppfattas som en viktig del av
det intemationella samarbetet för att lösa problem av en storleksordning världen inte
tidigare stått inför.

Eftersom de ekologiska restriktionema förhindrar ett Ohä1mnat naturresursutnytt-
jande kommer fBrdelningsfrågoma alltmera i fBrgrtmden. Ett bistånd som bidrar till att
stärka produktionspotentialen - genom framsynta metoder för bruket av jordama,
skogarna, marina resurser etc - blir därför av största vikt. På samma sätt kan ett
bistånd inriktat mot att begänsa och förhindra olika föroreningar bli avgörande för inte
minst den fattiga befolkningens hälsa.

I allt fler u-länder ökar medvetenheten om sambandet mellan utveckling och
miljö. Detta ökar förutsättningarna för ett bistånd inriktat på hållbar utveckling.

Sverige på världens miljiikarta
Sveriges ambitionsnivå, både på miljö- och biståndsområdena, har långe varit hög. Vi
har sedan mer än tjugo år haft ett intemationellt rykte om oss att vara ledande när det
gäller miljöfrågor och vårt anseende som biståndsgivare är mycket gott, inte minst
bland u-länder.

Utgångspunktema för att fördjupa vårt arbete med ett miljöanpassat, hållbart
utvecklingsbistånd är bra. Vi har ett fBrtroendekapital intemationellt. Den svenska
allmänhetens intresse för frågoma är stort, inte minst hos den yngre generationen. Vi
arbetar ambitiöst med att omsätta Agenda 21 på lokal nivå och bygger upp både ett
kunnande och i bästa fall en grtmdattityd till utvecklingsfrågoma på hemmaplan som
kan utgöra en stark bas för det intemationella arbetet.

I Rio åtog vi oss att bidra till u-ländemas arbete med att omsätta Agenda 21 1

handling. l UNcED-propositionen (december 1993) slås det också fast att vi skall
ligga långt framme när det gäller miljö- och utvecklingsarbete även fortsättningsvis,

8



att vi skall vara ledande aktörer, både på de normativa och operativa områdena. Detta
har varit vår utgångspunkt för den analys och de rekommendationer som ingår i
rapporten.

Rekommendation: Sverige skall fortsatt vara ett av de ledande ländema i världen
när det gäller bistånd för hållbar utveckling. Detta börbli en av de viktigaste
protilfrågornai svensk utrikespolitik

Biståndet för hållbar utveckling måste vara en del av en samlad och konsekvent svensk
utrikespolitik för fred, säkerhet och demokrati, både generellt och på miljöns område.
Då blirbiståndet ett ännu viktigare bidrag till lösningama på de nya säkerhetsproblem
världen står inför.

Rekommendation: En mer sammanhållen svensk utrikespolitik påbistånds- och
miljöområdena behövs -inom ramen för en vidgad säkerhetspolitik. Detta kräver
en ökad sarnsyn och mer samverkan mellan aktörema.

Bra bistånd för hållbar utveckling (kap 3)
Biståndet, rätt utformat och inriktat, kan spela en viktig katalytisk roll, initiera och
påskynda positiva processer och bidra konkret i lägen där inhemska resurser inte
räcker till trots en politisk vilja och insikt om vad som behöver göras. Agenda 21 slår
fast att biståndet behövs, som en nödvändig, men inte tillräcklig, förutsättning för att
utvecklingen i världen skall bli bestående. Biståndet är dessutom mer än fmansiella
flöden, det är bl a samarbete mellan människor och länder liksom idé- och kunskaps-

utbyte.
Bakom det femte målet för svenskt bistånd återfmns samma grundtankar somi

Riodeklarationen och Agenda 21.

Rekommendation: Under förutsättning att tillväxtmålet tolkas med utgångspunkt i
hållbar utveckling, ligger de svenska biståndsmålen i linje med Agenda21 och
räcker, tillsarmnans med åtagandena i UNCED, för att det svenskabiståndet skall
kunna inriktas på en hållbar utveckling.

Generellt kan sägas att ett bistånd enligt Agenda 21 förutsätter mer av analys och
metodutveckling inom områden som varit förbisedda i den svenska
utvecklingsdebatten hittills.

Rekommendation: De principer för hållbar utveckling som ingår i Riodeklara-
tionen skall konsekvent beaktas i det svenskabiståndet, &amför allt försiktighets-
principen, principen om att törorenaren betalar och principen om användning av
miljökonsekvensbedömningar.
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Vi betonar betydelsen av mottagarlandets perspektiv och konstaterar att dialogen med
mottagarlåndema är avgörande för en förståelse av båda parters utgångspunkter och
önskemål.

Rekommendation: Särskilda miljödiskussioner med mottagarländema, bilateralt
och regionalt, bör initieras.

Den svenska rniljöpolitiken bör få ett genomslag i de diskussioner och förhandlingar
som förs i biståndssammanhang. Detta förutsätter kunnande om tänkesätt, slutsatser,
riktlinjer och beslut.

Rekommendation: Förhandlingar, både i multilaterala och bilaterala sammanhang,
måste från svensk sida bygga påinsikter om grunddragen i den svenska
miljöpolitiken, om de svenskabiståndsmålen, om intemationell normbildning och
svenska intemationella åtaganden på miljö- och utvecklingsområdena och om
innebörden i begreppet hållbar utveclding. Detta kräver utbildning av bistånds-
administratörer på alla nivåer.

Vi diskuterar vidare frågan om s k grön konditionalitet. Vi redovisar kortfattat något
om andra biståndsgivares, inklusive EUS strategier.

Rekommendation: Utred närmare möjligheten för bilaterala avtal om ömsesidig
hållbar utveckling mellan några u-länder och Sverige enligt holländsk modell.

Vi diskuterar strategiska överväganden i det svenska biståndet - bl a vikten av
integrering av ett miljötänkande i allt bistånd, långsiktighet i biståndet,
fattigdomsinriktning, sociala aspekter - med betoning på genderaspekter - avvägningar
mellan multilateralt och bilateralt bistånd och betydelsen av katastrofförebyggande
bistånd.

Rekommendation: Fattigdomsinriktningen i det svenska biståndet bör bestå också
närbiståndet ges en inriktning i överensstämmelse med Agenda 21.

Rekommendation: Betona mer vikten av långsiktiga, fattigdomsinriktade,
katastrofförebyggande utvecklingsinsatser än kortsiktigt katastrotbistånd i den
svenska biståndspolitiken.
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Kritiska insatsområden (kap 4)
Vid analysen har vi konstaterat att biståndet på många sätt redan idag svarar upp mot
målsättningama i Agenda21. Jämfört med många andra givare ligger svensktbistånd
långt framme. Dock föreslår vi en rad åtgärder fbi att ytterligare stärka både
fattigdomsinriktningen och integrationen av rniljöhänsyn i olika verksamheter. På
vissa områden innebär våra förslag en delvis helt ny inriktning av biståndet.

Mot bakgrund av vårdiskussion i tidigare kapitel om världens miljö- och
utvecldingskarta och om begreppet hållbar utveckling samt de element i en
övergripande strategi som redovisas i kap 3, har vi f1mnit att följande faktorer bör
tillmätas avgörande betydelse vid valet av kritiska insatser inom ramen fbi ett hållbart
bistånd:

- Fattigdom
* Antal människor
- Miljöns sårbarhet/känslighet
' Huruvida de fattigas basbehov tillgodoses
- Huruvida svensk kompetens f1rms att tillgå
- Intemationella åtaganden

Vi anser att vissa sektorövergrqmnde dimensioner bör prägla urvalet av kritiska
insatsområden, som t ex kvinnors rättigheter, inflytande och medverkan; kapacitets-
uppbyggnad, inkl. undervisning på alla nivåer; samspelet miljö - ekonomi;
befolkningsutveckling.

Vidare anser vi - också motbakgrimd av vårtidigare diskussion och med tanke
på faktorema ovan - att följande sektorer framstår som särskilt kritiska och väsentliga
för ett svenskt bistånd för en hållbar utveckling:

Ö Vattentillgå.ng/-användning
Ö Hållbart jordbruk
- Marin miljö/kustområdet
Ö StadsfBrvaltning/urbanisering
0 Energi/transporter

Insatser inom de ovan nämnda dimensionema och sektorema kan grupperas inom två
insatsområden, som från perspektivet hållbar utveckling - både med tanke på sociala
utgångspunkter och kraven på ett hållbart nyttjande av naturresurser - är fLmdamentala
rör fattiga mämiiskors överlevnad och möjligheter till en bättre tillvaro. Det första
området är vatten- och matfBrsörjning och de krav på naturresursbasen detta ställer.
Det andra är de miljöproblem som är förknippade med den snabba urbaniseringen,
framför all avfalls-/avlopps-/fBroreningsproblemen.

Dessa tvåbreda insatsområden anser arbetsgruppen måste betonas särskilt i ett
svenskt bistånd som har utgångspunktema hållbar utveckling och
fattigdomsinriktning. Därutöver tillmäter vi energiförsörjningen särskild betydelse.

När vi valt ut dessa kritiska insatsområden är det både fbi att markera behovet av
öka! stöd och för att ange en delvis ny inriktning. Vi 1mderstryker kraftfullt
nödvändigheten av att sluta kretsloppen av näringsämnen och organiskt material i
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samband med vår diskussion om insatser, t ex i avsnitten om jordbruk, marin miljö
och urban miljö.

Rekommendation: Det hållbara biståndet bör ägna särskild uppmärksamhet åt
följande insatsområden:

- Mat- och vattenförsözjning/naturresursbasen
- vattenresurser/-användning
- hållbart jordbruk
- marin miljö/kustområdet
- biologisk mångfald
- skog

' Urbana miljöproblem
- avfall/avlopp
- transporter

- Kapacitetsutveckling
- institutionsutveckling
- forskning, utbildning, undervisning
- miljöekonomi
- enskilda organisationer

- Energisystem

- Befolkningsutveckling

Biståndet idag - en genomgång av två Hinder
En total genomgång av det nuvarande bilaterala biståndet i ljuset av Agenda 21 har
inte varit möjlig att göra. För att ändå få en uppfattning om hur det svenska biståndet
ter sig på gräsrotsnivå, från fältet, i mottagarlandet, bad vi IIED genomföra en studie
av det samlade svenska bilaterala biståndet i två av mottagarländema.

Viktiga lärdomar enligt studien är bl a att:

Det svenska utvecklingssamarbetet i stort sett är bra från Agenda 21 -synpimkt -

men behöver kompletteras;

Det svenska stödet till energisektom i Indien dock inte sker i "UNCED-andan";

Det svenska utvecklingssamarbetet löner stor respekt för sin fokus på fattigdom,
katalytiska angreppssät1, risktagande, folkligt deltagande, omsorg om miljön och
öppenhet för lokala initiativ;

Deltagande/medbestämmandeprocesser är grundläggande;
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Det är viktigt att i större utsträckning stödja frivilliga organisationer och den
privata sektom, gärna i någon form av samverkan med staten dårdet är möjligt;

Biståndet har en viktig roll i förhållande till Agendazl, eitersom det kan

hjälpa till att vrida marknadslcrattema i "rått" riktning, vad beträffar omsorg
om miljön och social och ekonomisk utjämning,
hjälpa till med obundet stöd utanför det statliga etablissemanget, vilket kan
bidra till irmovationer,
ha en multiplikatoreffekt - om det koncentrerar sig på att sprida kunskap om
lyckade pilotaktiviteter.

Arbetsgruppen har funnit att denna typ av genomlysning av biståndet i ett land kan
vara en mycket värdefull bas för diskussioner om det fortsatta svenska biståndet både
till ett visst land och generellt.

Kritiska och andra viktiga insatsomraden
I rapporten redovisar vi relativt utförligt de övervåganden som ligger bakom valet av
insatsområden. I dem1a del av sammanfattningen återger vi endast vissa av
rekommendationema.

Vattenresurser/vetlendnvändning

Rekommendation: Svenskt bistånd måste aktivt medverka till att tillgängliga,
knappa vattenresurser utnyttjas på bästa möjliga satt genom att förbättra
Rixsörjningslaget av tjanligt vatten och narings1iktig mat genom att 1ramja:

- Ett integrerat synsätt som omfattar såväl mark- som vattenvård;
Kapacitetsuppbyggnad, information och ökat medvetande;

- Decentraliserat beslutsfattande;
- Tillvarata kvinnomas roll i hushållningen av vattenresursema;
- Behandla vatten som en ekonomisk resurs vars vårde omfattar

rniljökoslnader och altemativanvandning.
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Hållbar! jordbruk

Rekommendation: Stödet till jordbrukssektorn bör öka

Sveriges bistånd bör ge fortsatt hög prioritet åt utvecklandet av u-ländemas
jordbruk, med tonvikt pådet småskaliga jordbruket. Detta i1mebär fortsatt
verksamhet inom området jordbmk och landsbygdsutveckling, meddet uttalade
syftet att bidra till ett långsiktigt, hållbart nyttjande av mark- och vattenresurser.
Det svenska stödet bör kanaliseras för att utveckla en "dubbelt grön revolution",
därhögre avkastning kombineras med en inriktning mot ekologiskt jordbruk.
Särskild uppmärksamhet bör ägnas principen om kretslopp fbi näringsämnen och
organiskt material, risk- och konsekvensanalyser vad avser den nya genteknikens
tillämpningar inom jordbruket. Andra viktiga aspekter är vattentillgång och
vatte~rsö1jning i torra ochhalvtorra områden, utvecldandet av kreditsystem för
insatsvaror inom jordbruket fbi småböndema, kvinnomas roll och möjligheter,
institutionella frågor som brukningsrätt till marken och rätten till vatten och andra
resurser samt husdjurens betydelse fbi kretslopp och småböndernas
hushållsekonomi.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas de pastorala produktionssystemen i torra
och halvtorra områden.

Riktlinjer fbi stöd till ett hållbart jordbruk bör snarast tas fram.

Marin miäö/kustomrddet

Rekommendation: Svenskt bistånd bör ge hög prioritet åt insatser fbi att utveckla
effektiva system fbi det hållbara nyttjandet av naturresurser och skyddet av den
marina miljön i u-ländemas kustområden. Prioritet bör ges åt Sveriges traditionella
mottagarländer. Insatser inom olika sektorer och biståndsformer bör samordnas
bättre än hittills. Inriktningen bör vara:

- Kapacitetsuppbyggnad och institutionell utveckling inom forskning, högre
utbildning och på myndighetsplanet;

- Regional samordning och planering av kust- och tlodområden samt
naturresursulnyttjandet i dessa;

- Utbildning, rådgivning och olika typer av kampanjer för
medvetandeuppbyggnad;

' Stöd för utvecklandet av ekologiskt anpassade avloppsreningssystem;
Ö Utveckling av vatten-, naturresurs- och miljölagstittning;

Dessutom bör turismens roll ochkonsekvenser fbi kustzonemas miljö
uppmärksammas. Stöd till utvecldandet av s k ekoturism bör övervågas.
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Biologisk mdngilld

Rekommendation: Den biologiska mångfalden år rik i många u-landet. Rått
utnyttjad kan den tillfBra u-landema värdefulla inkomster. Biståndet bör aktivt
stödja u-länderna i deras arbete pådetta område ochi fbrsta handfokuseras på:

- Bevarande och uthålligt nyttjande av biologisk mångfald i de landskap som
utnyttjas av människan;

- Stöd till bevarande och utveckling av vaxtgenetiska resurser genom stöd till
genbanker ochtill lokalt baserad växttBrådling;

- Stöd till nationell policyutveckling och nationella aktionsplaner för
bevarande och nyttjande av biologisk mångfald;

- Analys av värdet av olika former av biologisk mångfald, särskilt på
hushållsnivå och lokal nivå tBr att bättre kunna fokusera framtida stöd till
bevarande av mångfalden;

- lntegrering av ett bevarande av mångfalden i (ivrigt bistånd.

Skog

Rekommendation: Biståndet bör bidra aktivt till u-ländernas ansträngningar att
utveckla policies fbi ett hållbart skogsbruk ochtill FAOS normativa arbete. Vi bör
vidare stödja FN-systemets upptBljning av hur Skogsprinciperna, som antogs vid
UNCED, omsatts i praktiken i u-länderna.

Särskild uppmärksamhet bör vidare ågnas metodutveckling nardet galler
lokal skogsskötsel och skogstbryngring, li-amtbr allt i torra områden.

Urbana miäöproblem

Rekommendation: Program mr biståndtill lokal institutionsutveclding och
kapacitetsuppbyggnad inom urbana områden bör utvecklas, tlir att bygga upp
mänsklig och teknisk kapacitet att hantera miljö-/utvecklingsfrågor som Rsljer av
den snabba urbaniseringen.

Förutsättningarna att utnyttja den kommunala resursbasen i Sverige bör
särskilt uppmärksammas.

Instimtionsutveckling, utbildning/undervisning

Rekommendation: En mer omfattande och mer systematisk satsning på
institutionsutveckling, miljöutbildning ochmiljöundervisning bör göras.
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Miqöekonomi

Rekommendation: Satsningarna på miljöekonorni inom biståndet bör öka, med
framför allt tre syften: Att utveckla en allmän miljöekonomiskkompetens i
mottagarländema, att integrera miljöekonomisk analys i program ochprojekt och
att öka mil jöekonomiskt kunnande inom biståndsorganisationen.

Enskilda organisationer

Rekommendation: Stödet till enskilda organisationer i mottagarländema som
arbetar med miljöfrågor och hållbar utveckling bör öka på sikt.

Energi

Rekommendation: Energibiståndet bör dels tå ökad prioritet inom biståndet, dels
kraftsamlas till ett fåtal länder och där inriktas mot åtgärder för att utveckla
ländernas samlade energipolitik i riktning mot hushållning med energi och
fBmybara lösningar.

Rekommendation: Samarbetet med utvalda länder bör omfatta bl a:

Utvecklandet av en långsiktig strategi för ett hållbar1 energisystem där s k
demand side management ges en central roll. Prispolitiken bör ges stor
uppmärksamhet, bl a bör eventuella subsidier omprövas. Biståndsmedel kan
övergångsvis användas för att dämpa effektema av slopade subsidier.
F ormema för hur miljökostnadema fbi olika typer av energiumyttjande skall
integreras i prisema bör övervägas, etc.

Stärkandet av landets kapacitet vad gäller både organisation, planering,
forskning, utbildning och träning etc på energiområdet.

Utvecklandet av nya och effektiva organisations- och finansieringsformer, bl a
för småskaliga energilösningar samt olika typer av energiserviceforetag.

Erbjudandet av tBrmånliga krediter För investeringar inom områdena
energietTektivitet och förnybara energislag. F örutsättningama för elektritiering
på landsbygden - i första hand baserad på solenergilösningar - bör ges
särskild uppmärksamhet. Sak samma gäller modem teknik för utnyttjande av
biomassa

- Utvecklandet av effektiva infonnationssnategier.
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Rekommendation: Övervåg att engagera en institutioner och/eller iliretag
inom Sverige -typ NUTEK (kansliet tbr energiplanering), SEJ, produktionsbolag
(typ Vattenfall) samt något kommunalt energibolag -tbr atttillsammans med
motsvarande institutioner i mottagarlandet utveckla ett samarbete.

Rekommendation: Stor restriktivitet bör iakttas vad galler svensk medverkan i
nya storskaliga energiprojekt, bl a stora dammprojekt.ien fBrutsålttning fbi sådana
är att noggranna miljökonsekvensanalyser genomfbrs - omfattande både hur
ekologin och lokalbefolkningen i ett tänkt projektområde påverkas. Svensk
medverkan i byggandet av fossileldade kra1iverk upphör. ,

Bejolkningsutveclcling

Rekommendation: Kraftfullt svenskt stod RSr uppiBljning av Kairokonferensens
handlingsprogram, särskilt med inriktningpå sexuell och reproduktiv hälsa,
utbildning av unga kvinnor samt preventivmedelsrådgivning.

Forslmingsbistdmlet

Rekommendation: Egen forskningskapacitet är av central betydelse i arbetet tbr
hållbar utveckling. Arbetsgruppen vill särskilt framhålla:

Alla insatser inom forskningsbiståndet bör kritiskt granskas utifrån Agenda-
21-perspektivet, dvs även stöd fbi kapacitetsbyggnad inom traditionella
discipliner inklusive olikaforskningsprojekt.

Lösandet av flertalet miljö- och naturresursproblem tbrutsåtter samarbete över
disciplingransema. Utvecklandet av sådana forskningsmiljöer bör aktivt
stbdjas, inte minst vad galler samspelet mellan ekonomi och ekologi. Ämnet
miljöekonomi bör ges sarskild uppmärksamhet

Sambanden befolkning-naturresurser-miljö är komplicerade. -De analyser som
finns utgör försök att bedöma jordens totala Rirutsättningar att klara
Rirsbrjningen av mat, vatten, energi etc tbr en snabbt Ökande befolkning. Det
framstår som angelåget att genomibra motsvarande studier på regional
ochleller nationell nivå, i fbrsta hand i de regioner där Sverige har lång
erfarenhet av biståndssamarbete.
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' Kvinnomas roll och betydelse i utvecldingsprocessen -och för hållbar
utveckling - är dåligt uppmärksammad. Forskningsbiståndet bör stödja
forskning kring dessa aspekter.

- Jordbruks- och vattenresursfrägoma och den marina produktionen bör ägnas
särskild uppmärksamhet inom forskningsbiståndet.

Industriellt och tekrmlogrlrkt samarbete

Rekommendation: Följande inriktning av verksamheten framstår som angelägen:

Aktivt stödja utvecklingen av miljölagstiftning, institutioner fbi miljö-
forskning och en lämplig myndighetsstrukturpåmiljöområdet i mottagar-
ländema. Såväl SIDA, BITS, Swedecorp som SAREC har lämnat bidrag till
sådana åtgärder i sin verksamhet. Derma typ av kapacitetsutveckling bör få
högsta prioritet inom den nya myndigheten.

- Miljökonsekvensbedömningar (MKB) bör vara obligatoriska fbi alla typer av
projekt där u-krediter och biståndskrediter kommer till användning. Bara
projekt som uppfyller högt ställda miljökrav accepteras. Viktigt är att
kapaciteten fbi MKB även på mottagarsidan uppmärksammas.

Det bilaterala fmansieringsstödet inriktas på s k användarteknologier, dvs
energi, kollektivtrafik, vatten, tele samt avfall och avlopp. Här fmns stora
miljövinster att göra. Därtill besitter Sverige avsevärd kompetens inom flera
av dessa teknologier. För att tmderlätta en dylik utveckling etableras kontakter
mellan biståndet och i första hand olikakommunala bolag för att förbereda en
ökad rådgivnings- och konsultverksamhet pådessa teknologiområden.
Observera att förutsättningar fbi denna typ av verksamhet är att de
tekniklösningar som väljs harblivit föremål för anpassning till lokala
förhållanden.

Biståndet bör som ett led i utvecklingen aktivt stödja uppkomsten av s k joint
ventures kring modema och miljöanpassade teknologisatsningar mellan
företag i i-ländema och motsvarande i u-ländema. (Den verksamhet med
miljöinriktning som idag sker via Swedecorp bör byggas ut.)

En särskild studie initieras mr att nämnare pröva hur biståndet kan stödja
kapacitetsutvecklingen rent allmänt inom i första hand de fattigaste u-ländema
på de nya s k grundläggande teknologiema (dvs inforrnationsteknologin,
biotekniken, nya material). Motivet är den stora påverkan på utvecklingen som
dessa teknologier har även för u-ländema. Risken bedöms stor att många
fatti ga u-länder hamnar helt vid sidan om teknikutvecldingen på dessa
områden.
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Forsknings- och utvecklingsarbetet i hade i- och t1-länder har i stor utsträck-
ning resulterat i att arbetskraft ersatts av energi- och kapitalintensiva metoder.
Forslcningsbiståndet inriktas på att stödja forskning kring arbetsintensiva
teknologier.

Av särskilt intresse ar Rirutsättningarna att stödja utvecklandet av s k
k1etsloppsteknologier. Ekoteknologiskt kretsloppstänkande har lang tradition
liamtiir allt i Kina. Modern bioteknologiskkunskap tillämpas där
framgångsrikt i detta sytle bl a tor energiproduktion, rening av avloppsvatten
och Rir hantering av fast avfall från jordbruket. Denna k1mskap och erfarenhet
kunde få ett stort värde även i andra delar av världen.

Forskningssamarbete pådessa områden bör stödjas, i farsta hand mellan
länderna i syd- och sydostasien. Målet med en sådan forskningbör vara
praktiskatilltimpningar inom industriproduktion, jordbruk och miljöskydd.
Biogasproduktion, mikrobiell rening av avloppsvatten från industrin,
omvandling av fast organiskt avfall till djurfoder, papper, etanol, osv år
exempel på sådana tillämpningar. Med hjälp av modern informationstekno-
logi, genom elektroniska nätverk, kan resultaten av sådan forskning efektivt
spridas ochtillämpas i ett stort antal u-länder.

Det multilaterala samarbetet (kap 5)
I detta kapitel diskuterar vi framtBr allt Världsbanken, GEF och UNDP.

Sverige har som litet land alltid varit en stark anhängare av multilateralismen,
och inte minst verkat fbi ett starkt FN. Stödet tBr FN har varit såväl politiskt som
finansiellt. I runda tal en tredjedel av det samlade svenska biståndet 1994/95 gårtill
olika multilaterala organ, som FNS olika fonder och program tor utveclding, katastrof-
biståndet och till de intemationella finansieringsorganen Världsbanken och de regio-
nala utvecklingsbankema.

Rekommendation: Varldsbankens under senare år utvecklade policy tor hållbar
utveckling är väl awågd. Sverige bör aktivt verka tor genomslag Rir denna politik i
bankens hela verksamhet, med särskild tonvikt på genomfdrande på fallet.

Rekommendation: Arbetsgruppen Rireslår &tt beredningsrutinema i Sverige i
fråga om bankens verksamhet med miljöpolitisk räckvidd ses över och Rirstårks
med sarskildmiljöpolitisk kompetens.
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Rekommendation: Arbetsgruppen föreslår att särskilda resurser tillförs det
nordisk-baltiskakontoret, för att förstärkakapaciteten för beredning av frågor av
miljöpolitisk betydelse och för hållbar utveckling, och fbi att löpande följa och
medverka i policyutvecklingen i dessa frågor i banken och bland medlemsländer-
has representanter. Överläggningar bör omgående inledas med de övriga ländemai
vår valgrupp om modalitetema fbi att förstärka den miljöpolitiska kapaciteten vid
det nordisk-baltiskakonstoret.

Rekommendation: Förutsättningarna för att vidga GEF-mandatet till att tydligare
omfatta fiirskvattentiågan och utarmningen av tropiska kustområden bör
analyser-as.

Vi diskuterar också ansvarsfördelningsfrågor m m i anslutning till globala miljö- och
utvecklingskonventioner.

Rekommendation: Finansieringen av det svenska bidraget till GEF bör delas
mellan miljö- ochbiståndsanslagen med hänsyn till inriktningen av GEF.

Beredningsformer, metodik och resurser (kap 6)
Enligt UNcED-propositionen och riksdagens beslut skall Sveriges aktiva och
pådrivande insatser i det globala miljö- och utvecklingssamarbetet fortsätta och
utvecklas. Denna uppgift är sektorövergripande och kräver därför resurser och
organisation som går utöver gängse arbetsformer och rutiner.

Biståndspolitikens utfomming är central för att uppnå målet, men den måste
vävas sarmnan med Sveriges agerande inom intemationell miljöpolitik och intema-

tionell ekonomisk politik samt med allmän utrikes- och FN-politik. Vad som krävs är
en integrerad och samlad svensk syn på ekonomisk och social utveckling inom ramen
för bärkraften i de globala ekosystemen.

Det tim1s enligt vår mening idag en klar diskrepans mellan mål och resurser i det
samlade intemationella samarbetet för hållbar utveckling. Denna diskrepans ter sig
särskilt allvarlig i ljuset av att förberedelser nu inleds för 1997 års extra generalför-
samling, som skall granska genomförandet av UNCED-besluten.

Rekommendation: Kvantitativt och kvalitativt förstärkta resurser krävs på de
departement och myndigheter som utgör de centrala aktörerna i UNCED-
upptBljningen, i första hand utrikesdepartementets iu-avdelning och politiska
avdelning, miljö- och naturresursdepartementet och finansdepartementets
ekonomiska avdehiing. Avdelningen för intemationellt utvecklingssamarbete bör
Förstärkas i särskild ordning.
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Arbetsgruppen föreslår att en gemensam funktion inrättas i regeringskansliet för det
fortsatta arbetet med att utveckla integrationen, samsynen och samspelet i miljö- och
utvecklingstrågor med sikte på en samlad politik fbi hållbar utveckling.

Rekommendation: En permanent och fokuserad beredningsordning, med
förankring påhög politisk nivå och med särskilda resurser bbr tillskapas i
regeringskansliet för att ge slagkraft åt en samlad svensk politik för hållbar
utveckling i det intemationella samarbetet.

Rekommendation: För att påskyndaprocessen mot integrering av miljöaspekterna
i allt utvecklingsarbete, måste ett särskilt ansvar markeras inom UDlIU, t ex genom
tiusänande av en biträdande smtsselcreterare.

Rekommendation: Biståndsmyndigheten måste förstärka sina resurser fbi att med
ökad flexibilitet - både som sakkunniginstans och geno~ randeorgan -kunna
hantera miljörelaterade, tvårsektoriella frågor.

Rekommendation: 60 miljoner kronor bör disponeras utanför biståndsbudgeten
fbi katalytiska insatser i normbildning och metodutveckling. Dessa medel kan
användas fbi metodutveckling och Rir rniljöpolitiskt intressanta, otBrutsedda
insatser etc, på UD, miljödepa1tementet, biståndsmyndigheten och i de
internationella organisationema.

Arbetsgruppen föreslår dessutom att anslagsnivåema fbi särskilda miljöinsatser inom
biståndet höjs.

På myndighetsnivånbör en genomgång ske av hur sty1medel kan utnyttjas,
vilken kapacitet som behöver utvecklas, vilka personella resurser som behövs, hur
verksamheten bör organiseras och vilka ytterligare metoder, riktlinjer och policies
som måste utvecklas.

Rekommendation: Den tilltånkta nya biståndsmyndi gheten måste fa en central
enhet med senior personal, ansvariga fbi miljöaspekter. Enheten måste dimensione-
ras med tanke påden mångfasetterade verksamheten inom myndigheten och med
tanke på de många miljörelaterade frågor som måste hanteras i samverkan med
omvärlden.
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Vi diskuterar vidare hur Agenda 21 kan sättas i centrum för biståndets planering och
resultatredovisning, behovet av förstärkt analys, kravet på miljökonsekvensbedöm-
ningar och stödet via enskilda organisationer.

Vi framhåller att en mera systematisk miljökonsekvensbedömning av planerade
insatser successivt bör im1ebära att utgångspunktema för en utvärdering också av
miljöpåverkan, såväl positiv som negativ, finns tydligare beskrivna i insatsdoktunent.

Rekommendation: Metoder måste utvecklas för att utvärderingsverksamheten
inom biståndet skall fördjupas med tanke på miljöaspekter och hållbar utveckling.

Idag saknas former för en samlad redovisning till riksdagen av hela biståndet i ett
Agenda 21-perspektiv. Vi närm1er en modell för detta som tillämpas i Australien.

Rekommendation: UD bör överväga hur UNcED-perspektivet regelbundet bör
belysas i samband med rapportering och förslag till riksdagen.

Vid ett eventuellt svenskt medlemskap i EU kommer en avsevärd del av den svenska
biståndsbudgeten att gå till EUS biståndsarbete. Med utgångspunkt i vårt femte
biståndsmål är det av stor vikt att Sverige aktivt arbetar för att öka miljömedveten-
heten och miljöaspektemas hantering i Eu-biståndet. Vi tror att behovet av extra
resurser, fbi att hantera påverkan på och samordning med EUS bistånd, hittills
allvarligt underskattats.

Rekommendation: Om Sverige går med i EU måste avsevärda resurser avdelas för
att vi aktivt skall kunna delta i utformningen av biståndspolitik ochbisåtndsinsatser
inom EU.

Den svenska resursbasen (kap 7)
Vi har låtit göra en sammanfattande kartläggning av den svenska resursbasen för
bistånd i enlighet med Agenda 21. Vi redovisar åtta slutsatser av studien och bygger
ett antal rekommendationer på dessa.

Rekommendation: Sverige bör aktivt intressera sig för att besätta intemationella
tjänster på hög nivå med anknytning till området hållbar utveckling.
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l . VÄRLDENS MILJÖ' OCH UTVECKLlNGSKARTA

I vilket vi påpekar samband mellan utveckling, säkerhet och demokrati
och säger något om hur världen ser på mihä och utveckling eller
UNCED, något om en delvis ny syn på biståndet och något om Sveriges
roll i det internationella mihö- och ulvecklingssamarbetet.

Utveckling, säkerhet och demokrati
En ny säkerhetsagenda avtecknar sig. Efter det kalla krigets slut har späm1ingama och
hoten ändrat karaktär. Hotbilden från luften domineras inte längre av kämvapenmissi-
ler eller bombplansarmador. Istället träder nya problem i förgrunden som farlig UV-

strålning och ett gradvis allt varmare klimat. Hotbilden från havet domineras inte
längre av atomubåtar eller hangarfartyg utan av risken för en höjning av havsvatten-
nivån och en utarrrming av tropikemas kustnära områden. De nya hoten mot vår
gemensamma säkerhet är främst kopplade till fattigdomsproblematiken, den fortsatt
snabba folkökningen, knappheten på vissa naturresurser samt förstöringen av natur
och miljö. Gemensamt för denna typ av problem är att de inte kan lösas med traditio-
nella militära maktmedel.

Mänskligheten står inför en situation där klyftoma mellan rika och fattiga ökar,
fattigdomen riskerar att cementeras i stora områden, befolkningen i många fattiga
länder fortsätter att öka snabbt, de politiska systemen i samma länder visar tecken på
sönderfall, arbetslöshet och undersysselsättning snabbt ökar i omfattning i både rika
och fattiga länder och miljön och de livsuppehållande systemen är utsatta för allt
starkare negativ påverkan. En konsekvens av alla dessa skeenden är att ett ökande
antal människor, framför allt i de fattiga ländema, känner växande otrygghet i sin
livssituation. Skyddet mot hunger och misär, mot godtyckligt våld, intema blodiga
uppgörelser och tvångsförilyttningar upplevs av allt fler som otillräcldigt.

Den snabba folkökningen, i kombination med fattigdomen, gör att knappheten på
odlingsjord, brärmved och vatten blir ett allt svårare problem över vidsträckta områ-

den i Asien, Afrika och Centralamerika. Följden är att antalet potentiella miljöflyk-
tingar är mycket stort. Mäm1iskor tvingas iväg till andra länder och migrationen till
städema påskyndas.

Inflyttningen till städema är problematisk i första hand på grtmd av snabbheten i
processen. Traditionella familjemönster och familjeband luckras upp. Städema saknar
beredskap att sörja för de nya invånarna vad beträffar hälsovård, bostäder,
arbetstillfällen, vatten och sanitet etc. Följden är att slumstädema växer med ökande
sociala problem och kriminalitet som följd.

En enda jord
Redan Stockholmskonferensen 1972 ägnade berättigad uppmärksamhet åt flera av
dessa problem. Konferensens motto var "Only One Earth". Konferensen var dock
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starkt fokuserad påi-landsfrågor, framför allt olika typer av industriella föroreningar
och deras konsekvenser rör miljön. Fattigdoms- och utvecklingsfrågoma berördes
endast marginellt. De komplicerade sambanden mellan människa och miljö samt hur
faktorer som antalet människor, fattigdomsnivån, livsstilama och valet av teknologi
påverkar livsmiljön gavs begränsat utrymme.

Idag är dessa samband långt tydligare. Under de dryga tjugo år som förflutit
sedan Stockholmskonferensen har världens befolkning ökat med nära två miljarder
människor. Nittio procent av ökningen har skett i u-ländema. Tillväxten i ekonomi-
ema har inte humiit med. l många u-länder är levnadsstandatden för folkets flertal
idag lägre än vid den koloniala ti-igörelsen.

Detta konstaterande irmebär ingalunda att utvecklingen i de fattiga ländema
skulle ha stått stilla. Tvärtom films det åtskilliga exempel på framsteg. Analfabetis-
men har trängts tillbaka. Andelen barn som genomgår primärutbildning har ökat
kraftigt. Både hälsovården och näringsintaget ligger på en avsevärt högre nivå än fbi
tjugo, trettio år sedan. Medellivslängden är idag 63 år, en ökning med 17 år jämfört
med 1960.

Dessa framsteg till trots uppvisar u-ländema som grupp en rad skriande problem.
Kombinationen av fattigdom och folkökning gör att försörjningen med mat, vatten
och energi framstår som allt mera kritisk, framför allt i de torra och halvtorra
regionema. Bristen på investeringskapital gör att infrastrukturen käimetecknas av allt
större brister. Tillgången på arbetstillfällen håller inte järrma steg med befolkningstill-
växten. Idag föds 95 procent av befolkningen i världen i u-ländema. Men bara ca 15

procent av de totala investeringama hamnar där. På sikt är detta givetvis en helt
orimlig fördelning.

I flertalet länder i Afrika, i delar av Indien, Kina och Centralamerika, är utveck-
lingen både i ekonomiska och sociala termer särskilt negativ. Stora delar av
befolkningen lever under mycket fattiga förhållanden. Folkökningen är fortsatt hög.
Slitaget på skogar, jordbruksmark, etc är högt. Bristema vad avser jobb, bostäder,
hälsovård, etc leder till social oro, kriminalitet och omfattande migrationsrörelser
inom och mellan länder.

Nu är u-landsgruppen ingalundahomogen. Det finns åtskilliga exempel på
fattiga länder som varit framgångsrika i moderniseringsprocessen. Länder som
Sydkorea, Taiwan, Malaysia, Indonesien och Costa Rica uppvisar en snabb ekono-
misk tillväxt under de senaste årtiondena vilket resulterat i en påtaglig höjning av
levnadsstandarden. Utvecklingen har dock inte varit odelat positiv. För flera av dessa
länder - som t ex Taiwan - har tillväxten uppnåtts till priset av snabb miljöfBrstöring.
Utvecklingen kan således inte sägas vara hållbar.

Den konventionella tillväxten ifrågasatt
Utvecklingen i industriländema har under hela 1900-talet kärmetecknats av snabb
ekonomisk tillväxt. För ett land som Sverige beräknas BNP mätt i reala termer vara
nära femton gånger högre idag än i början av seklet. Tillväxten i industriländemas
ekonomier har fortsatt under de senaste decem1iema som dessutom kärmetecknas av
en mycket snabb globalisering. Så t ex har världshandeln ökat betydligt snabbare än
tillväxten i ekonomiema som sådan. Dominansen både vad gäller tillväxten och
handeln är stor för den s k triaden, dvs USA, Japan och Europa.
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Den snabba tillväxten i ekonomiema har ackompanjerats av en likasåhög och
ökande omsättning av energi och råvaror. Den totala efterfrågan i världen på fossila
bränslen, trävaror samt olika mineraler är idag 4-5 gånger högre än i början av 1950-
talet. Karaktäristiskt är att induslriländema, med mindre än en femtedel av den totala
befolkningen, svarar för ca 80 procent av fBrbrukningen av energi och material. Den
snabbt ökande genomströrrmingen av olika råvaror kan illustreras av förhållandet att
mänskligheten, läs industriländema i nord, beräknas ha omsatt lika mycket energi och
material efter 1960 som imder mänsklighetens historia dessförirman!

Den höga energi- och mate1ialomsättningen har lett till en allt högre produktion
av avfalls- och restprodukter. Det är detta avfall som förklarar de många och växande
hoten mot atmosfären och de livsuppehållande systemen på jorden. Klimatpåverkan,
uttunningen av ozonlagret, tBrsurningen, eutrotieringen samt de snabbt ökande
haltema av kemikalier och ttmgmetaller i miljön är alla resultatet av avfalls- och
restprodukter från de produktions- och konsumtionssystem som idag dominerar
industriländema. Via globaliseringen av ekonomin och genom den snabba utveck-
lingen av infonnationsteknologin - har i-ländemas livsstil och konsumtionsvanor
blivit stilbildande även fbi u-ländema. En växande över- och medelklass i länder som
Brasilien, Mexico, Indien, Kina och Indonesien etterfrågar idag samma komfort och
standard som motsvarande grupper i Nordamerika eller Europa.

Industriländema i nord och u-ländema i syd brukar vad gäller levnadsstandard
beskrivas som varandras motsatser. Det är givetvis riktigt om vi betraktar situationen i
stort. Dock skall noteras att det finns ett nord i syd likaväl som det fim1s ett syd i nord.

Beräkningar inom bl a Världsbanken visar på att det fim1s ungefär lika många
köpstarka konsLunenter i det som kallas u-länder som i hela Västeuropa sammantaget.
Betydande grupper i industriländema lever samtidigt under knappa förhållanden.
Deras användning av fossila bränslen t ex är avsevärt lägre än vad som gäller för
medelklassen i länder som Mexico, Malaysia och Chile (se diagram 1).

Diagram I
Livsstil och konsumtionsvanor (Co,-utsläpp jrån olika inkomstgmpper)

Chile

Malaysia

Mexico
Perinkonsgrupp

Nationelltgenomsnilt
Sverige

UK

USA

0 5 10 15 20

Ton CO,/år och person.
För i-länder - > 20% lägsta inkomsten. För u-länder - > 20% högsta inkomsten
(Källa.- Paul Harrison - föredrag Stockholm maj I 994)
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Av detta följer att diskussionen om livsstilar ochkonstuntionsvanor - och den därmed
betingade miljöpåverkan - inte enkelt kan föras enbart i ett nord-sydperspektiv. De
rika ländema svarar visserligen fbi en mycket stor del av påverkan påden globala
miljön hittills, men mönstret är sammansatt och förändras snabbt.

Det är något av en paradox att de primära hoten mot de livsuppehållande
systemen på jorden består av slösaktig konsumtion och resursanvändning å ena sidan
och fattigdom och misär åden andra. Med stigande köpkratt stiger mängden avfall
och sopor långt bortom naturens förmåga att ta hand om och absorbera avfallet. På
motsvarande sätt leder fattigdom hos allt större grupper till överutnyttjande av natur-
resursbasen. Människoma utsätter skogar, markområden och kustzonema fbi allt
större slitage i kampen fbi att Överleva.

Den nuvarande utvecklingen är inte hållbar vare sig i nord eller syd. Detta var
den viktigaste slutsatsen vid FNS konferens om miljö och utveclding, UNCED, i Rio
de Janeiro 1992.

Frågan är alltså inte längre om utvecklingen skall vridas åt rätt håll, utan hur
detta kan ske. Riodeklarationen och Agendazl ger uttryck och vägledning för detta.

En fortgående miljöfBrstöring leder oliånkomligen till att resursbasen krymper -
och detta i en värld där befolkningen ökar med nära 100 miljoner per år. Sett i ett
framtidsperspektiv är det en omöjlighet att ekonomiema i världen växer medan den
ekologiska basen krymper. Målsättningen måste vara att åstadkomma balans mellan
människans aktiviteter - och framför allt dådet ekonomiska livet - och naturens lagar
och system. Det är detta som är den stora utmaningen i Agenda 21.

Strukturanpassning i Nord
I dagsläget föreligger en konflikt mellan den snabba tillväxten av världsekonomin och
globaliseringen av det ekonomiska livet å ena sidan och de krav som målsättningen
om hållbar utveckling uppställer. Naturens gränser vad framför allt gäller förmågan att
ta hand om och absorbe1a avfallsprodukter är på väg att överskridas. Med fortsatt
.konventionell tillväxt - i nord likaväl som i syd - kommer situationen att fBrvärras.

Föreställningen att vämandet om miljön kräver fortsatt konventionell tillväxt i
industriländema är därför högst tvivelaktig. Vad som behövs är inte fortsatt snabb
energi- och råvarufBrbrukning, en förutsättning hittills för den ökade tillväxten. Vad
som krävs är i stället en utveckling där fokus riktas mot innehållet och kvaliteten, inte
enbart kvantiteten. Utmaningen ligger i en mångdubbling av eifektiviteten i energi-
och råvaruanvändningen.

Det senaste decemtiet kä1metecknas av en långtgående liberalisering och avregle-
ring av kapitalmarknadema. Efterfrågan på det alltmera lättrörliga kapitalet har vuxit
snabbt som en konsekvens av bl a frigörelseprocessen i Östeuropa, växande
underskott i statsbudgetama i många industriländer samt utvecklingsansträngningarna
i u-ländema. Inte minst den fortsatt snabba folkökningen gör att behovet av kapital
kommer att fortsätta att öka under överskådlig tid. För att t ex undvika att arbetslös-
heten ökar rent procentuellt måste u-ländema som grupp skapa fler jobb under de
närmaste tjugo åren än summan av dagens befolkning i Nordamerika och Västeuropa.

Så länge ekonomins spelregler - ett ämne vi återkommer till - inte är utformade
så att hänsyn tas till olika skadliga elfekter på miljön, framför allt genom en in-
temalisering i prisema av miljökostnadema, är risken uppenbar att olika sociala och
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miljömässiga skyddsåtgärder tonas ned i både i- och u-länder, allt i syfte att erbjuda
kapitalet högsta möjliga avkastning.

Av resonemanget framgår att även industriländema är i starkt behov av struktur-
anpassningsprogram, dock i detta fall för att eliminera ohållbara produktions- och
konsumtionssystem.

Om balans inte uppnås mellan ekonomin och ekologin kan vi se fram mot allt
större späm1ingar och konflikter om knappa resurser. Tecknen är tydliga allaredan. Så
tex är bristen på odlingsjord påtaglig i delar av Kina, Indien och Afrika.

Situationen kari på sätt och vis jämföras med vad som hände i Sverige 1mder
andra hälften av 1800-talet. Med dåtidens teknologi klarade inte jordbruket av att
försörja den växande befolkningen. Bortemot en miljon människor utvandrade till
Nordamerika. Skillnaden idag är att det finns få jungfruliga områden i världen beredda
att ta emot människor som ej klarar försörjningen i hemlandet.

Övemttaget respektive slitaget på skogar, jordbruks- och betesmarker samt den
marina miljön beror på olika faktorer. Dels kan det vara fråga om att uttaget från en
viss resurs är högre än den naturliga avkastningen, dvs man tär på kapitalet. Utfisk-
ningen är ett sådant exempel. Men också felaktiga jordbruksmetoder - antingen i form
av mycket hög intensitet eller långsamt tärande, ålderdomliga metoder på marginella
jordar - hör till derma kategori. Följden blir bl a markfBrstöring. Det kan också vara
fråga om snabb folkökning där så småningom resursema ej räcker till. Eller kan det
hänga samman med en ojämn fördelning av marken. Ytterligare en faktor som spelar
in är köpkraftens utveckling. När inkomstema stiger i ett land ökar nomialt efterfrågan
på kött, ägg och mejeriprodukter. För att framställa dessa produkter behövs betydligt
större arealer än för en diet bestående av ris eller spannmål.

Antalet miljöflyktingar ökar
Antalet potentiella miljöflyktingar i världen är stort. Knappheten på odlingsjord i
kombination med en snabb jordfBrstöring i olika områden har redan nämnts som
orsaker.

Bangladesh är ett land där jordförstöringen inte är något stort problem. Jordama
tillförs varje år värdefull näring och organiskt material i samband med att stora
områden översvämmas. Situationen vad gäller odlingsmarken är ändå prekär. Idag
finns 120 miljoner mä1miskor i Bangladesh. Odlingsarealen är ca 0,08 hektar per
person, en mycket låg siffra. Inom trettio år förväntas arealen per person vara halverad
pga folkökningen. Vad kornrner då att hända? Det beräknas att ca femton miljoner
människor utvandrat till Indien under de senaste tjugo åren pga bristen på odlings-
mark. I Indien har stora spänningar uppstått i dessa områden mellan immigrantema
från Bangladesh och ursprtmgsbefolkningen.

Bristen på färskvatten är en annan explosiv fråga. Idag beräknas nära 300
miljoner människor leva i områden med kronisk brist på vatten. Bl a folkökningen -
och ett förväntat varmare klimat - gör att antalet kan vara fem till tio gånger större
inom ett par decennier.

Vattenförsörjningen är en särskilt känslig fråga. Vatten är långt svårare att trans-

portera än mat. Det bör noteras att mer än 90 procent av det vatten som förbrukas i
Egypten kommer via importen av livsmedelsprodukter. I diagram 2 illustreras
vattenfBrsörjningen i länder som bedöms ha en särskilt kritisk situation. Det framstår
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som uppenbart att inte minst matfBrsö1jningen kommer att vara alltmera problematisk
i dessa länder. Detbör understrykas att den mest sannolika krisen i områden som
kännetecknas av "vattenstress" inte kommer att vara att människor dör av törst utan
snarare av svält.

Diagram 2
Färskvattentillgång (antal m3 per person och år)
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Kronisk varzenbrist anses råda når tillgången är mindre än 1000 kbm per år och
person.
(Källa.- Scienrzjic American, februari 1 993)

I andra delar av världen kan mäm1iskor komma att tvingas på flykt på grund av alltför
höga halter av gifter och föroreningar. Delar av tidigare Sovjetunionen samt Öst-
europa är exempel på detta. Vissa delar av de snabbast industrialiserade områdena i u-
ländema uppvisar motsvarande karaktäristika. Halten av föroreningar i luften i
Mexico City, Beijing eller Bangkok är många gånger högre än vad hälsovårdsmyndig-
hetema föreskriver. Bristema i vatten- och avloppsfbrsörjningen i Buenos Aires,
Bombay eller Manila leder till snabbt ökande risker för både hälsa och miljö.

Redan Brtmdtlandkomrnissionen talade om 10 miljoner miljöflyktingar enbart i
Afrika. I dagens debatt har mer än det dubbla antalet nänmts. Problematiken bakom
migrationen är dock komplex och det är inte lätt att entydigt definiera när just miljö-
fBrstöring är den avgörande orsaken till varför folk flyr. Det är dock uppenbart att
resursbrist och långt gången miljöförstöring - särskilt den som drabbar mat- och
vattenfBrsörjningen - driver mä1miskor på flykt. Effektema på sikt i form av
spänningar och konflikter kan vi bara ana.
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Från militärer till mat
En förskjutning, från en fokusering på militär säkerhet till en fokusering på säkerhet
mot fattigdom och marginalisering samt trygghet i törsörjningen av livsviktiga
naturresurser, är nödvändig i en värld där ca 90 miljoner fler människor per år skall ha
sina grundläggande basbehov tillgodosedda från den enda resursbas vi har -jorden -
och där de1ma resursbas redan är utsatt för starkt negativ påverkan på grund av
föroreningar, avfall och överutnyttjande.

Det finns fbi övrigt många exempel i historien där kampen om knappa
naturresurser lett till spärmingar och konflikter. Vattenfrågans betydelse för
fredsprocessen i Mellanöstem är ett sådant.

I den nya säkerhetspolitik som växer fram spelar biståndet en viktig roll.
Biståndet är ett av de främsta operativa instrument industriländema har, när det gäller
att stödja befolkningen i u-ländema i deras kamp mot fattigdomen, resursutarmningen
och miljötörstöringen. I den meningen kan biståndet utgöra en viktig kraft för de
processer vars mål det är att stärka freden och säkerheten.

Befolkningskonferensen i Kairo 1994 handlade om delar av derma problematik.
Konferensen resulterade i ett omfattande handlingsprogram med fokus på åtgärder
inom hälsovård, socialpolitik och utbildning. Förhoppningen är att programmets breda
inriktning skall leda till en successiv nedgång i fertiliteten i den fattiga delen av
världen.

Vad Kairo-konferensen inte sysslade med, var hur den ökning av världsbefolk-

ningen på mellan två och tre miljarder människor, som under alla förhållanden
kommer att ske till år 2025, skall klaras när det gäller mat, vatten, bostäder, sysselsätt-
ning etc. (Denna ökning beror på det s k momentet i befolkningsutvecldingen, dVS

basen är så mycket större idag, att även om antalet födda barn per kvinna minskar
krattigt, kommer befolkningen att fortsätta öka snabbt.)

Vi möter här problem av en storleksordning och komplexitet som världssam-
fundet inte tidigare stått inför. Redan dagens situation visar upp skriande brister vad
gäller möjlighetema att sörja för de många människomas omedelbara behov. Därtill
kommer en allt mera negativ påverkan på naturen och miljön.

I sin bok "Preparing for the Zlst Century" beskriver historikem Paul Kemtedy
bl a situationen i Kina och Indien. För att eliminera fattigdomen och stabilisera be-

folkningen skulle dessa båda länder behöva en ekonomisk tillväxt på 8-10 procent
årligen under de närmaste decenniema. Om så skulle ske med konventionell teknik
skulle dock miljöpåverkan anta enorma proportioner.

Om ländema däremot fick en tillväxtnivå på 2-3 procent årligen skulle
fattigdomen cementeras och ökningstakten i befolkningen saimolikt fortsätta att vara
hög. Resultatet skulle vara katastrofalt både ur mänsklig och miljömässig synpunkt
(ett allt hårdare tryck mot naturresursbasen).

Slutsatsen är att den för ländema helt nödvändiga tillväxten måste ske i andra
fonner än hittills. För att åstadkomma detta krävs ett nära samarbete med de rika
ländema im1ebärande bl a överföring av resurser samt ett omfattande teknologisam-
arbete. Rätten att bruka vår gemensamma och begränsade biosfär kommer att ligga
bakom framtidens viktigaste intemationella konfliktrisker, men också förhand-

lingsuppgiiter.

30



Ett iindrat synsiitt på miljö och utveckling
En markant förändring, när det galler synsåttet på miljöfrågoma, har skett i världen
sedan FNS miljökonferens i Stockholm 1972. Dagordningen vid Stockholmskon-
ferensen utgick, som redan nämnts, från en relativt snåv uppfattning om miljöfrå-
gomas karaktär, den var sektorinriktad, teknikorienterad och i-landsbetonad. Många
u-länder var uttalat misstanksamma och uppfattade konferensen som ytterligare ett
satt av i-länderna att diktera utvecldingsvillkoren.

I Nairobi 1982, i samband med UNEPS tioårsjubileum, var u-landema bättre
fBreträdda och frågor av mer utpräglat u-landsintresse fa1ms med, t ex ökenspridning.
En begynnande insikt om sambandet mellan miljö och utveckling kunde urskiljas.
Diskussionen om det som senare skulle bli Bnmdtlandkommissionen inleddes.

I Rio 1992 betonades den intimakopplingen mellan miljö- och
utvecklingsfrågoma redan i konferensens benämning: The United Nations Conference
on Environment and Development (UNCED). Agenda 21, världens agenda för det
Zl:a århundradet, utformades mycket medvetet med en betoning av att miljö- och
utvecklingsfrågoma är två sidor av samma mynt. Miljöpolitiken ses inte längre som
en sektorlråga. Angreppssåttet år i stlilletdet bredast tänkbara, dvs miljön är central i
all mänsklig verksamhet - naturen skall brukas och nyttjas av måimiskan, men i
former som är uthålliga. IRiokonferensen och i förberedelseprocessen deltog de flesta
u-länder och satte sin prägel på förhandlingar och synsätt.

Agenda21 innehåller förslag till åtgärder på ett stort antal områden. Program-
mets kostnader har inte kalkylerats i detalj. De uppskattningar som uppgavs i samband
med Riokonferensen slutade på 625 miljarder dollar årligen framtill år 2000. Forsk-
ningsinstitutet Worldwatch Institute harkommit fram till liknande uppskattningar,
senast i "State of the World 1993".

Kostnadema fbi att inte agera i UNCEDS andaöverstiger vidabudgeten för
UNCEDS Agendazl. Enbart kostnaden fbi subventioner av energi, konstgödsel,
vatten, etc i världen - som förstärker miljö- och naturresursfBrstöringen - har grovt
uppskattats till 1 000 miljarder dollar per år. Kostnadema fbi den pågående s k
ökenbildningen har uppskattats till 42 miljarder dollar per år. Men de verldigt stora,
snart sagt omatbara kostnaderna - inte bara i pengar - kommer att uppstå till följd av
förändrade produktionsfBrutsåttningar, försämrad hälsa och uppkomsten av intematio-
nella osäkerhetstillstånd.

Dessa siffror och uppskattningar kan jämföras med den utgilt - vi föredrar att
kalla den framtidsinvestering -de rika låndema i Agenda 21 föreslås svara för, i form
av bistånd, på sammanlagt 125 miljarder dollar per år. Betraktad som en investering i
förebyggande åtgärder måste dem1a fBrsåkringspremie betraktas som låg.

Vi kan inte nog understryka vad snabbheten betyder i de förändringar som sker
när det galler miljöpåverkan i stort, fattiga matmiskors slitage på miljön och konsum-
tionsvanomas utveckling. Ekonomiemas tillväxt, folkökningen och den ökade
marginaliseringen av stora grupper människor påskyndar processen. Som ett exempel
kan nämnas att några av de frågor som dominerade diskussionema påRiokonferensen,
inte ens var med på agendan i Stockholm tjugo år tidigare. Den storskaliga påverkan
på, och förändring av, miljöfBrutsättningama som nu pågår år unik i människans
historia och kräver stor flexibilitet i hanteringen och en stor beredskap för oväntade
händelser och effekter.
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Vi får inte glömma bort att det tog Sverige mer än tjugo år att successivt utveckla
en miljöpolitik värd namnet. Först de allra senaste åren har viktiga frågor som
kretsloppsprinciper, livscykelanalyser, etc börjat diskuteras. Detta visar behovet av
snabba åtgärder på bl a miljölagstiftningens område i många u-länder. Den stora
frågan är om man kommer att hirma med att utveckla effektiva kontrollorgan och
styrfonner innan alltför stora skador skett på natursystemen.

Fortfarande har världssamfLmdet stora svårigheter att hantera de komplexa
frågeställningarna inom ramen för en helhet. Det är svårt att komma bort från
sektortänkandet. Kairokonferensen och dess resultat. liksom förberedelsema för det
sociala toppmötet 1995, visar detta. Det är emellertid uppenbart att ett paradigmskifte
ägt rum mellan 1972 och 1992.

Ett kvardröjande ftmdamentalt problem är vilken utvecldingsmodell som skall
råda. Många i vår del av världen förstår eller anar att livsstilen här inte kan fortsätta
opåverkad och heller inte kan få breda ut sig ytterligare i världen. Den nödvändiga
förbättringen av levnadsstandarden hos u-ländemas många fattiga måste ske i andra
former än dem vi tillärnpat hittills.

Riksdagen har uttalat att biståndet skall främja en hållbar utveckling och omsorg
om miljön. Svårigheten är att vårt eget land - ja, över huvud taget industriländema -
befinner sig långtifrån en hållbar utveckling. Energi och transporter, jordbruk och
skogsbruk, kemikaliehantering - alla dessa sektorer uppvisar exempel på system och
lösningar som inte är hållbara. Slutsatsen är att vi idag saknar modeller för hållbar
utveckling, ett faktum som gör bistånd fbi hållbar utveckling extra svårt.

Biståndets roll
En ny syn på biståndet, som ett instrument för att hantera angelägenheter som är
gemensamma för mänskligheten, börjar växa fram i givarländema. Det är positivt
därför att det leder bort från känslan av att biståndet enbart är en fråga om de rikas
allmosor till fattiga - vilken är beroende av den relativa styrkan i biståndsopinionen,
konjunktursvängningar m m - till något som uppfattas som ett gemensamt ansvarsta-

gande inom världssamfimdet. Biståndet måste uppfattas som en viktig del av det
intemationella samarbetet för att lösa problem av en storleksordning världen inte
tidigare stått inför.

En risk med dem1a inställning är givetvis att egenintresset hos givaren träder i
förgrtmden, att biståndet styrs in i former och till områden som framför allt gyrmar oss
själva. Detta kan motverkas med en tydlig fattigdomsinriktning av biståndspolitiken.
Vi måste sålunda fortsätta att se biståndet som ett uttryck fbi solidaritet och tillika
avbetalning på en ekologisk skuld, som vi har dragit på oss genom våra livsmönster.

Analysema kring utvecldingsfrågoma - samt biståhdets roll för utveckling - blir
allt mer komplicerade. Sambanden mellan olika utvecklingsfaktorer är långt mer
komplexa än vad det traditionella sektortänkandet ktumat omfatta. De traditionella
biståndsfrågoma har alltfort högsta prioritet, framför allt inriktningen på fattig-
domsbekärnpning, men blir samtidigt allt mera komplicerade som en konsekvens av
bl a folkökrringen, det ökade trycket på naturresursbasen samt över huvud taget det
minskade miljöutryinmet". Inflytande- och fördelningsfrågor blir långt svårare att
hantera politiskt om inte traditionell tillväxt kan presenteras som den självklara
lösningen på relativ fattigdom.
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Biståndet kari, med en större förståelse fbi sambanden mellan miljö och
fattigdom, medverka till att dyrbara återvändsgränder i utvecklingen undviks. Ett
bistånd som bidrar till att det fimis mer att nyttiggöra sig genom att produktions-
potentialen stärks - genom fi-amsynta metoder fbi bruket av jordama, skogarna,
marina resurser etc - blir av största vikt. Ett bistånd som leder till bättre näringsstatus
och mindre förorening för fattiga kan bli avgörande för hundratals miljoner
människors hälsa.

En rad viktiga frågor som påverkar utvecldingen i u-ländema - och därmed
miljötörhållandena - som t ex det intemationella finansiella systemet, reglema för
världshandeln etc, kan inte påverkas armar än marginellt via biståndet. Vi har därför
inte hatt ambitionen att särskilt analysera eller lägga förslag kring dem1a typ av
frågeställningar. Vi vill dock understryka att biståndet måste ses som en del av ett
samlat svenskt intemationellt agerande, vilket bl a förutsätter omfattande samråd i en
rad intemationella frågor mellan olikadelar av regeringskansliet. Det finns åtskilliga
exempel bakåt i tiden där konsistensen i den förda politiken brustit.

I allt fler u-länder ökar medvetenheten om sambandet mellan utveckling och
miljö. G77-gruppens ordfBrandemarkerade tydligtdetta och att u-ländema har ett eget
ansvar för miljöaspektema, i sitt slutanfBrande vid UNCED. Inställningen i många u-
länder undergår en förändring:

Efter UNCED finns en större samsyn på vad olika miljöaspekter på utvecklingen
innebär.
Långt flera individer arbetar idag aktivt i u-ländema med miljörelaterade
utvecklingsfrågor.
lnstitutitioner med inriktning påanalyser av miljölutvecklingsfrågor växer fram i
olika u-länder.
Nästan alla länder i syd är i princip fhllvärdiga parter i de internationella
överenskommelser som har etablerats.

Allt detta ökar förutsättningarna för ett bistånd inriktat påhållbar utveckling.

Sverige på världens miljbkarta
Sveriges ambitionsnivå, både påmiljö- och biståndsområdena, har långe varit hög. Vi
har sedan mer än tjugo år hatt ett intemationellt rykte om oss att vara ledande när det
gäller miljöfrågor och vårt anseende som biståndsgivare är mycket gott, inte minst
bland u-länder.

Sverige ligger dock inte längst ti-am i alla avseenden när det gäller olika miljöåt-
gärdet och vi lever definitivt inte våra liv som ett kollektiv, på ett sätt som är förenligt
med hållbar utveckling. Vi bygger successivt upp en miljöskuld både i vårt land och
gentemot resten av världen.

Utgångsplmktema för att fördjupa Sveriges arbete med ett - miljöanpassat, hållbart
utvecklingsbistånd år dockbra. Vi har ett fBrtroendekapital intemationellt. Den
svenska allmänhetens intresse fbi frågoma är stort, inte minst hos den yngre
generationen. Vi arbetar ambitiöst med att omsät1a Agenda 21 på lokal nivå och
bygger upp både ett ktmnande och i bästa fall en grundattityd till utvecldingsfrågoma
på hemmaplan som kari utgöra en stark bas fbi det intemationella arbetet.
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I Rio åtog vi oss att bidra till u-låndemas arbete med att omsätta Agenda 21 1

handling. luNcED-propositionen till riksdagen i december 1993 slås det fast att
biståndet år det viktigaste operativa instrumentet för att åstadkomma detta.

I UNcED-propositionen, som godkändes av riksdagen, slås det också fast att vi
skall ligga långt framme när det gäller miljö- och utvecklingsarbete åven fortsätt-
ningsvis, att vi skall vara ledande aktörer, både på de normativa och operativa områ-
dena. Detta har varit vår utgångspunkt fbi den analys och de rekommendationer i det
som följer.

Biståndet för hållbar utveckling måste vara en del av en samlad och konsekvent
svensk utrikespolitik fbi fred, säkerhet och demokrati, både generellt och på miljöns
område. Dåblir biståndet ett ännu viktigare bidrag till lösningama på de nya
såkerhetsproblem som världen står inför.

Övriga insatser fbi den globala miljön - och de behöver vara många - får i allt
väsentligt göras utanför biståndet och utgå från ett större mått av egenintresse.
Trovärdigheten i ett bistånd fbi en hållbar utveckling förutsätter dessutom att politiken
på hemmaplan får samma inriktning.

Rekommendation: Sverige skall fortsatt vara ett av de ledande låndema i världen
när det galler bistånd fbi hållbar utveclding. Detta bör bli en av de viktigaste
profilfrågoma i svensk utrikespolitik.

Dåbehövs bl a en mer sammanhållen svensk utrikespolitik påbistånds- och
miljöområdena - inom ramen tbr en vidgad såkerhetspolitik - något som kråver en
ökad samsyn och mer samverkan mellan aktörema.
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I ! 0Z. FÖRUTSÄ1-rNlNGÅR FOR HÅLLAR
UTVECKLING

I vilket vi redovisar några grundläggande begrepp och orhållningssätt,
återger något av diskussionen om mihö orutsättningar öl utveckling och
något om kopplingar mellan mihoj?ågor och andra centrala,
utveckl ingsrelaterade jrågor.

Om begreppet hållbar utveckling
Riodeklarationens första princip lyder: '7 strävan mot en hållbar utveckling står
människan i centrum. Hon har rätt till ett hälsosamt och rikt liv i samklang med
naturen. " Tyngdpunkten i deklarationen ligger på miljö- och utvecklingsproblema-
tiken i utvecklingslånderna. Av de principer som tar sikte påmiljöarbetet inom
industrilåndema framgår att 'även kommande generationers behov av utveckling och
mihö måste tillgodoses på ett rättvist sätt"; att 'skyddet av rnihön måste utgöra en
integreraddel av utvecklingsprocessen" och att statema "bör begränsa och undanröja
produk1ions- och konsumtionsmönster som inte är långsiktigt hdllbara".

Brundtlandkommissionen framhöll att en grundläggande förutsättning för hållbar
utveckling är att den inte hotar de naturliga system som allt liv på jorden bygger på,
dvs atmosfaren, skogama, åkermarken, betesmarkema, de marina resursema samt
fatskvattnet. För att lyckas krävs djupgående förändringar i både attitydema till och
målsåttningama fbi samhällets utveckling. Ekonomiska och ekologiska övervåganden
måste integreras i alla beslutsprocesser. All utveckling måste planeras med
utgångspunkt från de förutsättningar natmens lagar uppståller.

Hållbar utveckling är den centrala principen i det globala handlingsprogramrnet
Agenda 21. Där framhålls att de viktigaste orsakema till miljöförstöringen på jorden
år de existerande konsumtions- och produktionsmönstren i framför allt industrilån-
dema, samt skövlingen och fBrstöringen av skogar, jordbruksmark ochkustnåra
miljöer i de fattiga låndema som en konsekvens av bl a fattiga människors desperata
kamp för överlevnad. Människors villkor och därmed betingade förhållanden till de
livsuppehållande ekosystemen och naturkapitalet står därför i cenmnn fbi strävandena
mot hållbar utveckling. Det framtida miljöarbetet bör inriktas på att använda naturens
resurser på ett långt mer effektivt satt, att minska utsläppen av föroreningar samt att
genom fattigdomsbekämpning minska trycket på naturresursbasen i landema i Syd.

En bärande tankegång både i Brundtlandrapporten och Agenda 21 har varit att
stödja en utveckling som möjliggör fbi dagens generation att tillgodose sinabehov
men utan att försvåra möjlighetema fbi framtida generationer att göra detsamma. En
rad olika analyser har visat att dagens utvecklingsmodell inte år långsiktigt hållbar.
Om de produktions- och konsumtionsmönster som år förhärskande i industriländema
kom att utnyttjas av den idag fattiga majoriteten i u-länderna skulle belastningen på
bioståren i form av föroreningar och avfall bli alltför stor. En fortsatt och accelererad
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törbrukning av energi och råvaror skulle med stor sannolikhet leda till ekologisk
katastrof

Samtidigt kan vi konstatera att motsvarande förhållanden gällt tidigare i
historien. De teknologier som användes t ex tmder bronsåldem, skulle ha räckt att
försörja ett fåtal miljoner märmiskor i några tusen år, men sedan skulle resursema ha
tagit slut. Bronsåldersteknologin var såltmda inte hållbar, men utvecklingen var det.
De kunskaper som törvärvats användes till att utveckla nya metoder, framför allt för
jämframställning. 1 och med detta förändrades situationen och betydligt fler märmi-
skor kunde försörjas. På motsvarande sätt har förändringar i jordbruksteknologin
successivt gjort det möjligt att försörja allt fler människor.

Det faktum att dagens teknologier inte är hållbara behöver sålunda inte automa-
tiskt innebära att utvecklingen inte är uthållig. Det finns dock en avgörande skillnad
mellan dagens situation och historiska jämförelser. Under historiens gång har kulturer
utvecklats och gått under i olika delar av världen i takt med olika teknologiers fram-
växt. Idag är vi dock irme i en utveckling som kännetecknas av alltmer enhetliga
globala teknologiska system. Miljöeffektema av detta blir med nödvändighet
storskaliga och - i värsta fall - irreparabla.

En jämförelse mellan miljösituationen i samband med Stockholmskonferensen
1972 och konferensen i Rio 1992 visar också tydligt snabbheten i förändringarna. De
tre frågor som på olika sätt dominerade debatten i Rio, dvs uttunningen av ozonlagret,
risken för klimatförändring samt förlustema av biologisk mångfald, fanns inte ens
med på agendan vid Stockholmskonferensen.

Stockholmskonferensen blev för många länder startskottet för utvecklandet av en
miljölagstittning. Detta till trots ser vi idag att miljösituationen på många områden är
avsevärt sämre än för tjugo år sedan. Så t ex gör den holländska regeringen bedöm-
ningen att den negativa påverkan på Nederländemas miljö är 50 procent större idag än
i början av 1970-talet.

Detta innebär naturligtvis inte att framsteg i miljöarbetet saknas. Tvärtom finns
många exempel på miljöstömingar som reducerats, t ex p1mktutsläppen från olika
industrianläggningar. I en stad som Stockholm har både luft- och vattenkvaliteten
förbättrats.

En samlad bedömning av olika typer av miljöpåverkan utfaller dock negativt.
Uppskattningar i vårt eget land ger vid handen att den s k miljöskulden, dvs vad det
skulle kosta att återställa viktigare kända miljöskador i vårt land, f n ökar med ca sju
miljarder kronor om året. Miljöskulden idag beräknas vara drygt dubbelt så stor som i
början av 1980-talet mätt i fast penningvärde, en indikation på snabbheten och allvaret
i miljöpåverkan.

Fattigdomsproblematiken har en starkt framskjuten ställning i Agenda 21. I
Riodeklarationen sägs bl a: "l syjte att minska skillnaden i levnadsvillkor ochjör att
bättre tillgodose behoven hos majoriteten av jordens befolkning måste alla stater och
folk samarbeta i den angelägna uppgu'ten att utrota fattigdomen, vilket är en
jörutsättning för hållbar utveckling. " Sammantaget innebär detta ett perspektiv där
utvecklingen i världen måste präglas av både större jämlikhet och bättre hänsyn till
miljön.

En värld där klyftoma mellan rika och fattiga successivt ökar är lika litet ett
exempel på hållbar utveckling som en värld där förstörelsen av miljön blir allt svårare.
Från båda dessa utgångspunkter är utvecklingen idag negativ. Klyftoma i världen ökar
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- både mellan regioner och inom länder. Miljösituationen totalt sett inger allvarlig oro.
Hoten mot den globala miljön har aldrig varit större. Till detta kormner regionala och
lokala skador på miljö och natur över i stort sett hela världen.

Världen behöver omsätta begreppet hållbar utveckling i praktiken så fort som
möjligt.

Från ord till handling
Efter UNCED har begreppet hållbar utveckling fått starkt genomslag världen över.
Inom flertalet indusuiländer pågår ett omfattande arbete både på nationell och
kommunal nivå för att göra verklighet av olika delar av Agenda 21. Genom stöd från
bl a Världsbanken, UNDP, IUCN och olikabilaterala biståndsorgan har ett växande
antal u-länder påbörjat arbete med nationella miljöhandlingsplaner. Allt detta är
givetvis mycket positivt.

Samtidigt skall svårighetema att gå från ord till handling inte underskattas. En
rad olika hinder föreligger i både indust1iländema och u-ländema när det gäller att
förverkliga intentionema från Rio:

1. En svårighet är att begreppet "hållbar utveckling" saknar en entydig och
operationell definition. Ett omfattande arbete pågår, både på politisk nivå och
inom forskarsamhället, för att ge begreppet precision och för att utveckla olika
typer av indikatorer fbi hållbarhet.

2. Agenda 21 bygger på en detaljerad analys av miljöpåverkan inom olika sektorer.
Många av förslagen är väl underbyggda, om än ofta uttryckta i en generell form.
Samtidigt är det viktigt att påminna om en avgörande brist i programmet.
Angreppssättet är utpräglat reduktionistiskt. Problemen analyseras sektorsvis. På
många områden är detta fullttillräckligt. Pååter andra skulle krävas ett mer
holistiskt angreppssätt. Orsaken är givetvis att många av miljöproblemen är
komplexa och fBn1tsätter kunskap från en rad discipliner.

Vetenskapens långtgående specialisering har hall stor betydelse för
märmiskan i form av irmovationer på olika områden. Samtidigt har intresset fbi
studier av system och sarnspelet mellan olika organismer och delsystem varit
begränsat. Det är fbi övrigt just i skärningspunktema mellan olika sektorer och
verksamheter som många av de svåraste miljöproblemen återlimis.

Bristen på helhetssyn har flera orsaker. En består i forskningens
organisation och meriteringssystem. Den inomvetenskapliga kvaliteten tillmäts
regelmässigt större vikt än relevansen ur ett vidare perspektiv av ett visst
forskningsprojekt. Eftersom politikema i allt väsentligt valt att fördela
forskningsanslagen efter disciplingränsema har signalema till forskarna med
krav på system- och helhetsanalys varit få. Det är alldeles uppenbart att detta
förhållande bör ändras.

3. Ytterligare en svaghet i utvecklingen - och med direkt koppling till forskningen
och den högre utbildningen - har varit bristen inom många discipliner på respekt
fbi de gränser för utvecklingen som naturen ställer upp. Principen om materians
ofBrstörbarhet samt termodynamikens lagar (energin förstörs ej men kan bara
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4.

5.

6.

7.

omvandlas från högre till lägre kvalitet) är helt avgörande för förståelsen av vad
som händer då energi och olika typer av material omsätts. På samma sätt är det
med principen om kretslopp, dvs att olika materialflöden måste inordnas i
naturens kretslopp. Naturen har en fantastisk förmåga att ta hand om restproduk-

ter från det mänskliga samhället (näringsämnen, mineraler etc) och göra nya
resurser av dessa. En förutsättning är dock att naturens olika system inte
överlastas. Förståelsen av dessa samband är helt avgörande fbi möjligheten att
förverkliga en hållbar utveclding.

Denna typ av k1mskap borde vara central i utbildningen av bl.a. ekonomer,
planerare samt tekniker av olika slag. Så har inte varit fallet, vilket förklarar att
ekonomemas modeller regehnässigt bortser från konsekvensema fbi miljön och
naturen.

Agenda 21 saknar ett övergripande resonemang kring de gränser för
utvecklingen som natursystemen ställer upp. Avsaknaden av ett dylikt
förhållningssätt - låt oss kalla det holistiskt - gör att diskussionen om tillväxt
och miljö fortsatt innehåller en myckenhet av önsketänkande och bristande
realism (se box 1).

Ytterligare ett problem vid en implementering av Agenda 21 ligger i att
programmet generellt andas en hög tilltro till regeringarnas fönnåga att styra och
planera utvecldingen. Samtidigt ser vi en utveckling i världen där politikens
inflytande snarare minskar och marknaden får ökad betydelse. En öppen fråga är
sål1mda politikens möjligheter att utveckla sådana spelregler fbi ekonomin att
hållbar utveckling uppmuntras. En förutsättning att så skall kurma ske är att
miljökonsekvensema av olika ekonomiska aktiviteter integreras i modellema fbi
beslutsfattande på olika nivåer. En snabb förstärkning av kapaciteten inom ämnet
miljöekonomi framstår därför som mycket angelägen i såväl industriländema
som u-ländema.

Om vi specifikt granskar situationen i u-ländema är svårighetema att ta till sig
Agenda 21 mycket ett resultat av de många akuta problem ländema står inför.
Den "sociala bomben" tickar snabbt. Långsiktiga problem som har med
naturresursemas bärkraft respektive ökade föroreningshalter att göra tvingas ofta
stå tillbaka fbi mera omedelbara överlevnadsliågor. Till bilden hör också en
många gånger stor misstänksamhet mot industriländema att dessa använder
miljöproblemen som fBrevändning att begränsa u-ländemas möjligheter till
ekonomisk tillväxt och standardförbättringar.

l industriländema är hindren av många slag. Rent praktiskt/politiskt möter det
nödvändiga omtänkandet också motstånd bland både producenter och
konsumenter. Den höga och ökade omsättningen av energi och råvaror upplevs
vara en förutsättning fbi den materiella standarden och för sysselsättningen.

Andra hinder för ett omtänkande är, som nänmts, ekonomins spelregler, den
långt drivna sektoriseringen av samhällets organisation och beslutsfattande,
vilken begränsat möjlighetema till överblick och därmed förståelse av

38



sambanden i naturens och dess kretslopp samt Över huvudtaget den bristande
långsiktigheten i samhällets planering och beslut.

Box !
Minniskans mbjiigheter
-fyra Bystemviiikor tor en hållbar utveckling
Ännu saknas sålunda en fungerande modell tBr hållbar utveckling. Detta
tBrhållande Rirsvårar miljöanpassningen av samhällena hade i nord och syd.
Uppgiften fbi biståndet attbidra till hållbar utveckling blir i denna situation
utomordentligt svar.

En tBrutsattning tBr hållbar utveclding ar att samhallena inlernmas i naturens
kretslopp, vilket innebarbalans mellan nedbrytande och uppbyggande processer.
För att så skall ktmna ske måste tBljande beaktas:

1. Ämnen från jordskorpan och från gruvor, oljekallor och andra "döda tbrrad"
under jordens yta tar inte tlsrbrukas i sådan takt attde sprids i form av ökande
halter av molekylsopor. Trots återvinningsanstrangningar hamnar avsevmda
mängder "vid sidan om".

2. Av människan liamst&llda ämnen får inte produceras i sådan omfattning och
form att de inte hinner tas om hand av naturens ktetslopp. Dagens tillflirsel
övertratfar vida de långsamma nedbrytningshastighetema av molekylerna
sedan dessa ltlckt ut. Vi saknar idag kimskap om hur olika livsformer på
jorden klarar de haltstegringar som ar resultatet av lackaget li-ån samhället.
Exempel på olika effekter av detta systemfel artlkningen av fosfat i sjbama.
svavelsyra i skogen, koldioxid i atmosikren samt metaller i jordama ochi våra
egna kroppar.

Toleransnivåema Rn långlivade naturtrammande ämnen ligger ofta lägre
än tBr t ex metaller. Här finner vi också en rad stabila, toxiska ämnen, t ex
dioxiner, PCB, DDT, ti-eoner, klorparaftiner, ltalater m m. I praktiken borde
vissa av dessa ämnen helt Rlrbjudas.

3. Det fysiska underlaget fbi naturens kretslopp och mångfald måste bevaras.
Irmebörden ar att naturens produktiva ytor inte Er systematiskt skadas eller
undantrångas rent fysiskt, ettersom all produktivitet står och faller med dem.
Ut1aget av tBmybara resurser - som timmer, fisk, spannmål etc -måste ske i
former som inte llventyrar den långsiktiga resursbasen. Det innebårbl a att
näringsämnen recirkuleras så långt som möjligt och att uttagen av t ex timmer
och fisk ej Överstiger den årliga tillväxten i bestånden. Vi år inte hantera
naturen så att skogsskövling, jordbmksnedläggning, våtmarksutdikning,
artutrotning, uttorkning, jorderosion, ökenspridning, soptippsspridning och
asfalteringtill slut lämnar en RSr liten grönyta ochtlir lite rent vatten kvar.
Marginalerna år redan med dagens folkmängd inte stora eltersom människan
fbi egen räkning lägger beslag på40 procent av all nettoprimtlrprodulction
inom djur- och växtriket.
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4. De tre föregående systemvillkoren sätter gränser fbi hur stor nettoomsätt-
ningen av natu1resurseri det hållbara samhället kan vara. För att utvecklingen
dit skall vara möjlig får inte resursomsätmingen i samhället fortsätta att vara
ineifektiv, ej heller får resursema vara ojämnt fördelade. U-ländernas
befolkning utnyttjar idag en bråkdel per capita av de resurser vi använder oss
av i industriländema. Denna orättvisa situation kan inte bestå.

Den framtida utvecklingen måste ske genom att kombinera teknisk
effektivisering i hela världen med en resurssnål livsstil i industriländema. Om
så sker blir förbrukningen av naturresurser lägre för att åstadkomma samma
nytta, och detblir mindre spill för naturen att ta hand om. Den utmaning vi
står inför innebär en fem-tiodubbling av etfektiviteten i energi- och
materialhanteringen i de rika länderna. Endast så kan uthållig utveckling
uppnås utan en långtgående inskränkning i vår standard och komfort.

Dessa fyra systemvillkor är en direkt följd av målet om hållbar
utveckling och av de gränser natursystemen långsiktigt sätter upp. Samman-
fattningsvis måste gälla att materialtlödena i våra samhällen måste kunna
processas och upparbetas av naturens kretslopp.

Politiska och sociala Hirutsättningar för hållbar utveclding
Principen att hållbar utveckling måste bygga på att utvecklingen är både socialt och
miljömässigt hållbar formulerades i Rio. Hållbar utveckling är inte möjlig i en värld
som präglas av djupa ekonomiska och sociala orättvisor.

Den grtmdläggande politiska utmaningen i ländema och i intemationellt
samarbete, som kommer att avgöra möjlighetema till framgång i kampen mot de
globala miljöhoten, är därför att förändra de politiska, ekonomiska och sociala
systemen så att människans villkor och sociala förutsättningar ståri samldang med en
hållbar utveckling. Demokratiska, politiska strukturer, ekonomisk utveckling som
gagnar flertalet och social rättvisa, framstår därvid som grtmdstenar i en nationell och
intemationell politik fbi hållbar utveckling.

De fattigdomsrelaterade problemen tränger sig på. Sambanden mellan fattigdom
och miljöförstöring är påtagliga, men inte så allmängiltiga och enkla, som man kan
förledas att tro. Tre aspekter kan få belysa detta.

För det första är fattigdom inte alltid förknippad med miljöförstöring - det finns
många exempel på mycket fattiga människor, mätt med traditionella mått, t ex olika
jägar- och samlarfolk, som inte förstör sin miljö. Att rika människor genom sina
konsumtionsmönster ofta förstör sin miljö är välbekant.

För det andra är det framför allt vissa typer av miljöproblem som kan vara direkt
förknippade med fattigdom, t ex jorderosion, överbetning, vegetationsutarmning,
avskogning och fBrstöringen av den kustnära, marina miljön. Ett karakteristiskt drag
är att förslitningen av naturresursbasen leder till än svårare fattigdom - en ond cirkel
uppstår.

För det tredje är det oftast fattigdom i kombination med andra faktorer som ger
upphov till miljöproblem - och därmed kanske till fBrdjupad fattigdom eller
migration. Exempel på sådana faktorer är snabb befolkningstillväxt, brister i ägande-
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eller nyttjanderätt till naturresurser, otillräckligt juridiskt lagverk och lagskydd,
felaktig ekonomisk politik och marknadsmisslyckanden med tanke påmiljön,
bristande kunskap och frånvaron av demokratiskt inflytande ochdemokratiska
kontrollinstrument.

Undanröjande av fattigdom är således inte ett tillräckligt villkor fbi att lösa
miljöproblem.

Kombinationen av faktorer som påverkar möjlighetema till en hållbar utveckling
varierar mycket från område till område och från en tidtill en annan. Detta gör det
nödvändigt med en lokal analys, som måste omfatta de miljömässiga, sociala,
ekonomiska och politiska förutsättningarna.

Arbetet för hållbar utveckling måste således bygga på följande grundfbrutsätt-
ningar:

- De gränser fbi utvecklingen som naturen sätter upp (såsom de bl a uttrycks i
box l). Om så inte sker äventyras avkastningen från de livsuppehållande
systemen - åkermarken, skogarna, haven.

0 Samhälleliga strukturer som präglas av demokrati och folldigt medinfly-
tande. Annars kan inte legitimitet uppnås för förändringar som är
nödvändiga.

- En rättvis fördehiing av resurser, både inom och mellan länder.

Miljöpåverkan skiftar i nord och syd
Miljöpåverkan antar olika former i olika delar av världen. Faktorer som spelar in är
befolkningens storlek, graden av fattigdom, köpkraft och livsstilar samt vilka
teknologier som används. Av betydelse är också klimatförhållanden, jordmån,
bergarter och vattentillgång samt över huvud taget tillgången till olika typer av
naturresurser. Ytterligare en viktig faktor rör äganderättsfBrhållanden och
utnyttjanderätten till olika typer av naturresurser. I många traditionella samhällen har
ldoka system utvecldats över tiden fbi en hållbar hushålh1ing med naturresurserna.
Dessa system hotas nu av faktorer som snabb folkökning, kommersiella intressen, etc.

Sambandet mellan fattigdom och allvarliga brister i hälso- ochmiljökvaliteten är
väl doktunenterade. Världsbanken hari sin rapport "Enviromnent and Development"
(1992) illustrerat prolematiken enligt följande:
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Miljöproblem/-påverkan i relation till befolkningens inkomstnivå
Inkomst per capita (dollar, log skala)
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Som framgår av kurvoma är miljöproblemen starkt korrelerade till inkomsmivån i
landet ifråga, dvs når levnadsstandarden Ökar har samhällena råd att fbrbåttra hygien,
kvaliteten på vattenfbrsörjningen, den lokala luhkvaliteten etc. Samtidigt ökar andra
typer av miljöpåverkan når konsumtionen stiger; i Vårldsbankens exempel
genereringen av hushållsavfall samt produktionen av koldioxid. (Även andra typer av
miljöpåverkan visar en tendens att öka med stigande inkomster, t.ex. utsläpp av NO,
olika kemikalier etc.)

Av Vårldsbanksrapporten framgår att sambandet mellan ekonomisktillvåxt och
miljöpåverkan år komplicerat. Vissa typer av miljöproblem avhjålps relativt enkelt då
tillväxten stiger. För åter andraproblem, som har att göra med den Ökande
omsättningen av energi ochråvaror i samhället, resulterar tillväxten
erfarenhetsmässigt i ökad belastning.

I industriländema domineras bilden av linjära floden av energi och råvaror - från
gruvor, skogar och andrakållor via varor till sophögar och molekylsopor. Till bilden
hör också en jordbruksdrili som år långtitrån hållbar (se box 2). Allteftersom
köpkratten stigit har sopmangdema ökat. Den lokala nedsmutsningen från industrier
och vårmeverk var tidigare ett problem ur både hälso- och 1niljösynpunkt. Genom
bättre teknik har dessa problem hyggligt bemåstrats. l stallet framträder regionala och
globala stömingar som växthuseffekten, uttunningen av ozonlagret, forsurningen samt
kemikalier i miljön. Dessa ar till stor del kopplade till konsumtionen och
tratikvanoma.

Box 2
Dagens jordbruk år inte hållbart
Det industriella jordbruket är ett tydligt exempel på ett system som inte är hållbart.
Denna jordbruksform har visserligen hittills varit produktiv. Avkastningen per
hektar har flerdubblats tmder 1900-talets senare hållt. Samtidigt har det avl&gsnat
sig långt frånprinciperna om bärkratt ochmilj6- och resurshushållning. Det har
långt mera drag av resursuttbmning ån kretsloppstånkande. Att detta jordbruks-
system ändå i monetåra termer lbnat sig beror i tBrsta handpåtillflirseln av stora
mängder lagerresurser i fonn av mineraler och av fossil energi samt att
miljökostnadema inte beaktats.

Det industriella jordbruket är behåtlat med ett antal funktionsfel:

- Det höga fossilolieberoendet;
* Omfattande vtlxtnäringslackage till sjöar, hav och grundvatten;
* Tungmetallanrikning av åkermarken via handelsgödsel;
Ö Våxtnaringskretsloppet jordbruk - tätort fungerar inte;
- Brukningsmetoderna ökar riskerna fbi erosion;
- Kemikalierester efter pesticidanvåndning;
- Felaktig bevattningsteknik som bl a leder till Rirsaltning;
* Genetisk utannning av olika kulturväxter.
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Jordamas kvalitet försämras successivt genom den borttranspor1 som sker av
näringsämnen och organiskt material. Tillförseln av handelsgödsel kompenserar
detta till viss del. Vad handelsgödseln inte förmår göra är dock att slå vakt om och
öka markens innehåll av humus om man samtidigt inte inför humusvårdande
odlingssystem och teknik. Markens humus är långsiktigt av helt avgörande
betydelse för jordarnas bördighet.

Ett bärkraftigt odlingssystem förutsätter att näringskretsloppet så långt möjligt
sluts. Dagens linjära tlöden av både näringsämnen och organiskt material innebär
en återvändsgränd. Näringsämnen och organiskt material som fn. i stor
utsträckning hamnar som avfall i deponier eller tBrorenar olika vattenmiljöer måste
återföras till jorden.

Begreppet kretsloppssamhälle är inte i första hand en fråga om "returglas och
returpapper". Kretsloppet är först och främst den princip som borde och måste vara
vägledande för de areella näringarna, inte minst jordbruket och i dess ömsesidiga
samspel med den urbana miljön.

l det traditionella bondesamhället timgerade kretsloppet genom att större delen
av befolkningen bodde på landsbygden. Historiskt sett känner vi tre odlingssystem
som alla byggt på kretsloppsprincipen och varit långsiktigthållbara: det
västeuropeiska växelbruket med vall (d.v.s. före industrijordbruket), den
sydostasiatiska 1isodlingskulturen (för den s.k. gröna revolutionen) samt
svedjejordbruket i Afrika (under den tid då befolkningen ännu var liten).

Med hänsyn tagen till folkökningen och dagens redan höga efterfrågan på
jordbruksprodukter är en återgång till ett traditionellt jordbruk ingen lösning.
Avkastningen skulle vara helt otillräcklig. Vad som krävs är inte "tillbakatill
naturen" utan fastinera "framåt med naturen". Det kretsloppssamhälle som
avtecknar sig måste vara ett kunskapssamhälle som utnyttjar såväl beprövad
kunskap som sofistikerad teknologi. Det avgörande är att elterlikna naturens
kretslopp och att ekosystemen och andra delar av biosfären inte skadas. Arbetet
försvåras naturligtvis av det faktum att en allt större del av jordens befolkning bor i
stora städer. Formema för organiseringen v näringskretsloppet mellan stad och
åkermark måste ges högsta prioritet.

Om sålunda i-ländemas miljöpåverkan i allt väsentligt är kopplad till slösaktiga
konsumtionsvanor är bilden i u-ländema delvis den omvända. Såväl på landsbygden
som i städema dominerar problem som är direkt relaterade till fattigdomen, dvs brister
i hygien och sanitet, knapphet på vatten, energi och odlingsmark etc. En mycket stor
del av invånama på landsbygden lever som småbönder, ofta i områden där jordama är
magra. Kombinationen av fattigdom och snabb folkökning gör att trycket på skogar,
markområden och färskvattenresurser är stort. Förstörelsen och förslitningen av
naturresursbasen gör att fattigdomens grepp förstärks.

Ett stort och ökande antal människor lever i kustzonema. Detta gör att trycket
ökar också på den marina miljlön (förstörda korallrev och mangroveskogar, felaktiga
fiskemetoder. övergödning samt olika typer av föroreningar).

En annan och likaså viktig dimension av miljöpåverkan i u-ländema utgörs av
framväxten av den modema sektom. Industrialiseringen är snabb i många u-länder.
Den teknologi som används är ofta starkt nedsmutsande.
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Indust1iema är olja lokaliserade till stora städer, vilket gör att ett växande antal
fattiga invånare i städema drabbas av föroreningar och avfall från fabriker och
kraftverk. Även i övrigt uppvisar u-ländemas urbana miljöer stora brister, ofta
betingade av stora befolkningskoncentrationer ochbristfällig infrastruktur. Biltratiken
expanderar okontrollerat. Stadsplanering saknas ofta. Följden är att inte minst
invånama i slumorådena exponeras för ett stort antal svåra miljö- och hälsostörningar.

En ökad folkmängd
Samspelet människa - resurser - miljö är komplicerat. Inte minst gäller detta i en
situation då folkmängden ökar snabbt.

Sett i ett historiskt perspektiv har folkmängdens storlekhali stor betydelse vid
olika s k trendbrott i mänsklighetens utveckling. När människan t ex tog steget från
jägar- till bondesamhället spelade befolkningsstorleken en avgörande roll. Tillväxten i
befolkningen var långsam men successivt tvingade det allt större antalet invånare som
skulle ha mat fram andra levnadssätt.

Långt senare i historien - i 1700-talets Europa - var det återigen knapphet på
resurser som tvingade fram nya teknologier. Den gången var det bristen på vedråvara
som så småningom ledde till att fossila bränslen - i första hand kol - började
utnyttjas.

I dagens läge står människan inför problem av likartat slag. Knappheten på
resurser - typ mat, mineraler eller andra råvaror - framstår därvid inte som det på kort
sikt avgörande problemet. Utmaningen ligger snarare i den snabbt ökade genereringen
av avfalls- och restprodukter, som på olika sätt riskerar att skada atmosfären,
skogarna, jordbruksmarken, marina miljöer, etc.

Det är inte minst mot demia bakgrund sambandet befolkning- miljö bör betraktas.
Människans miljöpåverkanberor inte bara på befolkningens storlek utan väl så
mycket på livsstil och konsumtionsvanor samt val av teknologier. Om vi t ex utgår
ifrån hoten mot atmosfären är det i första hand den höga fossilbränsleanvändningen i
ett litet antal rika länder som utgör problemet. Koldioxidproduktionen per capita är
drygt 50 gånger högre i USA än i t ex Indien. På motsvarande sätt är det med
användningen av freoner, dvs de kemikalier som anses vara orsak till förstöringen av
ozonlagret.

Detta im1ebär dock inte att folkökningen i de fattiga ländema saknar betydelse.
Tvärtom. Tvåproblem framträder tydligt. Å ena sidan förstörelsen och förslitningen
av naturresursbasen när ett växande antal fattiga människor tvingas överutnyttja
skogar, jordar och kustområden i sin kamp för överlevnad. Derma typ av
miljöpåverkan leder till allvarliga konsekvenser fbi försörjningen med mat, vatten etc.
En sarmolik effekt är också att vädersystemen i berörda regioner påverkas. Ett annat
problem är utammingen av den biologiska mångfalden.

Å andra sidan den ökade efterfrågan på energi och andra råvaror när och om
ekonomiema börjar ta fart. Med användande av konventionell teknik innebär detta
snabbt ökade halter av avfall och restprodukter. Såt ex förväntas u-ländema redan år
2020 producera dubbelt så mycket CO, som OECD-ländema. Förhållandet är idag det
omvända.

Sammantaget innebär detta att en fortsatt snabb folkökning innebär stora
problem från såväl resurs- som rniljösynpunkt. Viktigt är dock att komma ihåg att
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under överskådlig tid svarar genomsnittsinvånaren i industriländema för en många
gånger större negativ påverkan på den globala miljön än invånaren i ett fattigt land.

Ekonomins spelregler styr åt fel håll

En ny form av tillväxt!
lndustriländema befim1er sig idag långt ifrån målet om hållbar utveckling. Den
förhärskande livsstilen ger upphov till stora mängder avfall och restprodukter som
tänjer gränsema fbi de livsuppehållande systemen alltmer, något som bl a
klimatföränd1ingen, ett uttutmat ozonskikt och döende skogar vittnar om.

Det traditionella sättet i industriländema att möta miljöstömingarna har varit att
kräva ökad tillväxt av konventionellt slag. Därigenom skulle ökade resurser fbi
miljöinvesteringar trigöras samt ny och effektivare teknik utvecklas.
Det tim1s två svagheter med detta resonemang. För det första att fullständig
effektivitet ej går att nå - med ökad volymtillväxt äts effektivitetsvinstema successivt
upp. Dock fums avsevärda miljövinster att hämta hem i form av effektivare teknik.
Politiken måste därför på alla sätt stimulera framväxten av sådan.

Den andra svagheten ligger i att erfarenhetema hittills visar att de resurser som
frigörs genom effektivare energi- och materialhantering regelmässigt används för att
etterfråga bl.a. mera energi i andra delar av ekonomin. Vi reser mera, bor större, äter
mera kött - för att nämna några typer av aktiviteter somställer krav på ökad
energiåtgång.

Den livsstil och de konsumtionsvanor som dominerar i industrivärlden har blivit
stilbildande också i många fattiga länder. Redan i dagsläget finns i u-ländema drygt
400 miljoner relativt köpstarka konsumenter vars preferenser påmimier starkt om
konsumtionsvanomai industriländema. Som redan konstaterats utgör den snabba
befolkningsökningen, u-ländemas benägenhet att imitera våra produktions- och
konsumtionsmönster men även den fortsatta ökningen av den konventionella
tillväxten i OECD-ländema att trycket på biosfalren snabbt ökar. Om u-ländemas
invånare uppnår samma materiella standard som befolkningen i OECD-området - och
med hjälp av våra produktions- och konsumtionsmönster - skulle det behövas många
planeter jorden för att klara belastningen i form av föroreningar och avfall.

Lösningen på problemen är inte mera tillväxt av traditionellt slag. Att lita till
spontana teknikförbättringar räcker inte. Vi behöver en ny form av utveckling som
sker inom naturens ramar i stället fbi på bekostnad av dessa. Kvantitet måste ge plats
för kvalitet. Politiken måste på alla sätt stimulera utvecklandet av miljöanpassade
livsstilar och konsumtionsvanor. Inte minst är det fråga om att mångdubbla
effektiviteten i energi- och materialhanteringen. Om så sker skulle t ex
fossilenergiinnehållet i varje BNp-procent vara avsevärt lägre. Belastningen på
biosfären skulle vara i motsvarande grad lägre. För i- liksom fbi u-ländema skulle
stora vinster vara att hämta. Miljöskadoma skulle minska. F ör många u-länder skulle
betalningsbalansproblemen lätta. Importen av olja utgör fbi många länder mer än
hälften av det totala importvärdet.

I-ländemas ansvar är här dubbelt. F öl det första att se om sitt eget hus, dvs
miljöanpassa jord- och skogsbruk, industri, energi, transporter och kemikaliehantering
- allt med sikte på att avfall och restprodukter skall kunna tas omhand av naturens
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kretslopp. F öl det andra att i nära samarbete bistå u-länderna i deras strävanden att
miljöanpassa sina samhällen. Biståndet harhår en viktig funktion.

Bar3
Utveckling och tillvåxt år inte samma sak
Begreppet utveckling måste framöver ges en mer kvalitativ innebörd, bort frånden
starkakopplingen till konventionell ekonomisk tillväxt mått i kvantitativa,
monetåra termer. Utveckling i dess mer ursprungliga betydelse -att ta tillvara
möjligheter inom en given ram -ger begreppet en mänsklig och social dimension.
F brutsattningar måste skapas tBr denna typ av utveckling, som är bättre förenlig
med det hållbara samhället.

Nationalråkenskapema av idag mäter enbart den totala produktionsvolymen
i ett land -ochdetta oavsett t ex påverkan på naturresursbas och miljö. Genom att
ge fokus åt produktionens innehåll -ochkonsekvenserna Rir mihö, hålsa och
sociala Rlrhållanden -kan dessa brister avhjalpas. Human Development Report har
under senare år utvecklat konceptet Human Development Index (HDI) där olika
sociala aspekter på utvecklingen i ett land lyfts ti-am (utbildningsnivå, h&lsofaktorer
etc.). Vid en sådan analys framgår det traditionella tillvåxtbegreppets otillrack-
lighet når det gåller att beskriva livskvalitet i vid bemärkelse. Avsikten inom
UNDP år att komplettera HDI med analyser av miljökvaliteten får att £å ett ånnu
mera råttvisande mått på utveckling.

Hållbar utveckiingfbrutsåtter balans mellan industrikapital och naturkapital
Ett sätt att beskriva de problem vårlden står inflir år via de olika typer av resurser som
våra samhållen år beroende av tbr en god utveclding. För en sådan kråvs tillgång till
minst tre typer av resurser eller kapital, d.v.s. humanresurser (kunskap, Rirståelse och
erfarenhet via forskning, utbildning och kultur), indusrrikapiral (investeringari
maskiner, byggnader, vågar etc) samt naturkapiml (alla de resurser vi tar ut från
naturen i form av råvaror men också de ekologiska tjänster naturen svarar flir - typ ett
stabilt ldimat, skyddet mot Uv-strålning, recirkulering av näringsämnen,
uppbyggandet av matjord, rekreationsvården etc).

l-listoriskt behövde månniskan inte bekymra sig särskilt mycket Över
naturkapitalet. Månniskans aktiviteter var små jämtbrt med naturens. Idag år tåget
annorl1mda med storskalig påverkan på natursystemen Över i stort sett hela jorden.

Sett utiliån ett historiskt perspektiv har människan idag båttre kLmskap än
någonsin om olika aspekter påmiljö- och utvecldingsproblemen. Den stora
utmaningen består i att dra rått slutsatser av kunskapen. Förutsatt en fortsatt medveten
satsning på forskning och utbildning - och i former som befrämjar en Rsrståelse av
helheten - finns det goda skål att tro på framgång i arbetet fbi en hållbar utveclding.

En viktig frågestållning - och där ett omtånkande kråvs - galler synen på
fBrhållandet mellan industrikapitel och naturkapital.

Dagens ekonomiska modeller Rsrutsätter att olika typer av kapital i princip är
utbytbara mot varandra. När knapphet uppstår på en vara eller resurs stiger priset och
utbyte sker mot en annan vara. Verkligheten fungerar inte alltid pådetta satt. Når vi
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t ex bygger ett hus är tegelsten och trävirke utbytbara mot varandra. Om vi däremot
ägnar oss åt fiske är fiskeutrustningen och själva fisken komplememära storheter.
Investering i stora fiskebåtar lönar sig föga om inte kapaciteten motsvaras av en
tillräcklig mängd fisk. Här ser vi för övrigt idag exempel på en sektor där massiva
investeringar i utrustning lett till utfiskning i stora områden. Rent ekonomiskt har det
inneburit vinster på kort sikt men stora förluster på lång sikt.

En arman svaghet i de ekonomiska modellema är att de ej förmår fånga in de
ekologiska Uänster som naturen och ekosystemen svarar för och som ofta inte är
möjliga att ersätta om de förstörts. Ett omfattande forskningsarbete pågår f n för att
försöka åsätta dessa tjänster ett ekonomiskt värde.

Vad man kan säga är att den neo-klassiska ekonomin inte fönnår fånga in den
komplexa verklighet som naturen och ekosystemen representerar. En avgörande
svårighet gäller hur naturens olika värden och tjänster skall värderas - även om ett
miljöekonomiskt metodarbete har bedrivits under ett antal år. En annan gäller det
faktum att ekosystemen kärmetecknas av icke-linjära funktioner och samband. Vi har
alltså svårt att på förhand veta när påverkan på ett ekosystem, t ex en skog som utsätts
för sura regn, leder till allvarliga, ibland irreparabla skador.

För märmiskan ofta oersättliga värden står på spel när olika ekosystem utsätts för
omfattande påverkan eller skövling. De värden som riskeras finns som regel inte med
i kalkylunderlaget när regeringar, myndigheter eller privata företag skall fatta beslut
om att kalhugga en naturskog, torrlägga ett våtrnarksområde eller exploatera en
kustremsa. På samma sätt saknas idag kostnads-nyt1oanalyser kring ett så allvarligt
problem som den befarade klimatförändringen.

Intemalisera miljökostnaderna
Spelreglema i ekonomin är helt avgörande för om hållbar utveckling skall vara möjlig.
Världsbanken konstaterar t ex i sin rapport Environment and Development 1992:
"Private markets provide little or no incentives to curbing pollution", dvs
marknadsekonomin ger föga incitament till att bringa föroreningama under kontroll.
Grundproblemet är att miljökostnadema fbi olika typer av påverkan på naturen och
miljön som regel inte reflekteras i marknadsprincipema. För att så skall ske krävs
politisk intervention.

Vissa miljöavgifter har nyligen introducerats inom OECD-området, men de
motsvarar inte på långt när den verkliga nivån på kostnadema. I u-ländema är
miljöavgilter ä1mu så länge ett okänt fenomen. Där ger statema ofta stora subventioner
till energi, vatten, konstgödsel m m. Effekten blir ineffektiv användning och som regel
svåra miljöskador.

En absolut förutsättning för att förverkliga Agenda 21 och tankarna om en
hållbar utveckling är att ekonomins spelregler radikalt ändras. Så länge konsumtionen
av olja, kol, mineraler, trävaror och många andra produkter kan ske till starkt
subventionerade priser och/eller utan att miljökonsekvensema räknas in i priset
kommer ansträngningama till hushållning och utvecklingen av miljöanpassade
altemativ att starkt motarbetas eller t 0 m omöjliggöras.

Som redan konstaterats är dagens spelregler föga ägnade att stimulera
tramväxten av hållbara produktionssystem. Principen om att fBrorenaren skall betala
(Polluter Pays Principle), har hittills fått dåligt genomslag, vilket innebär att det i stort
sett är gratis att utnyttja naturen både som råvarukälla och som soptipp. En viktig
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fråga i sammanhanget är koslnadema på transportområdet. Låga transportpriser, där
miljökonsekvenserna inte beaktas, i1mebär att handel över stora avstånd med
lågfBrädlade varor gynnas. Frånvaron av tydliga miljökostnader i samband med olika
typer av råvaruutnyttjande - gruvdrift, skogsbruk, jordbruk, etc - leder likaledes till
hårdhänt exploatering av naturen.

Grundproblemet återfinns ofta inte i handelsutbytet som sådant, utan i de
allmänna spelreglema fbi ekonomin. Det är dock mycket viktigt att miljöaspekterna i
samband med handeln noga utreds och att reglema för frihandel ger största möjliga
utrymme fbi enskilda länder att införa regler till skydd för miljön, dock i former som
ej diskriminerar utländska leverantörer.

Arbetet fbi en mera riktig prissättning, dvs en intemalisering av
miljökosmadema, måste självfallet börja i industriländema. U-ländema måste dock
snabbbt följa efter, inte minst vad gäller den expanderande modema sektom.

Kreditgivningens roll central
Ytterligare ett exempel på allvarliga svagheter i det ekonomiska systemet vad avser
förverkligandet av Agenda 21 utgör bankemas agerande. Av bl a Jemelövs studie (se
Volym 2) framgår att de kommersiella bankema ej anser att det ligger inom deras
ansvar att ta hänsyn till natur- och miljöfaktorer i samband med kreditgivningen.
Investeringsprojekten bedöms cher sin räntabilitet. Eftersom miljökostnadema som
regel ej behöver beaktas i kreditansöka1nas kalkyler - framför allt inte i u-ländema -
im1ebär detta att dessa konsekvenser av ett projekt lämnas därhän.

Ett omtänkande är på gång. Inom Världsbanken och de regionala
utvecklingsbankema pågår en process där alla större projekt skall bedömas med
hänsyn till sina miljökonsekvenser.

Inom det kommersiella banksystemet är dock tankama om hållbar utveckling
ärmu så länge dåligt utvecklade. Det films exempel på länder därbankema ålagts att ta
hänsyn till miljöeffektema i samband med sin kreditgivning. Ett sådant är Indonesien.
Vidare fimis i några europeiska länder exempel på s k gröna banker där
kreditgivningen är förbehållen ekologiskt sundaprojekt.

Enligt arbetsgruppens mening är reglema och formema för det finansiella
systemet helt avgörande fbi om en hållbar utveckling skall kunna förverkligas. Detta
är inte primärt en fråga fbi biståndet utan tillhör den typ av frågeställningar som den
svenska politiken i stort bör ta sig an, nationellt likaväl som intemationellt.

Nords Janusansikte
Bristen på en entydig definition av begreppet hållbar utveckling leder till svårigheter i
handlandet såväl i industriländema som i u-ländema. Industriländema uppvisar stora
brister såväl i förhållningssättet rent allmänt som vad gäller ekonomins spelregler.
Detta leder självklart till stora svårigheter när det gäller att i olika intemationella
förhandlingar eller i biståndssarnmanhang försöka övertyga u-ländema om olika
åtgärder för en miljöanpassning av deras samhällen.

På många områden är de i i-ländema förhärskande produktions- och
konsumtionsmönstren långtifiånhållbara. Det gäller inte minst energi, transporter,
jordbruk och formema fbi avfallshantering. Svårighetema är därför stora när det gäller
att bistå olika u-länder - eller länder i Östeuropa - att utveckla hållbara system på
respektive område. U-ländema är som regel ovilliga att satsa på system som ärmu ej
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prövats i i-ländema och i-ländema satsar mycket måttligt pådet som inte känns
oundgängligt i ett kort, politiskt och ekonomiskt perspektiv.

Så länge derma dubbelhet består i industriländema är det orealistiskt att förvänta
sig några snabba genombrott fbi Agenda 21 1 de fattiga ländema. Slutsatsema av detta
är att en biståndspolitik for hållbar utveckling vare sig blir trovärdig eller effektiv om
inte Sveriges politik i övrigt får motsvarande inriktning.

Ett förslag som vi återkommer till i kap 3 går ut på att Sverige skulle ingå
särskilda avtal om en gemensam process för hållbar utveckling med ett fåtal u-länder.
Genom en sådan uppläggning skulle garanteras att tbrändringsarbetet i vårt eget land
vad gäller en miljöanpassning av kemikalieanvändning, jordbruk, transporter, energi
etc utsattes for kritisk granskning från länder vars miljöpåverkan ännu är marginell i
dessa avseenden. Samtidigt skulle Sverige via biståndsinsatser stödja ländema i deras
arbete fbi att utveckla hållbara system både inom jord- och skogsbruk, fiske samt for
den modema sektom.
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3. BRA !STÅND FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

I vilket vi diskuterar vissa utgångspunkter or ett bistånd är hållbar
utveckling, betonar betydelsen av rnottagarlandets perspektiv, diskuterar
'grön" konditionalitet och redovisar hur Sverige och vissa andra
biståndsgivare, inklusive E IL hanterar hållbar utveckling och tniho~ågor
i biståndet.

Biståndet behövs
Biståndet, rätt utfonnat och inriktat, kan spela en viktig katalytisk roll, initiera och
påskynda positiva processer och bidra konkret i lägen där inhemska resurser inte
räcker till trots en politisk vilja och en insikt om vad som behöver göras. Detta gäller
trots att, som vi konstaterat ovan, biståndet utgör en mycket liten del av de finansiella
flödena i världen och därför bara spelar en begränsad roll i utvecklingssammanhang.
Särskilt på områden som kräver mera långsiktiga, ochdärtör politiskt mer impopulära,
åtaganden och investeringar, kan biståndet vara viktigt och ibland avgörande. Miljö-

relaterade beslut hör till dem som ibland kräver extra incitament i fattiga länder och
därden miljöfientliga, koitsiktiga lösningen kan medföra irreparabel skada.

Biståndet är dessutom mer än finansiella flöden, det är bl a samarbete mellan
människor och länder och idé- ochkunskapsutbyte.

Agenda 21 slår fast att biståndet behövs, som en nödvändig men inte tillräcklig
förutsättning fbi att utvecklingen i världen skall bli bestående. Agenda 21 anger med
en grov uppskattning att 125 miljarder Us-dollar per år över en åttaårsperiod (1992-
2000) behövs i bistånd (bidrag eller törmånliga krediter) fbi att hantera frågeställ-
ningama på agendan.

Det kan jämföras med det sammanlagda årliga biståndet i världen i dag som
1993 belöpte sig på ca 53 miljarder Us-dollar. Det kan också jämföras med den totala
årliga rustningskostnaden i världen som f n är 800 miljarder Us-dollar (varav u-
ländema står för ca en fjärdedel).

Det mesta av utvecklingsinvesteringama görs dock av u-ländema själva. Agenda
21 anger att u-ländemas egen satsning, för att omsätta agendans tankegångar i
praktiken, bör uppgå till 475 miljarder Us-dollar per år fbi 8-årsperioden - i tillägg
till biståndet således.

Mot bakgrund av detta blir det normativa arbetet framför allt i de enskilda
ländema, men också i intemationella fora, viktigt.

Även om mottagarländemas egna beslut och åtgärder är avgörande fbi miljötill-
ståndet och utvecklingsmöjlighetema i dessa länder, kan således ett genomtänkt och
väl inriktatbistånd spela en viktig roll fbi att bidra till lösningen på många av de
miljörelaterade problem som de fattiga ländema - och därmed världen i sin helhet -
står inför.

Vi kan konstatera att de lika ländema - trots olika uttalanden om motsatsen
1mder förberedelsema inför Riokonferensen - hittills inte varit beredda att öka stödet
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för utvecklingsansträngningama i de fattiga ländema. Tvärtom har den samlade
biståndsvolymen sjunkit. Det egentligen enda nya initiativet i samband med Riokonfe-
rensen är etablerandet av GEF, som innebär öronmärkta bidrag för att stödja arbetet
bl a inom konventionema om klimatet och den biologiska mångfalden. Ett fåtal av
bidragen till GEF imiebär additionella resurser, men merparten, som t ex Sveriges
andel, har tagit fonnen av omfBrdelning inom det reguljära biståndet. Vi diskuterar
GEF i kap 5.

Vi har allmänt utgått från att målsättningen att 1 procent av Sveriges BNl skall
användas för bistånd till de fattiga ländema fortfarande gäller. Storleken på vissa
anslag diskuteras i kap 5 och 6.

De svenska biståndsmålen
Det övergripande målet för det svenska biståndet är att "höja dejattiga folkens
Ievnadsnivå". Enligt Riodeklarationen "måste alla stater och[olle samarbeta i den
angelägna uppgyten att utrota jattigdomen, vilket är enförutsättningjör hållbar
utveckling". Det sedan länge etablerade övergripande målet för det svenska biståndet
är väl forenligt med budskapet från Rio.

Av de fem delmålen för svenskt bistånd antogs det femte biståndsmålet av en
enhällig riksdag 1988-04-27. Bakgrunden återfinns i SOU 1987:28 och i propositio-

nen 1987/88:100, bilaga 5.

Bakom det femte biståndsmålet återti1ms samma grundtankar som i Riodeklarationen
och Agenda 21. Som framgår ovan är en inriktning på uthållig utveckling dock något
mer än miljöhänsyn och en långsiktig hushållning med naturresurser, även om detta
ingår som en avgörande komponent. Vid tillkomsten av det femte biståndsmålet
framhölls att detta skall ses i kombination med de övriga fyra målen och det övergri-
pande fattigdomsmålet för det svenska biståndet. Om de fem biståndsmålen betraktas
tillsammans framträder den viktiga kombinationen av sociala, ekonomiska och
miljörelaterade faktorer.

Litet välvilligt skulle man därför ktuma säga att de svenska målsättningarna fbi
biståndet sammanfaller med tankegångarna i Agenda 21. Hur det blir i praktiken beror
emellertid på uttolkningen av de fyra första målen. Det finns en risk för att uthållig
utveckling inte gynnas eller inte uppnås om t ex biståndsmålet om tillväxt uttolkas på
traditionellt sätt och den målsättningen gagnas oavsett tillväxtens innehåll. Det fimis
dock inget i de nuvarande övergripande biståndspolitiska målen som utgör ett uttalat
hinder för ett svenskt bistånd i enlighet med tankegångama i Agenda 21.
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Rekommendation: Under förutsättning att tillväxtmålet tolkas med utgångspunkt i
hållbar utveckling, ligger de svenska biståndsmålen i linje med Agendazl och
räcker, tillsammans med åtagandena i UNCED, för att det svenska biståndet skall
kunna inriktas på en hållbar utveckling.

Principer för bra bistånd
Ktmnande om både förutsättningar för ett lyckat bistånd och lämpliga metoderi
biståndet har utvecklats professionellt under tre decem1ier'. Detta allmänna kLmnande
är självfallet relevant även i samband med insatser för uthållig utveckling och kan
vara av vikt att notera bl a när ansvarstBrdelning mellan bistånd och miljöadministra-
tion övervägs. En skillnad mot biståndsövervägandena tidigare består i att analysen av
"hållbar utveckling" irmebär större komplexitet och kräver ett större mått av "tvärsek-
toriellt" tänkande.

De lärdomar som vu1mits beträffande biståndet i allmänhet har varit vägledande
också vid vår diskussion om förslagen nedan.

Ett hållbart bistånd måste, utöver de allmänna principer för ett bra bistånd som
nu tillämpas, även ta fasta på de principer för sambanden mellan miljö och utveclding
som återfinns i Riodeklarationen. Av särskild vikt fbi biståndet är tillämpningen av

Ö försiklighetsprincmen,
-principen om att jörorenaren betalar och
-principen om användning av rnibökonsekvensbedömningar

Dessa principer bör framgent alltid tillämpas i alla delar av biståndet, multilateralt och
bilateralt, såväl påprojektnivå som i policy- och metodutveclding.

Generellt kan sägas att ett bistånd enligt Agenda 21 förutsätter mer av analys och
metodutveckling inom områden som varit fBrbisedda i den svenska utvecldingsdebat-
ten hittills.

Rekommendation: De principer fbi hållbar utveclding som ingår i Riodeklara-
tionen skall konsekvent beaktas i det svenskabiståndet, framför allt försiktighet$-
principen, principen om att förorenaren betalar och principen om användning av
miljökonsekvensbedömningar.

1 Dessa allmånna, goda biståndsprinciper återfums bl a i:
- "Dagordning för ett bra bistånd" (SIDA - Enkel anslagsframstållaning 1994/95, bilaga 1);
- "DAC Principles for effective Aid" (OECD);
- Guidelines on Environment and Aid (OECDIDAC - riktlinjer som utarbetats av DACS arbetsgrupp för

miljöfrågor).
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Biståndets organisation
Det har inte ingått i vårt uppdrag att närmare granska det svenska biståndets organisa-
tion. Vi utgår därför här i princip från den nya organisation fbi biståndet som är under
uppbyggnad. Grundtanken i vår rapport är att biståndet i sin helhet skall im-iktas på
hållbar utveckling och rekonm1endationema har formulerats så att de i princip skall
kunna fångas upp oberoende av eventuella förändringar i organisationsstrukturen. Vi
ger dock synptmkter på vissa organisatoriska frågor i kap 6.

Stat och marknad
Staten och marknaden har olika roller i utvecklingssamrnanhang och olika roller över
tiden i det enskilda landet. Dessa frågor har utretts mera allmänt av SIDA och redo-
visas i "Staten, marknaden och biståndet. Biståndets roll i refomlprocessen." När det
gäller miljö och uthållig utveckling gäller samma principer. Världsbanken har, som vi
nämnt ovan, sammanfattat sin syn på detta i World Development Report 1992: "The
world has learned over the past two decades to rely more on markets and loss on
goverrzmerzts to promote development. But ertvironmental proteciiort is one area in
which government must maintair: (1 central rule. Private markets provide little or no
incentive[or curbirrg pollution. " Världsbanken betonar således statens roll när det
gäller utvecklingens miljöaspekter. Samtidigt är frågan om enskilt ägande viktig när
det gäller mera långsiktiga investeringar, t ex inom skogs- och jordbruk. En svensk
strategi för bistånd till uthållig utveckling måste utgå från en flexibel och diversifierad
syn när det gäller stöd till olika aktörer och de landvisa analysema bör ge svar på vad
som är viktigast att stödja vid olika tillfällen.

Mottagarlandets perspektiv
Till de absolut viktigaste biståndsprincipema hör kravet på ett mottagarperspektiv på
utveckling och biståndssarnarbete. Utan detta perspektiv riskerar problemanalys och -
lösningar att bli felaktiga och ingen mobilisering av intresse och resurser kommer att
ske. Biståndsinsatsema riskerar inte bara att bli utan effekt utan t 0 m negativa från
utvecklingssynpunkt. Dessa principer gäller oförändrade fbi ett bistånd för uthållig
utveckling. Till detta kommer svårigheten med delvis okända eller icke insedda
begränsningar när det gäller miljörelaterade förutsättningar för utveckling och risken
för mer eller mindre dolda miljöskador och miljökostnader.

Intresset för miljöaspekter på utvecklingsfrågor ökar snabbt i mottagarländema.
Precis som hos oss finns dock intressemotsättningar, olika grad av förståelse hos
allmänheten, andra politiskt akuta problem än miljöproblemen att lösa, etc. Genom
biståndet kan vi stödja och stimulera de goda krafter som films.

De miljörelaterade fBmtsättningama kan vara mycket olika i ett mottagarland
jämfört med hos oss. Det kan gälla allt från bristfällig lagstiftning, svaga institutioner
och otillräckligt skatteunderlag till armorlunda miljömässiga förutsättningar, erosions-

känslig jordmån, stor risk fbi fBrsurning, akvatisk produktion baserad på andra
ekologiska system än dem vi har eller knapp vattentillgång. Dessa miljöförutsättning-
ar måste analyseras för att biståndet skall bli långsiktigt effektivt och värdefullt.
Analysen måste också kopplas till en social, ekonomisk och politisk analys.

54



Vi vill utfärda en varning för en övertro på "svenska" miljölösningar. Sverige har
generellt ett gott rykte intemationellt når det galler miljölrågor. Detta innebar dock
inte att vi ligger främst när det galler allt miljöarbete och de lösningar och system vi
f n tillämpar går inte att okritiskt exportera. Det samhälle som vi byggt upp år i många
avseenden inte hållbart och är därför ingen generell modell fbi uthållig utveclding i
andra länder. De teknologier vi använder ar inte självklart lämpade för användning i
länder med andra förutsättningar. Det ar som nämnts tidigare inte bara miljötBrutsätt-
ningama i bred bemärkelse som ar olika. Detta måste beaktas när vi diskuterar
förutsättningar fbi svensktbistånd fbi uthållig utveckling och prioriteringar inom
biståndet.

Vi vill bestämt awisa den ibland fi-amtBrda tanken att miljöproblemen skall
tacklas först når man uppnått ett visst mått av ekonomisktillvaxt. Miljöaspekterna på
utvecklingen måste alltid beaktas. Sedan år det en annan sak att detta måste ske på
olika satt bl a beroende på var ett land belinner sig på utvecklingsskalan, vilka utveck-
lingsproblem man tacklar, vilka miljötBrutsattningar som föreligger och vilkade
socioekonomiska förhållandena år.

Avgörande skilh1ader finns t ex mellan å ena sidan ett fattigt jordbrukssamhälle i
Afrika, där vattentillgång, erosion och befolkningstillvaxt kan vara avgörande fbi hur
uthållig utvecklingen blir, och å andra sidan ett lika fattigt urbant samhälle, dar luft-
föroreningar, vattenkvalitet, avfallshantering och livsmedelsförsörjning avgör livskva-
litet och utvecklingsmöjligheter. Biståndet måste anpassas efter problembilden. Vågen
till hållbar utveckling är inte densamma överallt och i varje ögonblick.

En intressant fråga är om man kan hoppa över miljötBrstörande utvecldingssteg
genom s k teknisk "leap-frogging", till vilken biståndet skulle kunna bidra. Vi
diskuterar detta i kap 4.

Dialog med mottagarliinderna
Önskemålen om utvecklingsbistånd måste i princip komma från u-landema själva.
Biståndet måste bygga på mottagarlandemas prioriteringar, strategier och planer.

Dialogen med mottagarländema är avgörande fbi en förståelse av båda parters
utgångsp1mkter och önskemål och påmiljöområdet bör dessa tydliggöras inom ramen
fbi dialogen om landstrategin.

Rekommendation: Särskilda miljödiskussionerö med niottagarlanderna, bilatei-alt '

och regionalt, bör initieras ytterligare. ö'

Den svenska miljöpolitiken bör få ett genomslag i de diskussioner och förhandlingar
som förs i biståndssammanhang. Detta förutsätter ktumande om tänkesätt, slutsatser,
riktlinjer och beslut.
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Rekommendation: Förhandlingar, både i multilaterala ochbilaterala sammanhang,
måste från svensk sida bygga på insikter om grunddragen i den svenska miljöpoli-
tiken, om de svenskabiståndsmålen, om intemationell normbildning och svenska
internationella åtaganden på miljö- och utvecklingsområdena och om innebörden i
begreppet hållbar utveckling. Detta kräver utbildning av biståndsadministratörer på
alla nivåer.

Mottagarländemas nationella strategier och planer bör vara vägledande fbi biståndet
och kan bidra till en bättre givarsamordning. Dessa bör dock vara processinriktade och
tydligt "mottagarlandsägda". Vi vill varna fbi risken att fbi stora krav ställs på natio-
nella strategier i mottagarländema, typ NEAPS, bara för att tillfredsställa givama. Vi
diskuterar detta närmare i kap 5.

Konditionalitet
Frågan om konditionalitet i biståndet är ständigt aktuell. I samband med UNCED har
de1ma diskussion tagit ny fart, delvis med armar im1ehåll än tidigare. Konditionaliteten
har kommit att diskuteras på flera nivåer, t ex i samband med val av mottagarland,
inom sektorsvisa policies och riktlinjer, när det gäller importstöd och som ett resultat
av miljökonsekvensbedömningar av olika slags insatser.

FINNIDA hör till dem som övervägt att införa miljökriterier vid val av mottagar-
land. Tanken har varit att man med hjälp av dessa skall k1nma avgöra om ett mottagar-

land har ett tillräcldigt starkt eget intresse av att hantera miljöaspektema på utveck-

lingen. Om mottagarlandet inte har det skulle finskt bistånd ha svårt att bidra till en
hållbar utveckling. Detta skulle då k1mna vara vägledande för om ett land skall
prioriteras som mottagare av finskt bistånd eller inte. Bland de kriterier som diskute-

rats hör huruvida intemationella miljökonventioner ratificerats, miljölagstiftning
films, en statlig miljöorganisation har etablerats och statsbudgeten im1ehåller en
budgetpost fbi miljöändamål.

Vi anser inte att kriterier av detta slag generellt bör etableras som villkor för
svenskt bistånd. Avsaknaden av t ex en miljömyndighet kan i själva verket vara ett
skäl till bistånd på miljöområdet. Däremot bör faktorer som de nämnda mycket mera
noggrant än hittills analyseras inför upprättandet av landstrategier och som en del av
planeringsprocessen inför tänkta insatser. Bistånd bör inte utgå om mottagarlandet
demonstrerar ett ointresse fbi miljöaspektema och äventyrar biståndsinsatsens
hållbarhet. Bistånd bör heller inte utgå inom ett område som täcks in av någon av de
intemationella konventionema på miljö- och utvecklingsområdet om mottagarlandet
inte har ratificerat konventionen. Frågan om "grön" konditionalitet i övrigt bör
diskuteras vidare med övriga givare, eftersom en samsyn är av värde.

Rekommendation: Sverige bör ställa krav på mottagarländer att dessa ratiiicerar
globala miljökonventioner med anknytning till sektorer där svenskt bistånd kan
komma ifråga. Sverige bör, i samråd med andra givare, utreda frågan om "grön"
konditionalitet i övrigt.
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Konditionalitet i samband med sektorsvisa policies ochriktlinjer kan mycket väl
förekomma. Ofta kan dock en positiv ansats vara möjlig, dvs ett betonande av vad
Sverige är intresserat av att stödjai stället tBr det omvända.

När det gäller importstöd och betah1ingsbalansstöd pågår en utredning på SIDA.
Vi avstår därför från specifika synpunkter på detta.

Systemet med miljökonsekvensbedömning utgår från konditionalitetstanken.
Förutsättningen är att insatser som skadar miljön oacceptabelt mycket och som inte
leder till en hållbar utveckling inte skall tillåtas. Både det femte biståndsmålet och
Agenda 21 anger de principiella kraven härvidlag. Vi tar upp frågan om riktlinjer fbi
miljökonsekvensbedömningar i kap 6.

Det kandessutom fumas anledning att än en gång nämna att Sverige ställt sig
bakom den s k försiktighetsprincipen (Precautionary Principle). Detta innebär att
bistånd inte skall utgå till utvecklingsinsatser som irmebär en risk för negativa Följder
när man inte kan bedöma hur allvarlig denna risk är.

Andra biståndsgivares strategier
Samtliga givarländer anser miljöaspektema på utvecldingsbiståndet vara viktiga. Det
framgår bl a genom det aktiva deltagandet i DACS miljökommitté (DAC/ENV). Hur
man närmat sig problemen varierar åtskilligt, men arbetet i DAC/ENV innebär
successivt en ökad samsyn. Vi har inte hatt möjlighet att samla in och analysera
material från alla biståndsgivarna och än mindre besöka dem, något som är nödvän-
digt om man vill redovisa en heltäckande och rättvisande bild. Några av givarländema
och EU har vi emellertid varit i kontakt med. Korta redovisningar av miljöaspekter på
dessa givares bistånd återfinns i en särskild sammanställning i bilaga l:l till denna
rapport. Slutsatser beträffande Eu-biståndet vid ett svenskt Eu-medlemskap redovisas
i kap 6.

En särskilt intressant samverkansfonn mellan ett givarland och ett mottagarland
har etablerats av Nederländema. Nederländema har tecknat ömsesidiga samverkansav-
tal med tre u-länder, fbi ett gemensamt arbete inriktat på att skapa en hållbar utveck-
ling i både Nederländema och i respektive u-land. Modellen presenteras i den nämnda
sammanställningen i bilaga 1:1.

Rekommendation: Utred närmare möjligheten för bilateråla avtaliom ömsesidig
,hållbar utveckling mellan några u-länder och Sverige enligt holländsk ihodell.

ö *

Strategiska överväganden i det svenska biståndet

Allmänt
Förutom den tidigare etablerade fattigdomsinriktningen i svenskt bistånd, kan ett
övergripande mål fbi biståndet sägas ha manifesterats i och med Sveriges anslutning
till Riodeklarationen och Agenda 21: Allt bistånd skall främja en hållbar utveckling.
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Någon övergripande strategi fbi ett svenskt bistånd inriktad på hållbar utveck-

ling, utöver vad som fimls antyt1 i UNcED-propositionen (Prop. 1993/94:111), fim1s
inte på riksdags/regerings/uD-nivå.

UNcED-propositionen anger att grundläggande utgångspunkter för de svenska
insatsema i strävan mot en hållbar utveckling är kampen mot fattigdomen och
underutveclding i den fattiga delen av världen. Kampen mot fattigdom och under-
utveckling skall vara fBrenlig med respekt för mänsldiga rättigheter inom demokratis-

ka, pluralistiska sarnhällssystem och väl ftmgerande marknadsekonomier. Det över-
gripande och strategiska målet fbi en hållbar utveckling är ekonomisk och social
utveckling inom ramen fbi ekosystemens bärighet. Det samlade svenska biståndet
skall med angivna utgångsptmkter främja detta övergripande mål.

Det gäller att upprätta en sarnsyn på utvecklingens förutsättningar och på
biståndets inriktning. Budskapet i Riodeklarationen och Agenda 21 måste förstås av
dem som utvecklar den svenska biståndspolitiken under de närmaste åren. Tidigare i
detta kapitel har vi betonat nödvändigheten av att beakta detta i samband med en ev.
ny biståndspolitisk utredning.

Samtliga strategier och policies, som UD/IU och biståndsmyndighetema
utvecldar måste utgå från tankegångarna i Riodeklarationen och Agenda 21. Existe-

rande strategier och policies bör successivt revideras med tanke på kravet på bistånd
för hållbar utveckling. l kap 6 ger vi exempel på viktiga sådana inom det bilaterala
biståndet.

De strategiska målen baserade på Agenda 21 måste integreras med andra
övergripande biståndsmål, såsom fattigdomsinrilctning, mottagarlandsorientering,
mobilisering av människors medverkan och etablerandet av en grund för demokratiskt
ansvarstagande.

Integrering och koncentration
Vi har redan betonat att integreringen av miljö och utveckling för att uppnå en hållbar
utveckling är fLmdamental. I en övergripande strategi måste en förstärkning av inte-

grationsprocessema ingå. Detta kan ske genom fortbildning av biståndsadministratö-

rer och genom att särskilda miljöanslag uttalat används fbi bl a detta. lntegreringstan-

ken får dock inte tolkas så att central analys-, idéutvecklings- och metodutvecklings-

kapacitet inte behövs - tvärtom krävs förstärkt sådan. Vi diskuterar detta närmare i
kap 7.

Koncentration i biståndet är nödvändig. Om ett stöd på miljöområdet är avgöran-
de för om biståndet till en viss sektor eller ett visst land bidrar till hållbar utveckling
eller inte, får koncentrationstanken inte hindra biståndsinsatsema att miljöanpassas -

integreringen av miljö och utveckling får aldrig läggas åt sidan. Särskilda miljömedel
bör användas fbi katalytiska miljöinsatser och fbi att medverka till och påskynda
integre1ingen, utan att detta uppfattas som ett avsteg från koncentrationstanken.

Dessutom måste koncentrationstanken också ktuma im1ebära att man fokuserar
mera på nya, i ett UNcED-perspektiv prioriterade, insatser på bekostnad av en del av
de tidigare insatsområdena.

Långsiktighet i biståndet
Behovet av långsiktighet i biståndet måste betonas. Omställningen till en hållbar
utveckling är en av de största - eller den största - utmaning mänskligheten har stått
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inför. Den kormner att ta tid - att förverkliga Agenda 21 är en uppgift som sträcker sig
långt in i nästa århundrade. Strategiskt avgörande insatser för en hållbar utveckling
med hjälp av bistånd måste få möjlighet att fortsätta över en lång tid om detta behövs.
Den snabbhet i samhälls- och miljöfBrändringar vi betonade i kap 1 och komplexiteten
i problemen kräver paradoxalt nog både en ökad flexibilitet och en långsiktighet i
biståndet.

Fattigdomsinriktning
Hur stor miljöskulden är i världens länder, speciellt med tanke på de fattiga männi-
skomas framtida utvecldingsmöjligheter, har ännu inte beräknats. En sak är dock ldar
- när e1Tektema av förändringar i den globala miljön blir märkbara är det framför allt
de fattiga ländema och de fattiga g1nppema mä1miskor som drabbas hårdast.

Indelningen i globala och lokala miljöproblem är inte relevant i alla avseenden.
En miljöeffekt som kan betecknas som global, kan leda till mycket olika problem,
beroende på olikheter i ekologiska förutsättningar eller beroende på om man har
pengar eller inte att tackla följdema. De fattigaste ländema bör fåhjålp genom
biståndet att dels hantera sina egna lokala miljöproblem, dels delta på så lika villkor
som möjligt i de intemationella diskussionema om de gränsöverskridande miljö-
problemen.

Rekommendation: F attigdomsinriktningen i det svenska bis~ndet bör bestå också
när biståndet ges en inriktning i överensstämmelse med Agenda 21.

Det svenska biståndet fbi en hållbar utveckling bör således inriktas på tvåhuvudområ-
den. Det ena är att stärka den fattiga befolkningens möjligheter att hävda sina intres-
sen inom ramen för en hållbar utveckling. Det andra är att ge stöd till fattiga ländems
regeringar att etablera förutsättningar för en nationell hållbar utveckling, att sätta
ramverk.

Sociala aspekter
Som vi tidigare antBrt är hållbar utveckling inte möjlig i en värld som präglas av
djupa ekonomiska och sociala orättvisor. Märmiskors sociala och ekonomiska villkor
ger förutsättningarna för hållbar utveckling. En biståndsstrategi för hållbar utveclding
måste därför medverka till att förändra och förbättra dessa villkor. Att minska fattig-
domen och att satsa på människors utveckling, blir därmed centrala element också i en
strategi för hållbar utveckling, i vilken biståndsinsatser inom miljö/utvecklingskom-
plexet kan åstadkomma förbättringar både i mänsklig välfärd och i miljösituationen.
Insatser för märmiskors utveckling, såsom stöd till förbättrad hälsa, näringsintag och
utbildning m m, kan medverka till effektivare resursutnyttjande genom att människor
ges bättre valmöjligheter och därmed större möjligheter att själva påverka sina
levnadsvillkor.

I det svenska biståndet har betydelsen av ett genderperspektiv långe betonats och
kopplingama mellan gender- och miljöfrågor blir alltmer påtaglig, inte minst när
fattiga gruppers utvecklingsproblem skall tacklas. Agenda 21 är ett viktigt dokument
också från gendersynpunkt. Dess värde ligger framför allt i att kvinnors roll när det
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gäller förvaltning av samhällets resurser i allmänhet och nan1rresurseri syrmerhet
betonas så tydligt. Agenda 21 poängterar också nödvändigheten av att fler kvinnor
bereds tillträde till högre befattningar, deltar i utformandet av politik och riktlinjer för
samhällsutvecldingen och medverkar i utbildning inom miljörelaterade områden.

Arbetsgruppen vill betona vikten av att de sociala aspektema beaktas fullt ut i
analys och genomförande av biståndsinsatser för en hållbar utveckling och att
miljöproblemen inte uppfattas som utpräglat mekanistiska och tekniska.

Awägningar multilateraltlbilateralt
l rtmda tal en tredjedel av det samlade svenska biståndet kanaliseras via multilaterala
organ och program. Awägningen mellan multilateralt och bilateralt bistånd torde i
många stycken vara resultat mera av den historiska utvecklingen av det intemationella
utvecklingssamarbetet, än av noggra1ma analyser av komparativa fördelar inom vissa
insatsområden eller detaljerade studier av kostnadseffektivitet.

Vi har inte ansett oss ha tillräckligt underlag för en bedömning av huruvida
nuvarande fördelning av det svenska biståndet i dessa delar är bäst ägnat att fi-ämja
strävan mot hållbar utveckling. Vi vill emellertid starkt framhålla betydelsen av att
Sverige företräder samma grundläggande biståndsstrategi i fråga om hållbar utvecling
oavsett fonn av bistånd. Vårt uppträdande i de multilaterala biståndsorganens styrelser
måste vara konsistent med vad vi framför i biståndsdialogen med ett mottagarland. Vi
vill vidare peka på att begreppethållbar utveckling, tolkat i operativa biståndstemler,
ofta ger företräde åt småskalighet och stark lokal förankring, vilket generellt torde
vara lättare att åstadkomma i samband med bilaterala insatser och insatser genom
enskilda organisationer än genom multilaterala insatser.

Vi återkommer till frågan om det multilaterala biståndet i kap 5.

Kapacitetsutveckling
Kapacitetsutveckling, kompetensuppbyggnad och institntionsutveckling i u-ländema
identifierades i UNCED som avgörande fbi möjlighetema till hållbar utveclding.
Förvaltningsbistånd med inriktning på hantering av miljöaspekter på utvecklingen
intar därmed en viktig roll i det bilaterala biståndet för hållbar utveckling. (Se vidare
kap 4.)

Katastroftörebyggande bistånd
Bistånd där miljöaspektema ges ökad betydelse öppnar delvis nya perspektiv.
Koniliktrisker, instabilitet, migration och s k naturkatastrofer dämpas, behovet av
katastrothjälp likaså. Kort sagt, arbetar vi mera förebyggande än botande, blir det
oändligt mycket billigare för världssamftmdet på sikt, både från mänsklig och
ekonomisk synptmkt. Kopplas miljö- och utvecklingsfrågoma samman betonas
långsiktighet i biståndet.

Rekommendation: Betona mer vikten av långsiktiga, fattigdomsinriktade,
katastroftBrebyggande utvecklingsinsatser än kortsiktigt katastrofbistånd i den
svenska biståndspolitiken.
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EU
Vi diskuterar etfektema av en eventuell Eu-anslutning merai detalj i kap 6, men det
är uppenbart ett strategiskt val om vi i huvudsak vill påverka EUS politik allmänt, eller
om vi också vill ha ambitionen att granska program och projekt. Som vi framhåller i
kap 6 skulle det senare kräva avsevärt större personella resurser än vad som f n kan
mobiliseras inom biståndsmyndighetema.

Sammanfattningsvis
Målsättningen om hållba11 bistånd tBrutsåtter fbi sitt förverkligande framför allt två
saker. För det första att insatser inom biståndets ram som ej år förenliga med rekom-
mendationema i Agenda 21 fasas ut. För det andra att en kraftsamling sker till
områden som bedöms vara mest kritiska utifrån perspektivet hållbar utveclding. En
diskussion om dessa följer i kommande kapitel.
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O4. KRITISKA lNSÅTSOMRADEN

I vilket vi diskuterar vilka kritiska insatsområden som särskilt bör upp-
märksammas inom ett svenskt bistånd öl en hållbar utveckling och i
vilket vi ger synpunkter på ett antal andra viktiga insatsområden.

Kritiska insatsområden i det svenska biståndet i förhållande till
Agenda 21
I tidigare kapitel har vi angivit att hela det svenska biståndet i alla dess olika fonner
och uttryck måste medverka till hållbar utveckling. Även inom ramen för en sådan
allmän inriktning finns det enligt vår mening ett antal kritiska insatsområden som är
av särskild vikt i strävan mot en hållbar utveckling i u-ländema. Vi menar att både det
multilaterala och det bilaterala biståndet bör ägna särskild uppmärksamhet åt dessa
områden.

Mot bakgrtmd av vår diskussion i tidigare kapitel om världens miljö- och
utvecklingskarta och om begreppet hållbar utveckling samt de element i en övergri-
pande strategi som redovisas i kap. 3, har vi fum1it att följande jaktorer bör tillmätas
avgörande betydelse vid valet av kritiska insatser inom ramen för ett hållbart bistånd:

- Fattigdom (1);
- Antal människor (2);
- Miljöns sårbarhet/känslighet (3);
- Huruvida de fattigas basbehov tillgodoses (4);
- Huruvida svensk kompetens finns att tillgå (5);
- lntemationella åtaganden (6).

Dessa faktorer dominerar starkt vid urvalet av sektorsatsningar, vilket framgår nedan.
I Agenda 21 ingår rekommendationer om sektorövergripande dimensioner och rollfor-
delning mellan olika aktörer i samhällsutvecklingen. Vi anser att följande bör betonas
särskilt i analyser och insatser:

* Fattigdomsinriktning;
- Lokala rättigheter/lokalt ansvar/NGos roll;
* Genderperspektiv;
- Kvimiors rättigheter, inflytande och medverkan;
- Kapacitetsuppbyggnad, inkl. undervisning på alla nivåer;
* Institutionsutveckling;
- Samspelet miljö - ekonomi;
- Befolkningsutveckling.
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Vidare anser vi - också mot bakgrund av vår tidigare diskussion och med tanke på
faktorema ovan - att följande sektorer framstår som särskilt kritiska och väsentliga för
ett svenskt bistånd fbi en hållbar utveckling:

- Vattentillgång/-användning (1, 2, 3, 4, 5);
0 Hållbart jordbruk (1, 2, 3, 4, 5, 6);
- Marin miljö/kustområdet (1, 2, 3, 4, 5);
0 StadsfBrvaltning/urbanisering (1, 2, 3, 4, 5);
- Energi/transporter (2, 3, 4, 5, 6).

Alla insatser inom de nämnda sektorema bör så långt möjligt beaktade sektoröver-
gripande dimensionerna. Dessutom måste insatser med anknytning till befolknings-
utvecldingen uppmärksammas särskilt.

Till detta skall läggas behovet av miljöspecifika insatser - t ex insatser som
fokuserar direkt på behovet av att hantera ett visst miljöproblem.

Andra områden, som t ex modem teknologi, hälsa eller handelsregler, kan också
nämnas som viktiga med tanke påmiljöproblemen. Vi belyser även dessa och ett antal
andra viktiga områden och infallsvinklar nedan.

Insatser inom de ovan nämndadimensionema och sektorema kan grupperas
inom två insatsområden, som från perspektivet hållbar utveckling - både med tanke på
sociala utgångspunkter och kraven på ett hållbart nyttjande av naturresurser - är
fundamentala för fattiga människors överlevnad och möjligheter till en bättre tillvaro.
Det första området är vatten- och matförsörjning och de krav på naturresursbasen detta
ställer och det andra är de miljöproblem som är förknippade med den snabba urbanise-
ringen, framför allt avfalls-/avlopps-/töroreningsproblemen.

Dessa tvåbreda insatsområden anser arbetsgruppen måste betonas särskilt i ett
svenskt bistånd som har utgångspunktema hållbar utveckling och fattigdomsinrikt-
ning. Därutöver tillmåter vi energiförsöijningen särskild betydelse. Många andra
biståndsområden är självfallet viktiga, framför allt från humanitär synpunkt, men de
tre nänmda är på sikt bokstavligen livsavgörande.

När vi valt ut dessa kritiska insatsområden är det både fbi att markera behovet av
ökat stöd och för att ange en delvis ny inriktning. Vi kommer i det följande att åter-
igen visa på nödvändigheten av att sluta kretsloppen av näringsänmen och organiskt
material i samband med vårdiskussion om insatser, t ex i avsnitten om jordbruk,
marin miljö och urban miljö.
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Rekommendation: Dethållbara biståndet bör ägna särskild uppmärksamhet åt
följande insatsområden:

- Mat- och vattenförsörjning/natnrresursbasen
- vattenresurser/ -användning
- hållbart jordbruk
- marin miljö/kustområdet
- biologisk mångfald
- skog

' Urbana miljöproblem
- avfall/avlopp
- transporter

- Kapacitetsutveckling
- institutionsutveckling
- forskning, utbildning, undervisning
- miljöekonomi
- enskilda organisationer

- Energisystem

- Befolkningsutveckling

Dagens bistånd uppmärksammar på olika sätt dessa insatsområden och dimensioner. l
fråga om vissa delar av det bilaterala och multilaterala biståndet, är dock fattigdoms-

inriktningen mindre markerad.
l många givarländer pågår liknande tanke- och idéutveckling som i Sverige i

fråga om begreppet hållbar utveckling och biståndet (se bilaga 1:1). Vårt allmänna
intryck är att flertalet av de övriga givarländema rör sig i riktning mot större uppmärk-
samhet för de kritiska områden vi redovisat ovan.

Det är redan och bör allt framgent vara en huvuduppgift för OECD/DAC och
dess arbetsgrupp för miljö och utveckling att närmare granska och diskutera givarper-
spektivet på sambandet mellan UNCED, Agenda 21 och biståndet. Mottagarperspekti-
vet kommer till uttryck inom FN-systemet, särskilt CSD, UNDP och UNEP.

Biståndet idag - en genomgång av två länder
En total genomgång av det nuvarande bilaterala biståndet i ljuset av Agenda 21 har
inte varit möjlig att göra. För att ändå få en uppfattning om hur det svenska biståndet
ter sig på gräsrotsnivå, från fältet, i mottagarlandet, bad vi llED genomföra en studie
av det samlade svenska bilaterala biståndet i två av mottagarländema. Fler länder gick
inte att klara på den begränsade tid som stått till buds.

Valet av länder gjordes i samförstånd mellan IIED och oss. Valet var svårt
eftersom två länder aldrig är varandra lika, varken vad gäller ekonomi, ekologi eller
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kultur. Inget land är heller illustrativt för en region, än mindre för en kontinent eller
världen i sin helhet. Vi valde Indien och Zambia för att få två länder från olika
kontinenter, med olika utvecklingsförutsättningar och delvis olika utvecklingsproblem
och med olika fonner av svenskt bistånd. Så är t ex det totala biståndet till Indien
endast lprocent av landets BNP, medan det är 18 procent i Zambia. Trots skillnadema
mellan dessa båda länder fann man ändå stor överensstämmelse när det gäller vilka
principer biståndet bör bygga på i de båda fallen.

Uppdraget utfördes med hjälp av intervjuer med relevanta tjänstemän på SIDA,
SAREC, BITS och Swedecorp, analys av viktiga dokument från samtliga biståndsor-
ganisationer samt nmdabordskonferenser i respektive land. Representanter från
statliga myndigheter, frivilliga organisationer, privata sektom och de svenska ambas-
sadema deltog i konferensema, vars resultat bildade underlag fbi slutsatsema och
rekommendationema. Studien genomfördes således med medverkan av lokala IIED-
konsulter och i samverkan med biståndskontoren. Studien lades avsiktligt upp mycket
informellt och medNGo-medverkan för att mera oberoende synpunkter skulle
komma fram.

Studien har rönt uppskattning både frånbiståndskontoren och frånbistånds-
intresserade i de båda ländema. Vi noterar en kommentar från dem som arbetat med
studien: "Sverige är förmodligen det enda givarland som är berett att vara så öppet för
synpunkter på sin biståndsverksamhet".

Studien redovisas i en omfattande rapport, Swedish/tid and UNCED - Case
Studies djIndia andzambia, som återfinns i Volym 2. Några exempel på slutsatser
och rekommenderationer återges här.

Viktiga lärdomar enligt studien ärbl a att:

Det svenska utvecklingssamarbetet i stort sett är bra från Agenda 21-synpunkt -
men behöver kompletteras;

Det svenska stödet till energisektom i Indien dock inte sker i "UNCED-andan";

Det svenska utvecklingssamarbetet röner stor respekt fbi sin fokus på fattigdom,
katalytiska angreppssätt, risktagande, folkligt deltagande, omsorg om miljön och
öppenhet fbi lokala initiativ;

Deltagande/medbestämmandeprocesser är grundläggande;

Det är viktigt att i större utsträckning stödja frivilliga organisationer och den
privata sektom, gärna i någon form av samverkan med staten där det är möjligt;

Biståndet har en viktig roll i förhållande till Agenda 21, eftersom det kan

0 hjälpa till att få marknadskraftema i "rätt" riktning, vad beträffar omsorg om
miljön och social och ekonomisk utjärmiing,
- hjälpa till med obundet stöd utanför det statliga etablissemanget, vilket kan
bidra till irmovationer,

65



- ha en multiplikatoreffekt - om det koncentrerar sig på att sprida ktmskap om
lyckade pilotaktiviteter.

För att biståndet skall förbättras i enlighet med Agenda 21 redovisas också rekom-
mendationer fbi tiamtiden vad gäller inriktningen.

Man rekommenderar bl a att Sverige:

Gör en allvarlig omprövning av stora infrastukturprojekt i relation till hållbar
utveckling och Agenda 21 och bedömer om sådana projekt inte kan drivas av den
privata sektom eller IBRD;

Satsar på mindre projekt (på ca l milj SEK), som tillåter flexibilitet och lärande,
som altemativ till mera storskaliga projekt;

Ger mer stöd till särskilda miljöinsatser - t ex stöd till miljösektom i Zambia och
altemativa energikällor i Indien;

Fortsätter att utveckla kapacitet i miljöekonomi - både i Sverige och i mottagar-
ländema:

Ger stöd till utveckling och tillämpning av metoder och arbetssätt rör lokalt
deltagande och konflikthantering;

Hjälper till att sprida ktmskap om lyckade modeller/projekt som det svenska
utvecklingssamarbetet bidragit till.

Arbetsgruppen har fum1it att denna typ av genomlysning av biståndet i ett land kan
vara en mycket värdefull bas för diskussioner om det fortsatta svenska biståndet både
till ett visst land och generellt.

Rekommendation: Genomför en analys med utgångspunkt i Agenda21 av det
samlade svenska biståndet i varje mottagarland, i stil meddet som nu gjorts i
Indien och Zambia.

Kritiska insatsområden i det svenska biståndet - kort diskussion

Mat- och vattenförsörjning/naturresursbasen

Vattenresurser/wtttemmvändning
Vatten är en ändlig, sårbar och icke utbytbar resurs av vital betydelse för natur och
samhälle. Vatten utgör en förutsättning för all utveckling. Vattenaspekter aktualiseras
på en mängd olika sätt inom biståndet.
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Efter UNCED har vattenresursfrågoma kommit alltmera i focus liksom vattenre-
laterade miljöproblem. Tillgång på vatten är avgörande för produktionen av jordbruks-
grödor - utan vatten blir det inga växter. Uttaget av färskvatten för olika ändamål ökar
snabbt och är på många håll större än det vattnets kretslopp fBnnår göra tillgängligt.
Befolkningsökningen är snabb samtidigt som tillgängliga vattenresurser i växande
grad görs otjänliga för konsumtion genom nedsmutsning av hushålls- och indus-
triutsläpp. Problemet är således dubbelt - både överuttag och nedsmutsning.

Flertalet av de svenska samarbetsländerna är belägna i områden med vattenbrist.
Klimatet utmärks här av att en stor del av året är tontid, växtsäsongen ärkort och att
atmosfären är extremt "törstig". Avdunstningen är tre till fem gånger större än i
Sverige. Återkommande torrår är en naturlig del av klimatet. 1992 års svåra torka i
södra Afrika var således ingen enskild företeelse. Nya svåra torrårkommer med
visshet att återkomma, dock är tidpunktema svåra att fömtsäga, likaså allvaret.
Marktörstöring, orsakad av människan, törvärrar situationen genom att marken
förlorar sin uppsugningstBrmåga och genomtränglighet. Såväl matproduktion som
d1icksvattentillgång minskar.

Det är angeläget att man inom biståndet utvecklar en strategi för att förebygga att
våra mottagarländer ånyo hamnar i samma allvarlig katastrofsituation som t ex 1992.
Det gäller att samtidigt parera faktorer som folkökning, nedsmutsning och återkom-
mande torrår. Situationens allvar illustreras av att år 2025 uppskattas över en miljard
människor i u-länder bo i områden med extrem vattenbrist.

Rekommendation: Svenskt bistånd måste aktivt medverka till atttillgängliga,
knappa vattenresurser utnyttjas påbasta möjliga sätt genom att förbättra försörj-
ningsläget av tjänligt vatten ochnäringsriktig mat genom att främja:

- Ett integrerat synsätt som omfattar såväl mark- som vattenvård;
- Kapacitetsuppbyggnad, information och ökat medvetande;
- Decentraliserat beslutsfattande;
- Tillvarata kvinnomas roll i hushållningen av va;
- Behandla vatten som en ekonomisk resurs vars värde omfattar

rniljökostnader och altemativanvändning.

Rekommendation: Biståndet måste inriktas mot insatser som törebygger att den
knappa vattentillgången i gnmdvatten och vattendrag töroxenas eller överutnyttjas
genom:

- lnventering och kartläggning;
- Utformning av relevant policy, lagstiftning ochinstrument för upptöljning

med avseende på mark- och vattenvård;
- Utveckling av nationella aktionsprogram och institutioner;
- Utveckling av metoder för skydd ochkontroll av yt- och grundvatten.
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Brist på vatten leder till konflikter av olika slag. Inte minst i fattiga u-länder har
vattenbristen på många håll blivit så akut att den utgör ett hot mot säkerheten.
Konkurrensen om vattnet mellan stad och landsbygd, industri och konstbevattning är
växande. Storstädemas expansion i u-ländema kommer att medföra starkt växande
behov av vatten och samtidigt bidra till ökad fBrorening av vattenkälloma. Konflik-

tema kring vattenresursema kommer att bli en allt viktigare fråga att hantera i utveck-
lingssamarbetet och som en del av den globala säkerhetspolitiken.

Lokala konflikter kan begränsas genom utveckling av och stöd till decentralise-
rade, demokratiska system, där de olika intressentema medverkar i beslutsfattande och
genomförande.

Rekommendation: Sverige bör, genom att bistå regionala initiativ för att utveckla
ramverk, normer och system för samarbete och konfliktlösning, medverka till att
konflikter begränsas.

Människors nedsmutsning av sin egen omgivning i form av bakteriologisk förorening
av dricksvattnet, är den främsta dödsorsaken i u-ländema. Enkla förbättringar av
vattenförsörjning, sanitet och hygien i samtliga u-länder skulle rädda minst 2,5 miljo-

ner barn årligen.
De vattenslukande sanitetssystem som utvecklats i i-världen är helt olämpliga i

de flesta u-landsmiljöer. De system som kan komma ifråga på såväl landsbygd som i
stadsmiljö måste vara "torra" eller extremt vattensnåla. De tekniska lösningama på
problemen är i stort sett kända och resurser rör förbättring finns ofta på lokal nivå.
Vad som saknas är medvetenhet om problemens omfattning och politisk vilja att rätta
till problemen. Vatten och sanitetsförbättringarna skall baseras på lokala lösningar och
maximalt utnyttjande av lokala resurser. Ett utökat stöd för att utveckla socialt,
kulturellt och miljömässigt anpassad teknik krävs, t ex i form av utökat svenskt
bistånd till aktörer som anammar och genomför altemativ i form av torra och/eller
vattensnåla sanitetssystem.

Sverige är ett av få givarländer som prioriterat utveckling av anpassade, torra
system som fattiga hushåll har råd med. Idéema får ökat gehör i det intemationella
samarbetet. Det har aldrig ftmnits bättre möjligheter att lansera enkla sanitära lösning-
ar än idag. Svenskt bistånd bör även fortsättningsvis spela en viktig katalytisk roll i
sammanhanget.

Rekommendation: Svenskt biståndbör inriktas på förbättrad omgivningshygien
(inklusive vatten och sanitet) för fattiga grupper på landsbygd, mindre tätorter samt
storstädemas slum.

Hållbar! jordbruk
Den totala produktionen av livsmedel har i allt väsentligt hållit jämna steg med folk-

ökningen. Världsmarknaden av idag kärmetecknas av relativt stora överskott. Där
svält och undemäring förekommit har detta främst haft sin grtmd i fattigdom, dvs brist
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på köpkralt, eller inbördeskrig och ekonomiska konflikter som gjort det omöjligt för
böndema att bruka jorden.

Vi kan emellertid ingaltmda utgå från att en produktionsökning lätt kan fortsätta,
att den nuvarande produktionen i alla avseenden är hållbar på sikt eller att fördel-
ningsproblemet enkelt och billigt låter sig lösas. De regionala skillnadema i livsme-
delsproduktion är avsevärda. Drygt 700 miljoner märmiskor är undemärda, varav
häliten i Asien. Den j?amtida livsmedelsförsörjningen utgör en källa till stor oro.
Orsakema är bl a:

Världens befolkning fortsätter att öka. Även om ökningstakten idag är lägre rent
procentuellt sett, har den årliga ökningen i absoluta tal aldrig varit större. Drygt
90 miljoner nya människor skall försörjas årligen under de närmaste decem1ier-
na. Det innebär att u-ländemas efterfrågan på t.ex. spannmål kommer att drygt
tBrdubblas fram till år 2025.

Avkasmingen inom jordbruken visar på många håll tecken att stagnera. Vissa
regioner har uppvisat kraftiga produktionsökningar, som t ex. Kina. Där ökade
produktionen per capita med 35 procent under 1980-talet. Andra regioner
uppvisar dock minskningar. I sammanlagt 75 u-länder - merparten i Afrika och
västra Asien - sjönk produktionen per capita under 1980-talet. En viktig faktor i
sammanhanget är givetvis den jordbukspolitik som förts såväl i industriländema
som i u-ländema. I-ländemas skyddstullar har gjort det svårt för u-ländema att
konkurrera på världsmarknaden. I många u-länder har därtill den inhemska
politiken varit starkt reglerad, bl a med låga priser, vilket ej stimulerat till högre
skördar.

Avkastningen visar tecken att stagnera även i tidigare högproduktiva områden.
Den s k gröna revolutionen, som gav Indien och Kina snabba skördeökningar
tmder de senaste decem1iema, har stött på stora svårigheter att hålla avkasmingen
uppe utan skadlig inverkan på markens bördighet. Alltfler experter är överens
om att det på västerländsk teknologi baserade jordbruket - med sitt höga beroen-
de av fossil energi, insatsvaror och bevattning, sin im-iktning på monokulturer
och sin förlust av biodiversitet - inte är hållbart.

Stora markarealer är utsatta för slitage och miljöskador. Orsakema är bl a dålig
jordbruksteknik, bristfällig terrassering, stora och kontinuerliga förluster av
näringsänmen och organiskt material, försaltning och föroreningar pga konstgöd-
sel och pesticider. FAO varnar fbi att ca 20 procent av dagens jordbruksmark på
lite sikt kan bli olämplig för odling.

Möjlighetema att ta nya markområden i bruk för odling är mycket begränsade. I
vissa regioner, t ex Kina, är odlingsarealen per capita redan mycket låg. På andra
håll, t ex i Afrika, odlas jord som inte långsiktigt kan bära ett jordbruk.
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l vissa regioner är bristen på färskvatten redan en begränsande faktor för jordbru-
ket. Med ökat befolkningstryck - och möjligen än torrare klimat pga ldimatpå-
verkan - blir vattenfBrsörjningen än mera prekär. Möjligheten att bygga ut
konstbevattning saknas över stora områden.

Utvecklingen inom fisket är också oroande, delvis som en följd av ett olämpligt
och icke hållbart jordbruk. Uttaget ur världshaven är idag ca 100 miljoner ton
årligen, en kvantitet som överstiger den årliga reproduktionen. Allt större havs-
områden visar tecken på utfiskning och/eller omfattande fBroreningsskador, inte
minst i fiskens reproduktionsområden - vi utvecklar detta nedan.

Dubbelt grön revolution!
Om u-ländema som grupp skall kunna klara att försörja en snabbt ökande befolkning
krävs en krattfull satsning på att utveckla jordbruket - och detta inte bara i områden
som betecknas som högproduktiva. En utveckling av jordbruket skulle ge flera
arbetstillfällen på landsbygden och därmed ökade inkomster. Nyckelfrågor är utveck-
landet av system för småskaliga krediter till småböndema, frågan om nyt1janderätt
eller besittningsrätt till marken, rådgivningsfrågor etc. Bättre inkomster hos de fattiga
är en nödvändighet, bl a för deras möjligheter att ldara matförsörjningen. Utan köp-
kraft blir mäxmiskoma helt beroende av självhushåll och hjälp utifrån. Att försörja allt
större grupper med livsmedelshjälp utifrån ter sig både dyrbart och organisatoriskt
svårt.

Vad som måste ske är en "dubbelt grön revolution", dvs en satsning på högre
avkastning men med stor hänsyn till naturen och miljön. Det innebär ett utnyttjande av
både modem teknologi och beprövad ekologisk kimskap. Centrala frågor i det här
sarmnanhanget blir att sluta kretsloppen av näringsämnen och organiskt material - en
svår utarmning i en situation där alltflera märmiskor i u-ländema kommer att bo i
städer - växtföljden, formema för markens beredning samt balansen mellan djur och
växter på de enskilda gårdama.

Forskningens roll är viktig. Det finns behov av en delvis annorlunda jordbruks-
forskning än hittills. Forskningsagendan måste breddas. Det ekologiska lantbruket,
med dess betoning på kretslopp för näringsämnen och organiskt material, bör stå i
fokus.

Småböndema måste engageras i både i definitionen av forskningsuppgiftema och
värderingen av resultaten. Parallellt skall självfallet arbetet inom växtfBrädlingen
fortsätta. Genom avtal och lagstiftning måste genetiskt material vara tillgängligt för
effektiv växtförädling. Samarbetet mellan den intemationella jordbruksforskningen
(CGiAR-instituten) samt nationella forskningsorgan måste stärkas. Samtidigt ägnas
ökad uppmärksamhet åt "extension services", dvs rådgivning åt och utbildning av
småböndema.

Den nya gentekniken innehåller både möjligheter och risker. En utgångspunkt
måste vara att användandet av genetiskt manipulerade organismer ej bör förekomma
förrän tillräcklig visshet nåtts både om de socioekonomiska och ekologiska konse-
kvensema ("bio-safety").
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Ett arbete med att se över SIDAS stöd på jordbruksområdet har inletts. Syftet är
att vidareutveckla idéema för hur produktionen ska kunna höjas på ett uthålligt sålt
framför allt för Afrikas småbönder.

Sverige är sedan långe engagerat i flera stora landvisa biståndsprogram inom
jordbruk och markvård med speciell inriktning på småböndemas behov. Det särskilda
markvårdsprogrammet i Östafrika förtjänar särskild uppmärksamhet. Dårtill stöds
flera projekt inom försöks- och metodutveckling, bl a när det gäller integrerat våxt-
skydd och altemativa metoder till pesticidanvändning. Sverige år dårtill engagerat i
olika program fbi jordbruksforskning.

Stödet till jordbrukssektom har dock visat en tendens att minska, såvål i Sverige
som hos andra givare. Orsakerna år bl a att olika utvärderingar visat att just jord-
bruksstödet uppvisat relativt sett lägre resultat ån insatser på andra områden. Med
hånsyn till den bedömning vi gör beträffande svårighetema att klara u-låndemas
livsmedelstBrsö1jning i framtiden jöresldr arbetsgruppen att stödet tilljordbrukssek-
torn ökar. Vi vill understryka att stödet till jordbmkssektom bör inriktas såvål på
högproduktiva som mindre produktiva områden.

Rekommendation: Sveriges bistånd bör ge fonsatthög prioritet åt utvecklandet av
u-låndemas jordbruk, med tonvikt pådet småskaliga jordbrjllket. D611& i@ebår
fortsatt verksamhet inom området jordbruk ochlandsbygdsutveckliiig, med dét
uttalade syttet att bidratill ett långsiktigt, hållbart nyttjande- av mark- och vatten-
resurser. Det svenska stödet bör kanaliseras mr att utveclda en 'Hubbeltgrdn
revolution", därhögre avkastningkombineras med en mot ekologiskt

'

jordbruk. Sårskild uppmärksamhet bör ågnasprincipen om kretslopp fbi närings-
ämnen och organiskt material, risk- och konsekvensanalyser vad avser den nya
genteknikens tillämpningar inom jordbruket, vattentillgång och vattentbrsörjning i
torra OchhalvtD1ra områden, utvecklandet av kreditsystem lBr insatsvaror inom
jordbruket fbi småbönderna, institutionella li-ågor som bmkningsrätt till marken
och rätten till vatten och andra restuser samt husdjurens betydelse törkretslopp och
småböndernas hushållsekonomi. Kvinnomas roll och möjligheter inom lantbruket
är av särskild betydelse.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas de pastorala produktionssystetnen i torra
och halvtorra områden.

Riktlinjer för stöd till ett hållbart jordbruk bör snarast tas fram.

Marin milj6lkustområdet
De kustnåra marina ekosystemen år produktionsområden för det primära protein som
mellan en och tvåmiljarder mårmiskor är beroende av fbi sin individuella utveckling
och hälsa. Värdet av att bevara dessa miljöer för uthållig produktion har hört till det
mest underskattade i utvecklingssarnrnanhang och miljöema hör till de mest hotade.

Det marina kustområdets betydelse fbi försörjning och sysselsättning påpekas
inte minst i Agenda 21, som anger behovet av insatser för förbättrad och mer samord-
nad planering av ekonomisk utveckling och resursanvåndning i kustområden som ett
av de högst prioriterade områdena fbi åtgärder. Agenda 21 anger bl a att omkring två
tredjedelar av jordens befolkning är bosatt i kontinentemas kusttrakter. Här finner vi
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ofta områden med mycket hög biologisk produktion, med intensiv ekonomisk aktivitet
och snabbt växande befolkningar. I kustlraktema i Indien, Bangladesh, Indonesien,
Filippinema, delar av Väst- och Östafrika, Centralamerika och den Karibiska övärl -
den, bor olja flera tusen invånare per km} även på landsbygden. Betydelsen av fisk för
proteinförsö1jningen i dessa länder är också utomordentligt stor. Genomgående gäller
att ju fattigare befolkningen är, desto viktigare är fisk som ett komplement till protein-
försö1jningen. För de fattigaste i samhället finns oftast inget altemativ inom ekono-
miskt räckhåll. F isk och andra marina produkter konsumeras inte enbart i kustområde-
na utan transporteras i torkat skick till inlandet.

Det som gör frågan om miljöförstörelsen av u-länders kustzoner extra viktig är
det ofta fBrbisedda förhållandet att dessa miljöer betyder mer för fiskproduktionen än
vad fallet är fbi motsvarande miljöer i tempererade och arktiska trakter. Av den fisk
som säljs t ex på marknadema i karibiska övärlden eller på Stilla havets öar kommer
60-80 procent från korallreven.

l och med den växande insikten om kustområdenas stora betydelse speciellt fbi
den fattigaste delen av befolkningen och dess möjlighet att överleva har också oron
för miljösituationen i kustzonen ökat. Det flmls allt flera indikationer på att produktiva
och viktiga miljöer som mangroveskogar, estuarier och grtmdområden med sjögrä-
sängar och korallrev nu snabbt förstörs. Orsakema till denna förstörelse är ofta fattig-
domsrelaterad. Mangroveskogarna huggs sålunda ner eller förstörs, bl a i jakten på
brä1mved och fbi att ge plats åt hanmar, stora räkodlingar m m. Awerkningen av
mangrove innebär att underlaget för fiskens tillväxt försvirmer.

Förorening av estuarier och laguner av orenat avloppsvatten som leder till
förgiitning av fisk och skaldjur förekommer praktiskt taget överallt. Dynamitfiske på

1

korallrev eller fiske med gifter eller andra destruktiva metoder har praktiskt taget helt
förstört ca 60 procent av korallreven runt Filippinema och delar av Indonesien.
Överallt förekommer en grumling av kustvattnen på grund av jorderosion från
felaktigt jord- och skogsbruk och dåligt planerade infrastruktur- och byggnadsprojekt
uppströms.

Indiska experter anger att transporten av sediment ut i Bengaliska bukten nu är
hundra gånger större än den var vid sekelskiftet. Mycket vanligt är också en diffi1s
förorening av närsalter som leder till eutrofiering och blomning av giftiga mikroorga-
nismer. Enbart i Stilla Havets övärld hanmar nu 50 000 till 100 000 mä1miskor på
sjukhus varje år på grund av konsumtion av förgiftad fisk och skaldjur. För trettio år
sedan var sådana problem okända.

Forskning och kunskapsuppbyggnad kring marina frågor har varit ettersatt i hela '

det tropiska området, speciellt i u-ländema. Den forskning som bedrivits i tropiska u-
länder kring biologisk produktion och miljöförhållanden har i huvudsak varit inriktad
på jordbruk och skogsbruk i inlandet. Detta kan t ex illustreras av att de flesta afri-
kanska kuststater knappast kan uppvisa mer än högst en handfull marina experter. Den
institutionella kapaciteten är i det närmaste obefintlig i dessa länder, trots att många
stater har kuststräckor som är avsevärt längre än Sveriges. I delar av sydostasien är *

forskningsläget något bättre än i Afrika och här är det stora problemet att hitta former
fbi att genomföra de nödvändiga, konkreta åtgärdema med användande av den
existerande kunskapen.

Många av de viktigaste marina resursema i form av fiskbestånd o dyl utnyttjas av
flera olika stater och ett korrekt och varaktigt utnyttjande av sådana resurser kan
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endast ske om länder samarbetar regionalt kring forskning och utnyttjandefrågor. På
samma sätt är kust- och östater intimt beroende av varandra då det har1dlar om
föroreningsfrågor. Transport av föroreningar med havsströmmar från ett havsområde
till ett annat kräver intemationella överenskommelser. För att ktmna förhandla om
sådana överenskonm1elser och övervaka att de efterlevs, krävs kunskap om förore-
ningen i fråga, miljöförhållanden, fysiska och kemiska förhållanden etc.

Såväl multilaterala som bilaterala biståndsgivare har hittills ägnat den marina
miljön och kustzonemas miljöproblem begränsat intresse. Från svensk sida har dock
under senare år en aktivering skett. Insatsema har emellertid varit små och samord-
ningen ringa mellan de myndigheter som varit aktiva. Det är också uppenbart att
dialogen pådetta område mellan de svenska myndighetema och Världsbanken/FN-
systemet kunde vara effektivare. Ett steg i riktning mot förbättrad samverkan har
tagits genom SIDAS utforrmring av riktlinjer för bistånd på det marina miljöområdet.
Den fortsatta utvecklingen av ett sarnmanhållet marint program bör få mycket hög
prioritet inom den nya biståndsmyndigheten.

De akvatiska/ma1ina resursema är ofta regionala och gränsöverskridande till sin
natur, vilket ställer specifika krav på sa1nordning mellan länder. Utöver att vi driver de
marina miljö- och resursfrågomai intemationella fora, kan Sveriges insatser med
fördel koncentreras till de regioner där vi har ett omfattande bilateralt samarbete. Stöd
genom redan etablerade regionala organisationer har fördelen att en samordning med
andra givare sker.

Rekommendation: Svenskt bistånd bör ge hög prioritet åt insatser fbi att utveckla
efektiva system för det hållbara nyrtjandet av naturresurser och skyddet av den
marina miljön i u-ländemas kustområden. Prioritet bör ges åt Sveriges traditionella
mottagarländer. Insatser inom olika sektorer och bis1åndsformer bör samordnas
bättre än hittills. Inriktningen bör vara:

* Kapacitetsuppbyggnad och institntionell utveckling inom forskning, högre
utbildning och på myndighetsplanet;

- Regional sarnordning och planering av kust- ochflodområden samt
naturresursutnyttjandet i dessa;

* Utbildning, rådgivning och olika typer av kampanjer fbi
medvetandeuppbyggnad;

- Stöd fbi utvecklandet av ekologiskt anpassade avloppsreningssystem;
- Utveckling av vatten-, naturresurs- ochmiljölagstiftning;

Dessutom bör turismens roll och konsekvenser för kustzonemas miljö
uppmärksammas. Stöd till utvecklandet av s k ekoturism bör övervägas.

Biologisk mångfald
Den biologiska mångfalden är viktig för att upp-rätthålla de ekosystem som på lång
sikt är nödvändiga för människan. Mångfalden bidrar till stabilisering av vattenföring
och klimat, återtBring av näring till de jordar vi brukar, reglering av skadegörare,
nedbrytning av förorenirrgar etc. Mångfaldens värde fbi märmiskan kan också bestå i
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produktion av föda, mediciner, biologiska bekämpningsmedel m.m. och som indikato-
rer på miljöns tillstånd.

Till den biologiska mångfaldens värden hör också den genetiska variation hos
husdjur och odlade växter, som är en förutsättning för långsiktigt uthållig jordbruks-
produktion. Denna genetiska variation minskar idag snabbt.

Insikten om att bevarandet och det uthålliga nyttjandet av den biologiska
mångfalden är ftmdamentalt fbi människors utveckling och överlevnad har ärmu inte
drabbat alla. Det finns en kvardröjande känsla hos alltför många, både inom och
utanför biståndet, att den biologiska mångfalden är liktydigt med bevarandet av
pälsklädda, nmdnosade djur. Inget kunde vara mera felaktigt: Mattörsörjningen fbi
den övervägande delen av mänskligheten är t ex helt beroende på en f1mgerande
biologisk mångfald i fonn av nedbrytande organismer i jordbruksjordar och som
underlag fbi produktionen av bl.a. fisk och skaldjur fbi mänsldig konsumtion i havens
kustområden.

Konventionen om biologisk mångfald har trätt i kraft. Den biologiska mångfal-
den irmehåller potentiellt mycket viktiga värden för flertalet u-länder. U-ländema
måste få tillräckligt stöd i sin strävan att i konventionens anda bevara och uthålligt
nyttja sin biologiska mångfald. En del av det finansiella stöd som krävs fbi detta
kommer att ges via the Global Enviromnent Facility (GEF). Denna fond behöver dock
kompletteras med bilateralt stöd.

F ör att närmare belysa frågan om biståndets roll när det gäller bevarandet och det
uthålliga nyttjandet av den biologiska mångfalden, har vi beställt en särskild studie,
"Sveriges bistånd och konventionen om biologisk mån~ald", av Marie Byström.
Denna ingår i Volym 2. Några av observationema i den, som vi anser viktiga att
återge, är följande:

Att bevara och uthålligt nyttja den biologiska mångfalden är en av de strategiskt
viktigaste globala miljöfrågoma på kort såväl som på medellång och mycket lång
sikt.
Den största utmaningen är nu att stödja u-ländema i deras kapacitetsuppbyggnad,
så att de kan utnyttja det momentum som UNCED skapat för att bevara sin
biologiska mångfald och utveckla dess användning, en användning som bör bli
en av grtmdstenama i en långsiktigt uthållig utveckling.
U-ländemas utvecklingsarbete måste utgå från deras egen kunskapsbas och
denna kunskapsbas måste byggas upp inifrån. men i samarbete med andra u-
länder och med i-ländemas forsknings- och utveclingsinstitutioner. I konventio-
non har vi ett åtagande att dela med oss av resultat av vår forskning fbi att bidra
till kapacitets- och institutionsuppbyggnad i u-ländema.
Arbetet med bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald måste
slutligen ske på lokal nivå. Detta lokala arbete kan och bör integreras med armar
lokalt arbete som syftar till en ekologiskt hållbar utveckling.
Ett rätt inriktat bistånd till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mång-
fald i u-ländema bör ha goda förutsättningar för att skapa ett varaktigt resultat,
eftersom det utgår från ländemas egna genetiska resurser, deras egen traditionel-
la kunskap om användningsområden och deras eget förädlingsarbete.
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Ett bistånd som bidrar till att öka användningen av den biologiska mångfaldens
resurser kan bidra till att stärka känslan av en egen identitet och lokal samhörig-
het, vilket år grundläggande fbi all verldig utveckling. Den biologiska mångfal-
den ar också en rik kalla till inspiration och intellektuell stimulans som kan
stärka ett irmovativt tänkande. Dessa vården bör inte underskattas.

Vi instämmer i dessa bedömningar. I satsningama bör också stöd ingåtill effektiva
fågelskyddsorganisationer med tanke påden framväxande insikten om fåglar som
synnerligen viktiga indikatorer på miljötillståndet. Förutom betydelsen av indikator-
mekanismer är detta ett av de snabbare slätten för att skapa en fi-amvaxande miljörörel-
se och ett känslomässigt engagemang och därmed ett politiskt stöd fbi miljöbeslut.

Rekommendation: Biståndssatsningarna på biologisk mångfaldbör öka i volym
enligt förslaget i den sarsldlda studien.

Rekommendation: Den biologiska mångfalden år rik i många u-länder. Rätt
utnyttjad kan den ge u-länderna värdefulla inkomster. Biståndet bör aktivt hjälpa
till i processen och i Rinna hand fokuseras på:

- Bevarande och uthålligt nyttjande av biologisk mångealdide landskap som
utnyttjas av människan;
Stöd till bevarande och utveckling av växtgenetiska resurser genom stöd till
genbanker ochtill lokalt baserad växtförädling;

- Stöd till nationell policyutveckling och nationella aktionsplaner for
bevarande och nyttjande av biologisk mångfald;

- Analys av värdet av olika former av biologisk mångfald, särskilt på
hushållsnivå och lokal nivå tbr att bättre kunnafokusera framtida stöd till
bevarande av mångfalden;

- Integrering av ett bevarande av mångfalden i Övrigt bistånd.

Av fbrslagen i studien vill vi särskilt betona tbljande:

- Satsa påkapacitets- och institutionsutveckling i u-landema baserat på
regionalt samarbete;
Fortsatt att stödja innovativa program, såsom lNBio ochM S Swarninathan
Research Foundation;

- Öka stbdet till lokalt arbete bl a genom stödtill enskilda organisationer;
Exempelvis bör ett stod till en fond tbr kapacitets- och institutionsutveck-
ling hos BirdLife Intemational övervägas;

- Integrera bevarande och hållbart utnyttjande av biologisk mångfald i
program tbr hållbar naturresurshushållning och i övrigt bistånd.
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Bland rekommendationema films också sådana som rör insatser där huvudansvaret
ligger utanför biståndets organisation, men där ett samspel med biståndet kontinuerligt
bör äga rum. Dit hör förslagen om ett fortsatt aktivt svenskt agerande i den intematio-
nella normbildningen och initierandet av ett stöd till utökat kunskapsutbyte mellan
discipliner och mellan nord och syd, bl a genom att etablera ett svenskt centrum fbi
kunskaps- och inforrnationsutbyte.

Vi vill också särskilt nämna rekommendationen om ett samråd kring frågoma om
tillträde till genetiska resurser. Som framhålls i studien är frågeställningarna kring
tillträdet till världens genetiska resurser så komplexa att det är viktigt att man inom
ramen fbi det svenska biståndet aktivt arbetar med dessa frågor i samspel med övriga
ansvariga parter i Sverige.

I studien föreslås också att en intemalisering av miljökostnader måste göras i
samband med miljökonsekvensbedömningar. Vikten av detta, som inte bara rör
biologisk mångfald, betonar vi på flera ställen i dem1a rapport.

Resonemangen bakom och detaljema i de ovan nämnda förslagen framgår av den
särskilda studien (se Volym 2). Denna innehåller ytterligare förslag, vilka vi också vill
hänvisa till.

Det finns uppenbara värden med en samverkan i Sverige inom ramen för ett
Linné-initiativ' enligt de tankegångar som närrms i utredningen. Detta får emellertid
inte bli något självändamål och biståndets roll bör vara tydligt inriktat på att stödja
verksamhet som kommer u-ländema tillgodo och som baserar sig på problemdetinie-
ring i u-ländema.

SIDA har utarbetat riktlinjer för sina satsningar på biologisk mångfald och för
hur biologisk mångfald skall beaktas inom SIDAS övriga verksamhet och inlett
biståndssatsningar på området. SAREC har också ägnat ämnesområdet stor uppmärk-
samhet. Swedecorp har intresserat sig för utveclding av ekoturism. Genom UD har
uppfBljningen av konventionen om biologisk mångfald stötts genom bidrag till GEF.

GEFS roll när det gäller biologisk mångfald tar vi upp till särskild diskussion i kap 5.

Skog
De tropiska och subtropiska skogarna försvi1mer i mycket snabb takt. En bristsituation
finns på allt fler håll. Skogen har en avgörande betydelse fbi stora grupper fattiga
märmiskor, bl a med tanke på nä1ingstilltörsel, mediciner och bränsle. Värdet av den
biologiska mångfalden i de tropiska och subtropiska skogarna och värdet av skogarna

1 Målsättningen med ett svenskt s k Lirméinitiativ skulle vara att stödja u-ländemas ansträngningar att få
en rimlig och rättvis andel av vinstema från nyttjandet av den biologiska mångfalden. Förslaget fmns närmare
beskrivet i den särskilda studien (se Volym 2).
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som koldioxidsänkor. liksom den korta tid som står till buds fbi att räddade sista
restema till eftervärlden gör deras bevarande till en global angelägenhet.

Biståndet bör aktivt bidra till att lösa problemen kring ett hållbart nyttjande av
skogama. Sverige kan genom sitt bidrag till GEF verka för bevarandet av ursprunglig
skog. Vi bör dessutom, framför allt genom stöd till FAO, delta i det intemationella
inventeringsarbetet och bidra till normgivningen när det gäller skogsnyttjande samt
utvecklandet av nationella planer. Vi bör vidare stödja FN-systemets uppföljning av
hur Skogsprincipema, som antogs vid UNCED, omsätts i praktiken i u-ländema.
Framför allt genom bilaterala insatser kan vi också bidra till utveckling av en nationell
skogspolitik i ett antal länder, med en koppling till den vidare markanvändningspoliti-
ken. Bl a med tanke på fattigdomsinriktningen påbiståndet bör särskild uppmärksam-
het ägnas frågor som rör föryngring av skog och byskogsmetodik, inte minst i torra
och halvtorra områden med högt befolknings1ryck i förhållande till naturresursbasen.
Gemensamt för dessa två ärrmesområden är att båda är väsentliga från miljösynp1mkt
och samtidigt kraftigt underfBrsörjda när det gäller forskning och utveckling. Inom
bådadessa områden tinns stora kunskapsluckor. Skogsproblematiken i torra områden
har dessutom kopplingar till ökenkonventionen.

Rekommendation: Biståndet bör bidra aktivt till u-ländemas r att
utveckla policies fbi ett hållbart skogsbruk och till FAOS normativa arbete. Vi bör
vidare stödja FN -systemets upptBljning av hur Skogsprinciperna, som antogs vid
UNCED, omsätts i praktiken i u-länderna.

Särskild uppmärksamhet bör vidare ägnas metodutveckling när det gäller
lokal skogsskötsel och skogstBryngring, framför allti torra områden.

Urbana miljöproblem
Urbaniseringen sker i allt snabbare takt i u-låndema ochkommer att fortsätta med
Ofbm1inskad styrka. I många av dem bor redan idag majoriteten av befolkningen i
städer och år 2015 beräknas i genomsnitt 50 procent av u-ländemas befolkning (dvs
3,5 - 3,9 miljarder människor) att bo i städema. En stor och växande del av u-länder-
nas stadsbor kommer att tillhöra de fattiga, eller fattigaste, gruppema i samhället, i
vilka kvirmor ochbarn dominerar.

Den snabba urbaniseringen ökar trycket på sedan länge underdimensionerad
infrastruktur, vatten/avlopp, avfallshantering och transportsystem, i städema och leder
till att miljösituationen försämras, med allvarliga effekter på människors hälsa som
följd.

Huvuddelen av tredje världens stadsbefolkning bodde 1990 1 städer med mindre
än en halv miljon innevånare. Bara ca en tredjedel av u-ländemas stadsbor återfanns
vid samma tid i städer med mer än en miljon inbyggare och bara 3 procent av u-
ländemas stadsbefolkning bodde i "megastäder" med mer ån 10 miljoner irmevånare.

Urbanisering innebär en grundläggande förändring av ett samhälle med genom-
gripande ekonomiska och sociala konsekvenser. Urbanisering i u-länderna är en
oundviklig och ohejdbar del av utvecklingsprocessen, som sker i ett mycket snabbare
tempo än som var fallet i Europa och USA.
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Ekonomisk utveckling och urbanisering är intimt sammanlänkade. Den modema
sektom i fonn av industriell teknologi och energitBrsörjning har en framträdande plats
i den urbana miljön. I många länder skapas runt två tredjedelar av BNP i städema,
men bristfällig infrastruktur och förvaltning begränsar städemas funktionsförrnåga och
produktivitet som i sin tur lägger hämsko på den allmänna ekonomiska utvecldingen.

Men urbaniseringen innebär också etta försämrad eller direkt hälsovådlig
livsmiljö för de fattiga människor som bori städemas slLunområden. Det är dessa
grupper som ökar snabbast i u-ländema, och som främst får bära bördan av urbanise-
ringens negativa miljöeffekter.

I rapporten "Our planet, Our health" från WHO:S kommission fbi hälsa och miljö
1992 sägs det att "Indeed the most immediate problems in the world are ill health and
premature death causedby biological agents in the human environment; in water
jood air och soil. They contribute to the premature death 0/milliorts olpeople, mosily
injants and children, andra the ill health or disability ofhundreds olmillions more.

Rapporten fortsätter "The crisis in the urban environment is producing more
immediate ej~cts on health than would be expectedjrom current changes in the
natural environment, includingglobal climate change, the loss ofrainjorests F or
hundreds ofmillions olpeople, the urban environment is already destroying lives,
health and social values

Det intemationella samarbetet och i viss mån även biståndet. liksom norrnbild-
ningen i FN-systemet, har i stor utsträckning kommit att inriktas på de storskaliga och
långsiktiga globala miljöproblemen, medan urbaniseringens miljöeffekter i u-ländema
har ägnats mer begränsad uppmärksamhet. Denna inriktning har medverkat till att
skymma behovet av insatser och åtgärder fbi att också konuna till rätta med de mer
synliga och närliggande miljöproblem, som bl a följer av den snabba urbaniseringen i
u-ländema.

Urbaniseringens grundproblem i u-ländema är inte i första hand urbaniserings-

graden som sådan, utan fast1ner samhällsinstitutionemas oförmåga att anpassa sig till
och hantera den snabba, för att inte säga våldsamma sarnhällsomdaning som nu pågår.
Den avgörande uppgiften är därför att få städer och tätorter att fungera i denna snabba
samhällsfBrändring, på ett sätt som både ökar ekonomisk produktivitet och tillgodoser
väsentliga miljöintressen och därmed märmiskors välfärd.

Ett på sikt kanske äJmu allvarligare problem, som hittills förbisetts eller unders-
kattats, är det enkelriktade materialflödet mot och genom städema - de jordbruksmar-
ker som förser städema med mat utarmas på näringsämnen genom att inget organiskt
material återtBrs och de produkter som används i staden blir till avfall som belastar
miljön, bl a de kustnära eller atmosfären. Många u-landsstäder ligger i känsliga
kustzoner, vilka utgör en källa till livsmedelsfBrsörjning för många fattiga mäm1iskor.
Genom bl a otillräckliga vatten- och avloppssystem och arman påverkan pågår en
rasande snabb utslagning av kustzonemas marina produktionsfBrmåga, som allvarligt
hotar stora fattiga gruppers möjligheter till försörjning och överlevnad.

Flertalet rapporter ifråga om urbanisering och miljö pekar på institutionella
brister som en avgörande faktor bakom den nuvarande alarmerade situationen i många
u-landsstäder. I WHOS delrapp011 om urbaniseringen sägs t ex "Regrettably. nearly
ever3/where, the institutiortal capacity to prevent these environmental changes and
joster health within urban development is inadequate".
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Ett nytt verksamhetsfält bör därför utvecklas inom biståndet till uppbyggnad av
institutioner inom den lokala förvaltningen i större/medelstora städer i några av våra
viktigaste programländer, som en fördjupning ochbreddning av existerande insatser
med anknytning till miljö och urbana områden.

Målet bör vara att bygga upp både den mänskliga ochtekniska kapaciteten att på
lokal nivå, inom den lokala stadsförvaltningen, men ocksådär så är lämpligt, inom
lokala folkrörelser och organisationer, kunna hantera lokala miljö-/utvecklingslrågor,
som bl a följer av den snabba urbaniseringen. Särskild prioritet bör ges åt för männis-
kors livsmiljö viktiga närmiljöfrågor, såsom förvaltning, drift och underhåll av vatten-
försörjning, avlopp, sanitet, fysisk planering på lokal nivå (inkl fastighetsbildning/
registrering), bostadsfbrsörjning, primär hälsovård och energianvändning/fBrsö1jning
m m. I huvudsak är därmed inriktningen påkommunal teknik inom den moderna
sektom.

Insatsema kan - alltefter omständighetema - omfatta hela skalan av åtgärder från
uppbyggnad av en demokratisk stadsstyrelse med politiskt ansvar och därmed
legitimitet (miljö/hälsoskyddsnämnd) över utbildning av planerare ochhälsovårds-
lmiljöinspektörer till den tekniska driften och underhållet av vattentBrsö1jning,
avloppssystem och kommunala reningsverk inom ramen fbi den kommunala förvalt-
ningen eller i bolagsform.

Beroende på inriktningen kandet bli fråga om olika typer av bistånd, t ex
tekniskt bistånd, expertrådgivning, expertnärvaro och/eller utbildningsinsatser (både
grLmdutbildning och fortbildning) i Sverige och/eller mottagarlandet. En tlexibel och
pragmatisk ansats bör tillämpas, därden praktiska utformningen av biståndet betingas
av omständighetema i varje särskilt fall.

Omfattningen av och irmehållet i stödet bör vara avhängigt av olika givares och
mottagares prioriteringar och preferenser ochbör ses i ett dynamiskt perspektiv till sitt
innehåll och över tiden. Det är viktigt att understryka att det här skisserade stödet
mera skall ses som en utvecklingsprocess än som projekt, och som kan förändras och
utvecklas allteftersom erfarenheter utvinns.

Denna typ av bistånd måste ses i ett långsiktigt perspektiv, med tidshorisonter
om 5-10 år.

Som vi återkommer till i ett senare kapitel finns resursbasen i Sverige fbi denna
typ av insatser i huvudsak i den samlade kompetensen på kommunal nivå och den
tradition och erfarenhet som finns av lokalt självstyre på väsentliga samhällsområden.
Vi anser att detborde finnas förutsättningar att mer systematiskt utnyttja denna
samlade resursbas på kommunal nivå, för att stödja uppbyggnaden av mänsklig,
teknisk och institutionell kapacitet för att hantera den lokala utvecldingen i u-landsstä-
der, med fokus på förbättring av de fattiga människomas livsmiljö.

Rekommendation: Program fbi biståndtill lokal institutionsutveckling och
kapacitetsuppbyggnad inom urbana områden bör utvecklas, för att bygga upp
mänsklig och teknisk kapacitet att hantera miljö-/utvecklingsfrågor som följer av
den snabba urbaniseringen.

Förutsättningarna att utnyttja den kommunala resursbasen i Sverige bör
särskilt uppmärksammas.
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Kapacitetsutveckling

Instilutionsutvecklillg, utbildning/undervisning
En förutsättning för många åtgärder på miljövårds-området - och för hållbar utveck-
ling överhuvud taget - är att miljölagstiftningen utvecklas och stärks och att olika
institutioner etableras för policyutveckling, övervakning och kontroll. I flertalet u-
länder har motsvarigheter till miljödepartementet eller det svenska naturvårdsverket
hittills inte flnmits eller varit svagt utvecklade. Efter UNCED har intresset ökat för att
bygga upp miljöadrninistrationer på central och i någon mån lokal nivå.

Finansministerier, planeringsministerier och andra centrala statliga organ är
viktiga aktörer när det gäller beslut som påverkar miljön. Miljöområdet är relativt nytt
och miljöfrågoma skär tvärs över alla samhällssektorer, vilket nödvändiggör tvärsek-
toriella strategier och samordning i planerade fonner. Inte minst integrationen av
ekonomisk politik och miljöpolitik är viktig. Precis som i i-ländema är behovet stort
att utveckla instrument och metoder för intemalisering av miljökostnadema. Uppbyg-
gande av kapacitet för miljöforskning är av fundamental betydelse.

Möjlighetema att inom förvaltningsbiståndet ge ökat stöd på miljöområdet har
varit föremål fbi en särskild utredning inom SIDA och operativa slutsatser förväntas
under im1evarande verksarnhetsår. Vad gäller att utveckla miljöekonomisk kompetens
är Sverige en av de dominerande givarna. Den svenska resursbasen är Lmder uppbygg-
nad och ett bredare program utvecklas nu med fokus på kapacitetsuppbyggnadi
mottagarländema.

En viktig förutsättning för hållbar utveckling är att medvetenheten om miljöfrå-
goma ökar bland allmänheten i u-ländema. Precis som i i-ländema bör ökad kunskap
och medvetenhet leda till att beteendemönstren ändras både på landsbygden och i
städema.

Biståndet kan hjälpa till på en rad olika sätt för att förbättra miljöundervisningen
och över huvud taget miljöinfonnationen i samhället. Inte minst bör modema media
utnyttjas aktivt. Ökade biståndssatsningar på miljöundervisning i skolor och miljöut-
bildning av viktiga grupper i samhället bör göras.

Rekommendation: En mer omfattande och mer systematisk satsning på institu-
tionsutveclding, rniljöutbildning och miljöundervisning bör göras.

SIDA har tidigare övervägt stöd på miljöområdet till Världsbankens utbildningsinsti-
tution, EDI, men avstått eitersom uppläggningen av verksamheten inte föreföll
eii'ektiv. Inriktningen på EDIS arbete har emellertid ändrats under de senaste åren.
Metodema har fBmyats, bl a genom att man lägger mycket större vikt vid utbildning
förlagd till landet ifråga och vid lokal institutionsutveckling. Däremot behöver
irmehållet i undervisningen moderniseras. Ett samarbete med EDI bör övervägas på
nytt.

Rekommendation: Överväg stöd till EDI fbi utbildning på hög nivå inom
områden som är strategiskt centrala, t ex rniljöekonomi.
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Miäöekonomi
Ökad kunskap kring sambanden mellan ekonomisk aktivitet och miljöförändringar är
en absolut förutsättning för hållbar utveclding. Inom ämnet miljöekonomi sätts miljö-
problemen in i ett brett samhållsekonomiskt sammanhang. Utifrån derma utgångs-
punkt introduceras bl a ekonomiska styrmedel, t ex miljöavgifter, som ett sätt att
åstadkormna en intemalisering av miljökostnadema. För att bättre beslut skall kurma
tas med avseende på miljön har en rad analysredskap utvecklats.

Miljöekonomi är enligt arbetsgruppens mening ett prioriterad insatsområde, med
betoning på insatser avseende kompetens- och metodutveckling, institutionellt stöd
och k1mskapsöverföring till mottagarländema. Det är av stor vikt att i detta samman-
hang inte bara fokusera på enskilda projekt och deras miljöpåverkan, utan att också de
övergripande sambanden mellan miljö och ekonomisk politik beaktas. En bred
kompetens- och kapacitetsuppbyggnad i mottagarländema på miljöekonomins område
är en förutsättning för att dessa skall kurma ta ett eget ansvar på sikt när det gäller
miljöaspektemas integrering i utvecklingsprocessema och därmed för en hållbar
utveckling.

Svenskt bistånd ligger redan i läten när det gäller stödet till utveclding av
miljöekonomisk kompetens i u-ländema. En svensk resursbas är under uppbyggnad
och program utvecklas med fokus påkapacitetsuppbyggnad i mottagarländema. Det
pågående miljöekonomiska arbetet, framför allt hos SIDA och SAREC, syftar till att
möjliggöra miljöekonomiska analyser i projekt- och sektorstöd samt i mottagarländer-
nas investeringsbeslut och ekonomiska politik. Denna uppgift är omfattande och den
svenska resursbasen för dess genomförande är ärmu blygsam.

Rekommendation: Satsningarna på miljöekonomi inom biståndet bbr öka, med
framför allt tre syrien: Att utveclda en allmän miljöekonomiskkompetens i .

mot1agarländerna, att integrera miljöekonomisk analys i program och projekt och
att öka miljöekonomiskt kunnande inom biståndsorganisationen.

Enskilda organisationer
En av förutsättningarna för en bättre miljö i såväl i- som u-länder är förekomsten av
en inhemsk opinion som kan sätta press på regeringar och ekonomiska intressen.
Långe betraktades miljöorganisationer med stor skepsis av många u-landsregeringar.
Acceptansen har dock ökat, bl a i samband med UNCED. I många u-länder år
miljörörelsen idag en av de få fria, oberoende röster som finns.

Enskilda organisationer är utomordentligt viktiga aktörer både som bistånds-
givare/-förmedlare och som mottagare/utvecklingsaktörer. Svenska enskilda organisa-
tioner var livligt engagerade i UNCED-processen och är nu aktiva i uppfBljningsarbe-
tet både nationellt och intemationellt. Alltflera organisationer fBrdjupar sin syn på
utvecklingsfrågoma med utgångsptmkt från Agenda 21. Svenskt bistånd lämnas i
ökande omfattning till miljöorganisationer i u-ländema, framför allt via några svenska
miljöorganisationer.

De enskilda organisationers roll genomgår på många håll en förändring. I takt
med att statens roll alltmer ifrågasatts i många u-länder, vänds blicken mot de enskilda
organisationema som ett altemativ.
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Vi har bett Per Rydén, lntemationella Naturvårdsunionen (IUCN), sammanställa
synpunkter på enskilda organisationer som bistånds- och utvecklingsaktörer inom
ramen för arbetet för hållbar utveckling. Hans rapport "The rule olNGOS in Develop-
mont Cooperation"återfim1s i Volym 2. Bland slutsatsema i studien kan följande
nämnas:

1. Den nationella statens roll minskar dels genom ökad intemationalise1ing, dels
genom decentralisering inom staten.

2. FN-systemet och Bretton Woods-institutionema anpassar sig relativt långsamt
till de nya fBrutsättningama för utvecklingsarbete som Agenda 21 innebär.

3. Antalet enskilda organisationer ökar snabbt liksom kvaliteten på det arbete de
utför. De kan mobilisera märmiskor och hjälpa till att formulera mål rör utvec-
ldingen som grtmdar sig på lokala och individuella behov. De kan utgöra en
effektiv länk mellan ett lands regering och det civila samhället.

4. Svenska enskilda organisationer bör koncentrera sitt stöd till enskilda organisa-
tioner i mottagarländema på kapacitetsutveckling, nätverksbyggande och
programformulering, snarare än att driva egna projekt. En samverkan med IUCN
kan innebära fördelar.

5. De svenska enskilda organisationer som bäst kan bidra till arbetet för hållbar
utveckling är de som traditionellt har arbetat med infonnell kunskapsuppbygg-
nad och opinionsbildning.

6. Bistånd bör ges i form av programstöd fbi kapacitets- och institutionsutveckling
och inte kortsiktigt projektstöd.

7. Biståndet bör bidra till etablerandet av relativt små nationella fonder för miljö
och uthållig utveckling, s k NEFS.

8. Biståndet bör stödja etablerandet av nord-syd-allianser även mellan icke-miljöor-
ganisationer.

Vi vill betona att ett stöd till enskilda organisationer med miljö/utvecklingsinriktning i
mottagarländema är ett av de viktigaste sätten att få ett snabbare genomslag för
Agenda 21 1 dessa länder. Organisationema kan vara pådrivande, nå grupper som
a1mars är svårfångade, förbättra ktmskap och påverka attityder, skapa politisk accep-
tans fbi ett mera långsiktigt tänkande och bidra med konkreta exempel på goda alter-
nativ. Vi anser att det är mycket viktigt att stödet via organisationer som Framtidsjor-
den och Naturskyddsfbrem1ingen, med den breda ansats som präglar deras samverkan
med organisationer i syd, kan fortsätta och på sikt öka. Det är vällovligt att stödet
utgår relativt obtmdet för att ge ett stort mått av flexibilitet i programmen.

I studien föreslås också att SIDA bör följa åsiktsutvecklingen inom relevanta
enskilda organisationer i mottagarländema och ta upp synpunkter från enskilda
organisationer i programsamtal.

82



Frågan om nationella fonder, NEFS, tar vi upp nedan.

Rekommendation: Stödet till enskilda organisationer i mottagarländema som
arbetar med miljöfrågor och hållbar utveclding bör öka på sikt.

I denna bild ingår också stöd till intemationella enskilda organisationer som arbetar
med att omsätta Agenda 21 1 praktiken. SIDA stöder bl.a. IUCN och IIED och har
utrett formema fbi detta. Vi noterar att den form av brett programstöd med aktiv
givarmedverkan i årliga programsamtal som etablerats har fallit mycket väl ut och att
Sverige i dessa avseenden varit en av de ledande bland givarländema. Vi anser att
dem1a typ av bidrag till några få ledande policy- och nätverksorganisationer, stimule-
rar både idéutvecklingen och den praktiska uppföljningen av Agenda 21 med ringar-
på-vattnet-effekter långt utöver vad de satsade beloppen anger.

Ett sätt att både bidra till sådana organisationers verksamhet och bredda resurs-
basen i Sverige är att sekondera personer till organisationema. Vi tar upp detta i kap 7.

SIDA har genom regleringsbrevet fbi 1994/95 fått möjlighet att stödja nätverks-
byggande organisationer och bidra med direktstöd till olika intemationella organisa-
tioner. Detta har ett särskilt vårde fbi uppfBljningen av Agenda 21 med tanke på dess
tvärsektoriella uppläggning. Förfrågningar om stöd till denna typ av organisationer
har hatt en tendens att falla mellan olika stolar. UD har hatt svårt att hantera enskilda
ansökningar - och bör i princip inte heller göra det - och UDS multilaterala miljö-
anslag har inte räckt till. På SIDA har organisationema inte passat in i de traditionella
kategoriema. SIDAS SEO-byrå utvecklar nu riktlinjer för detta stöd och det år viktigt
att derma uppgift hanteras positivt och med vidsynthet. De tvärsektoriellt inriktade
organisationema av nätverkskaraktär kommer med all säkerhet att bli vanligare i
Agenda Zl:s uppfBljning och de kan vara mycket betydelsefulla aktörer.

Rekommendation: Uppdraget till biståndsrnyndigheten att utveclda formerna för
stöd till nätverksorganisationer bör kvarstå och organisationer med verksamhet r

inriktad på en uppfBljning av Agenda 21 prioriteras når det gäller svenskt stöd.

Energi
Den framtida energitörsörjningen framstår som en av mänsldighetens största utma-
ningar. Nära 87 procent av dagens energitillförsel utgörs av fossila bränslen, främst
olja och kol. Riskema med detta ar framför allt två.

För det första att resursema är andliga (nybildningen av olja och kol sker
långsamt). Olika analyser pekar på att utvim1ingen av olja kommer att nå maximum
under de närmaste decenniema och därefter sjunka. För det andra de många negativa
miljöeffektema vid förbrärmingen av olja och kol. Växthuseffekten, fBrsurningen,
övergödningen av sjöar och vattendrag, andningsbesvår och cancerframkallande
ämnen - dessa är de viktigaste exemplen på miljö- och håilsoelfekter vid fossilbränsle-
användning.

Industrilåndema svarar idag för långt mer än hälften av konsmntionen av olja
och kol. Klimatkonventionen anger som ett första mål en stabilisering av industrilän-
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demas Co,-utsläpp. Avsikten är därefter att en successiv minskning av användningen
av fossila bränslen skall ske med hänsyn till riskema för en klimatförändring.

Även u-ländemas energianvändning berörs av klimatkonventionen. Ländema
uppmanas till energistrategier som präglas av effektiv användning och satsning på
altemativa energikällor. En viss ökning av u-ländemas fossilbränsleanvändning anses
dock ofrånkomlig i samband med moderniseringen av dessa samhällen.

En rad expertstudier har gjorts beträffande möjlighetema att successivt minska
fossilbränslenas dominerande roll i världens energisystem. Slutsatsema är entydiga.
Vad som krävs är en kombination av hushållning, effektivisering samt en övergång till
fBmybara energislag. Åsiktema går isär om forrnema för en sådan omställning samt
den mera detaljerade inriktningen. Inte minst råder oenighet om hur stora bidragen
kan bli från olika typer av solenergiutnyttjande.

Så t ex anger den särskilda solenergirapport som FN nyligen presenterade stora
potentialer för biomassa, inte minst för den afrikanska kontinenten. Andra studier har
vamat för att avsätta alltför stora arealer för biomassa fbi energiändamål av hänsyn
dels till behovet av mark att odla mat på, dels knappheten på färskvatten i stora
regioner. Produktionen av energigrödor kräver stora mängder vatten. Om knappa
vattenresurser används för detta blir det i motsvarande grad mindre vatten över för
andra angelägna ändamål.

Energisekrorn central i utvecklingsansmingningarna
Energiomsättningen i flertalet u-länder skiljer sig radikalt från förhållandenai
industriländema. Uppskattningsvis 2,5 miljarder mä1miskor i u-ländema - nära halva
jordens befolkning - saknar tillgång till el och modema bränslen. EnergifBrsörjningen
baseras till stor del på brä1mved och jordbruksrester. Användningen sker oftast utanför
ett marknadssystem, vilket gör att det saknas förutsättningar att planera och styra
energisektom.

I Afrika söder om Sahara är användningen av modema bränslen eller el extremt
låg. Det låga kaloriintaget rent generellt har till del sin förklaring i detta förhållande.
Användningen av konstgödsel är låg, vilket påverkar avkastningen per hektar negativt.

Även i stora delar av Asien är energianvändningen per capita låg. Asien har 60
procent av världens befolkning men använder bara drygt 20 procent av energin. I
många länder sker dock en snabb ökning i energianvändningen f n. Som exempel kan
nämnas Kina där årliga tillväxten i ekonomin f n är över 10 procent. Ett armar
exempel är Thailands huvudstad Bangkok där efterfrågan på bensin fördubblats
mellan 1986 och 19921

När Sverige som biståndsgivare närmar sig energisektom i olika u-länder är det
viktigt att skilja på insatser på landsbygden - som handlar om effektivare jordbruk,
effektivare spisar, el för belysning, vattenfBrsörjning etc - samt insatser för utveckling
av städema och den modema sektom.

Det svenska biståndet har som primärt mål att stödja de fattigaste gruppema. Det
ligger nära till hands att i så fall prioritera i första hand insatser på landsbygden. Med
den snabba inflyttningen till städema - och med hänsyn till den modema sektoms
betydelse för ländemas utveckling i stort - vill arbetsgruppen förorda en bredare
ansats. Energiförsörjningen är central för ländemas utveckling och behöver all
uppmärksamhet inom biståndet. Formema för energiplaneringen - och valet av
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energikällor - är vidare helt avgörande fbi möjlighetema till en utveclding som är
hållbar.

När den modema sektom växer ökar också efterfrågan påkonunersiell energi. I
industriländema rådde under lång tid ett nära nog linjärt samband mellan tillväxten i
ekonomin och energitillförseln. Detta samband har numera brutits, bl a främst genom
framväxten av effektivare teknik.

En nyckelhåga för u-ländemas fortsatta utveclding är i vilken grad modernise-
ringen av deras samhällen skall kurma dra nytta av den effektiva teknik på energiom-
rådet som numera finns tillgänglig i industriländema. Denna fråga ägnas stor upp-
märksamhet i Agenda 21, även om rekommendationema om hur överfBringen av den
energisnåla teknologin skall gåtill är väldigt alhnänt hållna.

En slutsats arbetsgruppen dragit av den specialstudie vi låtit genomföra, Stephen
Karekezi & Deborah Wilson-cornland SEL '5'wedish Foreign Assisrance, Renewable
Energy and Agenda 2I " (se Volym 2), är att en absolut förutsättning för att ett fattigt
u-land skall kunna dra fördelar av effektiva och energisnåla produktionssystem är att
landet ifråga utvecldat egen kompetens för att rätt utnyttja teknologin. S k leap-
frogging - dvs överföring av avancerad teknologi på olika områden - är bara möjlig
om mottagarlandet byggt upp kapacitet för drift, underhåll etc. Ytterligare en förutsätt-
ning fbi ett effektivt utnyttjande av modem, miljöanpassad teknik är att mottagaren
själv aktivt etterfrågar teknologin ifråga.

Inte bara miljöskäl talar fbi utvecklandet av strategier på energiområdet som
kärmetecknas av effektivitet i användningen och utnyttjandet av altemativa energikäl-
lor. U-ländema satsar redan idag stora resurser på investeringar i energiproduktionsan-
läggningen, inte minst på el-sidan. Uppskattningsvis 25 procent av alla investeringar i
u-ländema går idag till energisektom. Olika studier har visat att investeringari
effektivisering och hushållning regelmässigt är långt billigare än investeringar i nya
produktionsanläggningar.

På motsvarande sätt kan knappheten på utländsk valuta lindras genom satsningar
påhushållning och utvecklandet av inhemska energikällor. För drygthälften av
ländema i Afrika upptar Oljeirnporten 25 procent eller mera av exportintäktema. För
många u-länder är oljenotan en större utgili än räntor och amorteringar på utlandsskul-
den.

Trög process
Trots goda förutsättningar har arbetet att introducera fömybara energikällor varit trögt
i flertalet u-länder. Än mera gäller konstaterandet fbi åtgärder syftande till effektivitet
i energianvändningen. Orsakema har bl a varit:

En i många u-länder stark subventionering av såväl fossila bränslen som el.
Uppskattningar pekar mot att ett sammanlagt belopp på 200 miljarder dollar
årligen används för subventioner inom elsektom! (Det paradoxala är att många
länder ger relativt sett större subventioner till enskilda hushåll - som regel
inkomststarka grupper - jämfört med industrin.)

EnergifBretagen i både i-länder och u-länder har en stark preferens fbi storskali-
ga, centrala system. Även kreditgivarna kännetecknas av motsvarande attityder
(något som traditionellt gäller även för biståndsgivama). Intresset hos många
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givare att via btmdet bistånd favorisera projekt som förutsätter leveranser av
utrustning från det egna landet har givetvis spelat in.

Dålig ktmskap om de altemativ till konventionella lösningar som fim1s, inte
minst på marknaden.

Det faktum att energiförsörjningen ensidigt betraktats som en fråga om tillförsel
gör att energieffektivitetsaspekter konsekvent undervärderats. l flertalet samman-
hang är kostnaden att reducera energianvändningen med 1 kwh avsevärt lägre än
motsvarande investering att öka utbudet.

Ansvariga inom olika landsbygdsutvecklingsprogram har sällan uppfattat
energifrågomas centrala roll i infrastrukturplaneringen och för jordbruket, än
mindre behovet av decentraliserade lösningar.

Energiforskningen har alltför litet uppmärksammat de fömybara energislagen.

För arbetsgruppen framstår energiområdet som ett nyckelområde i arbetet för hållbar
utveckling. Det är till stor del hur i - och u-länder löser energiförsörjningen som
kommer att avgöra huruvida målsättningama från Riokonferensen om hållbar utveck-
ling kommer att kunna infrias. I figuren nedan anges i grova drag rörelseriktningarna
för i- och u-länder.

Sverige lämnar redan idag brett stöd till utvecklingen av energifBrsörjningen i ett
antal u-länder. Inriktningen av stödet, såsom det beskrivs i olika policy-dokument från
i första hand SIDA, SAREC och BITS, är i väsentliga stycken riktig. Tyngdpunkten
ligger på rådgivning, utveckling av lagstiftning, kapacitetsuppbyggnad, forskning,
teknikutveckling fbi hushållsenergi samt krediter och gåvomedel fbi byggande av
produktions- , transmissions- och distributionssystem inom elsektom.

Krajlsamla energibisråndei
Energisektom i flertalet u-länder kärmetecknas av ineffektivitet och dålig koordine-
ring. Till viss del beror detta på olika biståndsgivares preferens för att satsa på
enskilda, disparata projekt. Varje enskilt projekt kan innehålla värdefulla komponen-
ter men bristen på koordinering och därtill en central politisk miljö som uppmuntrar
god förvaltning och styming, effektivitet, tömybara energislag samt decentraliserade
lösningar gör att resultatet totalt sett ej blir det avsedda.

Rekommendation: Energibiståndet bör dels tå ökad prioritet inom biståndet, dels
kraftsamlas till ett fåtal länder och där inriktas mot åtgärder för att utveckla
ländemas samlade energipolitik i riktning mot hushållning med energi och
tömybara lösningar.

En kraftsamling av detta slag motsvarar mera ett processtänkande, dvs en successiv
utveckling av energipolitiken i respektive land, än satsning på enskilda projekt. (En

86



mer detaljerad beskrivning av hur uppläggningen kan ske fimis i den ovan nämnda
rapporten av Karekezi/w ilson-comland, se Volym 2).

En kraftsamling inom biståndet for utvecklandet av en hållbar energipolitikbör
lämpligen ske i några av de länder som dels kännetecknas av regimer som är öppna
for nytänkande på energiområdet - bl a ökad användning av marknadsprissättning, fri
konkurrens etc - dels länder dården kommersiella energisektom ännu år relativt svagt
utvecklad. Exempel på sådana länder år i Afrika: Etiopien, Uganda ochzambia samt i
Asien: Laos, Filippinema och Vietnam. Det bör understrykas att en inriktning av detta
slag Rirutsätter betydande resurser och sarmåd och samarbete med andra givare inom
energiområdet.

Rekommendation: Samarbetet med utvalda länder bör omfatta bl.a.:

Utvecklandet av en långsiktig strategi tbr ett hallbart energisystem där s k
demand side management ges en central roll. Prispolitiken bbr ges stor
uppmärksamhet, bl a bör eventuella subsidier omprövas. Biståndsmedel kan
övergångsvis användas fbi att dämpa effekterna av slopade subsidier.
Formema för hur miljökostnadema RSr olika typer av energiutnyttiande
skall integreras i prisema bör bvervagas, etc.

Starkandet av landets kapacitet vad galler både organisation, planering,
forskning, utbildning och träning etc. på energiområdet.

Utvecklandet av nya och effektiva organisations- och iinansieringsformer,
bl a En småskaliga energilösningar samt olika typer av
energiservicefbretag.

- Erbjudandet av Rirmånliga krediter fbi investeringar inom områdena
energieffektivitet och flimybara energislag. Förutsättningarna fbi
elektrifiering på landsbygden - i första hand baserad på solenergilösningar
- bör ges särskild uppmärksamhet. Sak samma galler modern teknik fbi
utnyttjande av biomassa.

- Utvecklandet av elfektiva informationsstrategier.

Ett attraktivt sätt att genomföra ett energistrategiarbete av beskrivet slag skulle kumla
vara i form av tvillingprojekt, s k twinning. Sådant samarbete har flmgerat väl inom
östeuropabiståndet. Effektema borde ktmna vara positiva på en rad sätt - kompetens-
överfbring, erfarenhetsutbyte, engagemang m m.

Rekommendation: Överväg att engagera en grupp institutioner och/eller Rlretag
inom Sverige -typ NUTEK (kansliet tbr energiplanering), SEI, produktionsbolag
(typ Vattenfall) samt något kommunalt energibolag - för att tillsammans med
motsvarande institutioner i mottagarlandet utveclda ett långsiktigt samarbete.
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Rekommendation: Stor restriktivitet bör iakttas vad gäller svensk medverkan i
nya storskaliga energiprojekt, bl a stora dammprojekt. En förutsättning fbi sådana
är att noggranna miljökonsekvensanalyser genomförs - omfattande både hur
ekologin och lokalbefolkningen i ett tänkt projektområde påverkas. Svensk
medverkan i byggandet av fossileldade kraftverk upphör.

Hur transportbehoven utvecklas och tillgodoses har avgörande betydelse fbi u-
ländemas förutsättningar till hållbar utveckling. F lertalet biståndsgivare har hittills
engagerat sig föga vad gäller miljöaspektema i samband med transpo11fBrsörjningen.

Rekommendation: Stöd till utvecklingen av miljöanpassade transportsystem i
tätortema i vissa u-länder bör övervägas, företrädesvis inom ramen för den
kraftsamling på energiområdet till vissa mottagarländer som föreslagits.

Energifrågoma är viktiga i Världsbankens verksamhet. Denna bör ha en imiktning på
fBmybara energikällor och energieffektivisering.

Rekommendation: Önskvärdheten av ett ökat stöd med miljöinriktning till
ESMAP bör understrykas.

Befolkningsutveckling
Som redan lmderstrukits är det inte enbart storleken på befolkningen som påverkar
förutsättningama för hållbar utveckling. Avgörande betydelse har också fördelningen
av resurser och inkomster, konsumtionsvanoma samt valet av teknologier.

Den nyligen avslutade befolkningskonferensen i Kairo ägnade stor uppmärksam-

het åt åtgärder för att dämpa fBdelsetalen. Ett brett handlingsprogram antogs med
imiktning på att förbättra Lmdervisning, hälsovård, preventivmedelsrådgivning etc i de
fattiga ländema. Programmet har i allt väsentligt emottagits mycket positivt, ehuru
finansieringen av åtgärdsprogrammen inte är löst.

Vad Kairo däremot sysslade mindre med var hela frågan om hur en förändring
kan åstadkornmas vad gäller den rika världens konsumtionsmönster. Ändå pekar
forskarnas rapporter mot att energi- och materialomsättningen måste effektiviseras
flera gånger om för att undvika svåra ekologiska katastrofer. Eftersom industriländer-
nas livsstil blivit stilbildande i flertalet u-länder är behovet av ett omtänkande dubbelt
stort.

Hittills är i- ländemas bidrag till problem som växthuseffekten, uttunningen av
ozonlagret samt försurningen helt dominerande. Det beror på att per capita-använd-
ningen av bl a fossila bränslen är mångdubbelt större än i de fattiga ländema. Redan
inom en tjugofemårsperiod kommer dock situationen att vara radikalt förändrad.
U- ländema beräknas då svara fbi dubbelt så höga Co,-utsläpp som OECD-ländema
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(förhållandet är det omvända idag). Detta är för övrigtbakgnmden till de förslag vi
lägger om ett aktivare stödtill energieffektivisering och fömybara energislag (se
avsnittet om energi).

En annan oerhört viktig fråga som Kairo-konferensen knappast berörde var hur
världssamfundet skall klara av att sörja för de 2-3 miljarder ytterligare människor som
vi vet kommer att finnas på jorden om 20-30 år - och detta oavsett hur snabbt födelse-
talen kan nedbringas i de fattiga ländema. Det faktum att antalet tmga flickor som
skall föda bam under de närmaste decemtiema är så många flera än fbi tio-femton år
sedan förklarar detta.

I de kommande kapitlen gör vi försök att identifiera biståndets roll och uppgifter
vad gäller delar av dessa problem. I fokus står i första hand mat- och vattenförsörj-
ningen samt energifrågan. Många andra frågor kräver sin lösning som t ex bostäder,
hälsa, arbetstillfällen m m. Vi har dock valt att koncentrera intresset framför allt till
mat, vatten och energi eftersom dessa representerar de mest primära basbehoven för
människor.

Av resonemanget framgår att insatsema vad gäller befolkningsrelaterade frågor
och problem återfinns i flera olika dimensioner:'

Breda åtgärdsprogram för att direkt och indirekt ge förutsättningar för lägre
fBdelsetal:

Breda åtgärdsprogram för att erbjuda drägliga förhållanden för de 2-3 miljarder
ytterligare medborgare som kommer att finnas på jorden en bit in på tvåtusenta-
let:

En ökad opinionsbildning i de rika ländema syftande till att förändra konsum-
tionsvanor och livsstilar.

Rekommendation: Kraftfullt svenskt stöd fBrvuppfBljning, av Kairokonferensens
handlingsprogram, särskilt med inriktning på sexuell och reproduktiv hälsa,
utbildning av unga kvinnor samt preventivmedelsrådgivning.

Andra angelägna aspekter och insatsområden
Utöver de kritiska insatsområden vi diskuterat ovan, vill vi betona att ett antal andra
dimensioner och områden också måste uppmärksarmnas i det svenska biståndet. Vi
kommenterar här kortfattat några av dessa medtanke på särskilda kopplingar till
uppföljningen av UNCED.

Forskningsbiståndet
Huvuduppgifiema för forskningsbiståndet via SAREC har varit att stödja utvecklandet
av forskningskapacitet, företrädesvis i de fattigaste u-ländema, samt att stödja sådana
forskningsprojekt som kan förväntas bidraga till lösandet av viktiga utvecklingsprob-

lem i de fattiga ländema. Huvuddelen av pengarna satsas inom ramen fbi bilaterala
forskningsprogram men en försvarlig del kanaliseras också via ett antal intemationella
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forskningsprogram, bl a CGIAR (intemationell jordbruksforskning) samt WHO
(tropiska sjukdomar, reproduktiv hälsa, m m). Under senare tid har mandatet breddats
såtillvida att stöd till olika u-landsuniversitets administration, personalutveckling,
utrustning, bibliotek m m också ingår. Syftet är att på olika sätt försöka stärka
universitetens roll och verksamhet.

Denna verksamhet svarar väl mot en av de kritiska utvecklingsdimensioner inom
bistånd fbi en hållbar utveckling som identifierades i kap 4. Kapacitetsuppbyggnad
inom forskning och högre utbildning är av fimdamental betydelse för att ge u-ländema
möjligheter att identifiera och analysera viktiga problem i samband med ländemas
utveckling, likaså för utvecklandet av lösningar på dessa problem samt besluta om och
genomföra rätt typ av åtgärder. Universiteten har vidare en central roll i arbetet att
utveckla demokratiska institutioner samt över huvud taget för den nationella diskus-
sionen om olika modeller och strategier för respektive lands utveckling.

Verksamheten har varit uppdelad på fyra sektorer: hälsa och näring, naturveten-
skap och teknik, samhällsvetenskap och humaniora samt landsbygdsutveckling och
miljö. Inom samtliga dessa sektorer förekommer stöd till' forskning och kapacitets-

utveckling som har stor relevans för u-ländemas arbete för hållbar utveckling. Inte
minst naturresursfrågoma har fått kraftigt ökat stöd under senare år. Det gäller stöd fbi
jordbruksforskning, forskning kring marina miljöproblem, vattenfrågor, skogsbruk,
husdjursskötsel samt biologisk mångfald.

På motsvarande sätt har forskningen kring altemativa energikällor samt effektiv
energianvändning samt utvecklandet av miljöekonomisk kompetens fått ökat stöd.
Men även många andra verksamheter har stor relevans för arbetet med hållbar
utveckling som t ex hälsoforskning, genderfrågoma, befolkningsrelaterad forskning,
demokrati och mänskliga rättigheter etc.

Forskningsbiståndets imiktning sedd utifrån perspektivet av Agenda 21 är dock
inte problemfri. Två aspekter skall särskilt lyftas fram.

Å ena sidan forskningens organisation rent allmänt. Den långtgående specialise-

ring som kännetecknar forskningen har lett till att intresset för studier av system och
sarnspelet mellan olika organismer har varit begränsat. Samtidigt står det ldart att
flertalet av de problem vi möter på miljöområdet kräver denna typ av forskning.

Å andra sidan att SARECS mandat starkt fokuserat själva forskningskomponen-

ten i Fou-begreppet. Ansvaret fbi eventuella tillämpningar har nonnalt legat utanför
SAREC. På vissa områden - som t ex grundforskning - är detta naturligt. På andra
områden - som t ex inom nya teknologiornråden som kommunikation och bioteknik -
är det ofta svårt att skilja ut själva forskningskomponenten från utvecklandet av nya
koncept eller produkter.

l de prioriteringar som diskuterats inom SAREC är följande värt att särskilt
uppmärksamma:

Tematisk ansats vad gäller mark/vattenanvändning, marina miljöfrågor, biolo-

gisk mångfald.

Planer på ett regionalt nätverk av forskare och politiska planerare på hög nivå i
delar av Afrika för att stärka kompetensen vad gäller farskvattenproblematiken.
Tanken är att engagera både samhällsvetare och hydrologer. Motsvarande
nätverk finns redan på energiområdet (AFREPREN) och har givit goda resultat.
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Regionala Fou-program för kompetensutveclding vad gäller förståelsen av
samspelet människa/ekologi i torra och halvtorra områden i Afrika. En viktig
fråga i sammanhanget avses bli skyddet av den biologiska mångfalden.

Utvecldingsarbete pågår för att identifiera lämpliga områden för stöd till kapaci-
tetsutveckling inom snabbt framväxande teknologiornråden av stor betydelse fbi
miljön som informations- och telekommLmikationer, bioteknik och nya material.
Syftet är att stärkai första hand de fattigaste ländemas kompetens för att 1mdvika
att de hamnar utanför utvecldingen på dessa teknikområden. Se vidare avsnittet
nedan om industriellt och teknologiskt samarbete.

Insatser görs för att öka forskningens relevans, framför allt genom kontakter
mellan forskarna och lokalbefolkningen och/eller olika NGOS (s k participatory
research) vad gäller verksamhetens uppläggning (gäller inte minst jordbruk,
skogsbruk etc).

Alla dessa områden har stor relevans och betydelse utifrån Agenda 21-synpunkt och
bör prioriteras även framgent.

Rekommendation: Egen forskningskapacitet är av central betydelse i ländernas
arbete för hållbar utveckling. Arbetsgruppen vill särskilt framhålla:

* Alla insatser inom forskningsbiståndetbör kritiskt grariskas utifrån Agenda-
21-perspektivet, dvs även stöd för kapaeitetsbyggnad inom traditionella
discipliner inklusive olikaforskningsprojekt.

' Lösandet av flertalet miljö- och naturresursproblem förutsätter samarbete
över disciplingränsema. Utvecklandet av sådana forskningsmiljöer bör
aktivt stödjas, inte minst vad gäller samspelet mellan ekonomi och ekologi.
Ämnet miljöekonomi bör ges särskild uppmärksamhet.

- Sambanden befolkning-naturresurser- miljö är komplicerade. De analyser
som finns utgör försök att bedöma jordens totala förutsättningar att ldara
försörjningen av mat, vatten, energi etc fbi en snabbt ökande befolkning.
Det framstår som angeläget att genomföra motsvarande studierpå regional
och/eller nationell nivå, i första hand i de regioner där Sverige har lång
erfarenhet av biståndssamarbete.

* Kvinnornas roll och betydelse i utvecklingsprocessen -och för hållbar
utveckling - är dåligt uppmärksammad. Forskningsbiståndet bör stödja
forskning kring dessa aspekter.

' Jordbruks- och vattenresursfrågoma och den marina produktionen bör
ägnas särskild uppmärksamhet inom forskningsbiståndet.
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Industriellt och teknologiskt samarbete
En viktig fråga inför Rio-konferensen var överföringen av miljö- och resurssnål
teknologi från industriländema till u-ländema. Agenda 21 imlehåller en rad rekom-
mendationer i denna anda. Såväl klimatkonventionen som Montrealprotokollet och
konventionen om biologisk mångfald inrymmer bestämmelser om teknologiöverforing
och teknologisamarbete för att uppnå avtalens målsättningar. En tanke är att genom
modema teknologier, som då förutsätts vara miljöanpassade, ge u-ländema förutsätt-

ningar till s k leap-frogging, dvs undvika vissa steg i modemiseringsprocessen, som
hade inneburit starkt negativ påverkan på miljön.

Vi anser att teknologiöverfBring som begrepp står för ett tänkande som bör
undvikas. Teknologiutveclding är allmänt mer adekvat - kraven på anpassning till
ekologiska, sociala och ekonomiska förutsättningar måste beaktas.

I sylte att närmare belysa frågoma om teknologiutveckling och om näringslivets
roll har arbetsgruppen bett ett antal oberoende experter ge sina omdömen. De fråges-

tällningar som i första hand fokuseras har anknytning till framväxten av den modema
sektom. (Observera att avsnitten om energi och urbana miljöer ävenledes innehåller
resonemang kring dessa frågor.)

Följande studier och kommentarer föreligger:

"Technological Leapj$'ogging - Opporluniries and Challengesjur Developing
Counrries" av Calestous Juma, ACTS;

"Prospeclsfor Technologieal Leapjfogging in SelecledDeveloping Counrries" .

av M R Bhagavan, SAREC och KTH;

"Technological Leapjrogging - Summary and Critique 0] two papers prepared
[

for SAREC " av Tim Jackson and Mike Chadwick, SEI;

"Näringslivet och Agenda 2I i biståndet" av Arne Jemelöv et al.

De återfinns i Volym 2.

Av expertutlåtandena framgår att frågeställningen är komplicerad. Bl a konstateras att
Agenda 21 utgår ifrån att regeringarna i industriländema potentiellt har kontroll över
det tekniksarnarbete som eftersträvas. Verkligheten ser som regel annorlunda ut.
Företagens roll är dominerande. Därför har vi valt att ägna dessa aspekter särskilt
intresse.

Teknikutvecklingen i industriländema är snabb och ger idag förutsättningar för
en radikalt mycket lägre miljöpåverkan än tidigare. Om bästa möjliga teknik används
skulle t ex för ett land som USA ca 70 procent av energifBrbrukningen kurma sparas.

Samtidigt vet vi att hindren mot att de resurssnåla teknologiema verkligen
kommer till användning är många. Utbyte av utrustning på olika områden sker endast
successivt. Infomlationen om de möjligheter till effektiviseringar som finns uppvisar
stora brister. Ett annat problem består i att lagstiftningen på flertalet områden saknar
föreskrifter om energi - och materialförbrukningen. Till detta kommer skillnadema i
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pris. Miljökostnadema reflekteras som regel inte i priset vilket gör att konventionella
lösningar är billigare än den nya tekniken.

Sarmna typ av tröghet och hinder föreligger även i u-ländema. Ofta saknas
kunskap om miljöeffektema av olika teknologier. Lagstiftningen på miljöområdet är
svagt utvecklad. Därtill kommer omfattande subventioner inom energi, konstgödsel,
vatten etc vilket innebär att incitamenten för effektivare hantering pådessa områden är
små. Detta leder sammantaget till att efterfrågan på miljöanpassade lösningar är liten.
En annan viktig aspekt har att göra med den oftabristfälliga kompetensen att driva
och underhålla de teknologier som impor1erats.

Firms den lrdlllmm teknikent
I flera av underlagsrapp011ema ställs frågan humvida i-ländema har konstruktiva
bidrag att ge u-ländema ifråga om miljömässigt hållbara teknologier. I en av rappor-
tema (Jackson och Chadwick) hävdas att industriländema ärmu är långt ifrån de
teknildösningar som svarar mot kraven på hållbar utveckling. Mot den bakgrunden
ifrågasätts om ansträngningar över huvud taget skall göras vad gäller tekniköverfö-
ring. Vad som förordas är snarare ett samarbete inriktat på att stödja u-ländema i deras
eget arbete att utveclda kapacitet och kompetens. Först i och med sådan kapacitet ges
ländema en möjlighet att självständigt välja väg för landets utveckling. I rapporten
fBrordas en utveckling im1ebärande s k side-stepping, dvs att u-ländema väljer delvis
andra produktions- och konsumtionssystem än de som dominerat i-ländema. Tanke-
gången är sympatisk. Samtidigt måste frågan ställas hur stor rörelsef1iheten i realiteten
är?

Vid samtal med representanter för den indiska organisationen Development
Altematives (inriktad på att utveclda småskalig och miljöanpassad teknik fbi använd-
ning bland den bredare allmänheten) framhålls i stort sett samma argument. Organisa-
tionen tillägger att på många områden förhållandena skiljer sig starkt åt vad gäller
ekonomiska och sociala förutsättningar, klimat, ekologi, kultur och sedvänjor, vilket
gör att olika system fbi miljöanpassning som utvecldats i nord ofta inte passar i u-
landets miljö. Vad som under alla förhållanden måste ske är en anpassning av
teknologin till de lokala förutsättningarna. För att detta skall kurma ske krävs väl
utvecklad kompetens i mottagarlandet. Exemplen är många på tekniköverfBring - ofta
understödd med biståndsmedel - som inte beaktat detta och som slutat i fiasko.

Nu kan man inte dra alla teknologier över en kam. Som bl a rapportema av
Jemelöv, Bhagavan och Juma visar finns det olika exempel på områden där ny
västerländsk teknologi möter högt ställda krav utifrån miljösynpunkt. Den snabbt
framväxande kommlmikationsteknologin är ett sådant exempel. Många tillämpningar
inom bioteknologin ett annat. Nya processteknologier för framställning av stål,
papper, etc innebär också kraftigt minskad miljöpåverkan liksom olika solenergilös-
ningar samt ersättningsteknologier fbi freoner. Dock framstår det som oundgängligen
nödvändigt att i samband med överföring av sådana teknologier en samtidig uppbygg-
nad sker av mottagarlandets egen kompetens både att hantera teknologin och anpassa
tillämpningarna till de lokala förutsättningama.

Men det är viktigt att understryka komplexiteten i fiågeställningen. Några
generella råd vad gäller "leap-frogging" är inte möjliga att ge utifrån perspektivet
hållbar utveckling. Olika modema teknologier svarar fbi högst olika grad av miljöpå-
verkan. Dessutom bör inte bara miljöaspektema vara vägledande. Effektema på
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näringslivsstrukturen i mottagarlandet liksom sysselsättningen har avgörande betydel-
se. Många exempel finns där introduceringen av ny teknologi via ett multinationellt
företags etablering lett till att lokala företag snabbt slagits ut. På motsvarande sätt är
mycket av den modema teknologin - t ex på datorområdet - ägnad att reducera
behovet av arbetskrali. Vad man virmer i produktivitet förloras i arbetstillfällen där
arbetslösheten redan är mycket hög.

T ekniksunmrbete - en tilllmlmblick
Vid en genomgång av det samarbete som hittills ägt rum mellan i- och u-länder på
industri- och teknologiområdet framkommer bl a följande:

Verksamheten har dominerats av "tum key-leveranser", dvs överföring av
färdiga produktionsanläggningar. I-landsleverantören har som regel inte hatt ett
engagemang i den fortsatta driiien av anläggningen vilket gjort att marknadsana-

lyser olta saknats. Intresset att sörja för kapacitet vad gäller drift och underhåll
har varit begränsat.

Intresset på mottagarsidan har primärt varit inriktat på att förvärva viss teknisk
utrustning altemativt genomföra ett specifikt infrastrukturprojekt. Intresset att
lära sig behärska och utveckla den nya teknologin har varit underordnat.

Mottagarsidans engagemang har ofta varit avgränsat till regering och/eller
myndigheter. Detta har gjort att affärsmässigheten i hanteringen allvarligt brustit.

Miljöanpassade lösningar har som regel inte eftertrågats. Enligt leverantörer i
industriländema är det föga meningsfullt att försöka bjuda ut sådan teknologi om
inte ett aktivt intresse finns på mottagarsidan.

l de fall multinationella företag etablerat verksamhet i ett u-land har regelmässigt
höga krav på kvalitet och miljökontroll uppnåtts i verksamheten. Spridningsef-
fektema i samhället utanför företagets verksamhet har dock som regel varit små
(det s k ö-konceptet).

De eventuella hinder som förekommit i samband med överföringen av avancera-
de teknologier har som regel inte hatt att göra med handelsregler och/eller
patentregler utan har snarare berott på höga priser och - i fallet miljöanpassad
teknik - avsaknaden av miljölagstiltning i mottagarlandet.

De slutsatser som rent generellt kan dras vad avser samarbete kring industri och
teknologi mellan i- och u-länder är att samarbetsprojekten måste få en tydligare
kommersiell inriktning hos båda parter, att engagemanget på i-landsidan måste vara
långsiktigt och vara förenat med ett ekonomiskt intresse i själva driften, att de
"mjuka" aspektema på samarbetet, dvs kapaciteten att driva och underhålla verksam-

heten, ges högre prioritet, att motparten på mottagarsidan representeras ej av en
myndighet utan av ett företag där höga krav på redovisning m.m. gäller samt att ökad
medvetenhet om miljöeffektema krävs hos mottagarländema för att över huvud taget
skapa förutsättningar fbi denna typ av tekniksarnarbete.

94



Telmologimnmrbete or miäöanpassning
Av redogörelsen framgår att enkla genvägari form av "leap-frogging" är svåra att
utveckla. Med hänsyn till den modema sektorns snabba expansion i många u-länder -
och önskvärdheten av att de teknologier som används kännetecknas av långtgående
miljöanpassning - är det dock mycket angeläget att tbrsöka firma former därbiståndet
aktivt kan bidra till att sådana teknologier kommer till användning. Problematiken är
komplicerad och Rirutsätter ytterligare studier och överväganden än vad arbetsgrup-
pen hunnit med.

Näringslivets roll är central. Slutsatsen av detta är tvåfaldig. Dels att utnyttja
näringslivets kompetens for teknologisarnarbetet på givarsidan. Dels att använda
biståndsmedel tBr att stimulera framväxten av en tbretagskultur i mottagarländema.
En viktig utgångspunkt for ett teknologiskt samarbete med u-ländema är de åtaganden
som Sverige gjort inom ramen for de intemationella avtalen.

Rekommendation: Följande inriktning av verksamheten 1iamstårsom angelägen:

Aktivt stödja utveckligen av miljölagstifning, institutioner tBr miljöforskning
och en lämplig myndighetsstrukturpåmiljöområdet i mottagarländema. Såväl
SIDA, BITS, Swedecorp som SAREC har lämnat bidrag till sådana åtgärderi
sin verksamhet. Denna typ av kapacitetsutveckling bör tåhögsta prioritet
inom den nya myndigheten.

Miljökonsekvensbedömningar (MKB) bör vara obligatoriska för alla typer av
projekt där u-krediter och biståndskrediter kommer till användning. Bara
projekt som uppfyller högt ställda miljökrav accepteras. Viktigt är att kapaci-
teten Rir MKB även på mottagarsidan uppmärksammas.

Det bilaterala tinansieringsstbdet inriktas på s k användarteknologier, dvs
energi, kollektivtrafik, vatten, tele samt avfall och avlopp. Härfums stora
miljövinster att göra. Därtill besitter Sverige avsevärd kompetens inom tlera
av dessa teknologier. För att underlätta en dylik utveckling etableras kontakter
mellan biståndet och i Rirsta hand olikakommunala bolag fbi att fbrbereda en
ökad rådgivnings- och konsultverksamhet på dessa teknologiområden. Obser-
vera att torutsättningar tBr denna typ av verksamhet är att de tekniklösningar
som väljs har blivit foremål Rir anpassning till lokala Rsrhållanden.

Biståndet bör som ett led i utvecklingen aktivt stödja uppkomsten av s k joint
ventures kring moderna och miljöanpassade teknologisatsningar mellan
företag i i-länderna och motsvarande i u-länderna. (Den verksamhet med
miljöinrikming som idag sker via Swedecorp bör byggas ut).
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En särskild studie initieras för att nämnare pröva hur biståndet kan stödja
kapacitetsutvecldingen rent allmänt inom i första hand de fattigaste u-ländema
på de nya s k grundläggande teknologiema (dvs infomiationsteknologin,
biotekniken, nya material). Motivet är den stora påverkan på utvecklingen som
dessa teknologier har även för u-ländema. Risken bedöms stor att många
fattiga u-länder hamnar helt vid sidan om teknikutvecklingen på dessa områ-
den.

Forsknings- och utvecklingsarbetet i både i- och u-länder har i stor utsträck-
ning resulterat i att arbetskraft ersatts av energi- och kapitalintensiva metoder.
Forskningsbiståndet inriktas på att stödja forskning kring arbetsintensiva
teknologier.

Av särskilt intresse är fBrutsättningama att stödja utvecklandet av s k
kretsloppsteknologier. Ekoteknologiskt kretsloppstänkande har lång tradition
framför allt i Kina. Modem bioteknologisk kunskap tillämpas där framgångs-
rikt i detta syfte bl a fbi energiproduktion, rening av avloppsvatten och fbi
hantering av fast avfall från jordbruket. Denna kunskap och erfarenhet kunde
få ett stort värde även i andra delar av världen.

Forskningssamarbete på dessa områden bör stödjas, i första hand mellan
länderna i syd- och sydostasien. Målet med en sådan forskning bör vara
praktiska tillämpningar inom industriproduktion, jordbruk och miljöskydd.
Biogasproduktion, mikrobiell rening av avloppsvatten från industrin, omvand-
ling av fast organiskt avfall till djurfoder, papper, etanol, osv är exempel på
sådana tillämpningar. Medhjälp av modem infonnationsteknologi, genom
elektroniska nätverk, kan resultaten av sådan forskning effektivt spridas och
tillämpas i ett stort antal u-länder.

Skulder
Många av de fattigaste u-ländema har skuldbördor som utgör allvarliga hinderi deras
arbete för hållbar utveckling. De årliga räntebetalningama och amor1eringarna uppgår
i vissa fall till hela eller mer än den årliga exportinkomsten. Sverige har sedan flera år
intemationellt drivit frågan om ytterligare skuldlättnadsåtgärder för de fattigaste, men
skuldtyngda ländema, som genomför ekonomiska reformprogram. En del av det
svenska biståndet används också direkt till skuldlättnader för att lindra dessa länders
skuldbörda, ofta i samarbete med andra givarländer och multilaterala finansieringsor-

gan.
Arbetsgruppen har inte haft möjlighet att närmare penetrera dem1a komplexa

fråga.
De svenska insatsema fbi skuldlättnad synes dock ligga väl i linje med ekono-

miska rekommendationema i Agenda 21 1 denna del. Det är emellertid enligt vår
mening angeläget att de ekonomiska reformprogram, som oftast är en förutsättning för
svenskt stöd, får en utformning som medverkar till hållbar utveckling. l detta syfte bör
UD göra särskilda studier av konsistens mellan strävan mot hållbar utveckling och
skuldlättnadsåtgärder i samband med ekonomiska refonner.
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Handel
Många u-länder är starkt exportberoende fbi sin utveckling och är därmed angelägna
om att intemationella handelsregler främjar deras intressen. Förhållandet och samban-
det mellan handel och miljö i u-landsperspektivet uppmärksarmnades därför särskilt
vid UNCED. Vissa kopplingar mellan handel och miljö har vi diskuterat i kap 2.

Handel och miljö behandlades dels i Riodeklarationen, dels i den sektoröver-
gripande delen av Agenda 21. Riodeldarationen slårbl a fast vikten av ett öppet
intemationellt ekonomiskt system, som kan bidra till ekonomisk tillväxt och hållbar
utveclding i alla länder. Miljöåtgärder som syftar till att bemästra globala miljö-
problem bör så långt möjligt grLmdas på intemationella överenskommelser.

I Agenda 21 anges att u-ländemas speciella situation i fråga om miljöpolitik och
handelspolitik skall behandlas vid tillämpningen av olika handelsåtgärder då dessa
kan medföra obefogade sociala kostnader för u-ländema.

Frågan om sambanden mellan handel och miljö behandlas såväl i GATT/ WTO,
som OECD och UNCTAD. Sverige har varit pådrivande i dessa frågor och är aktivt i
olika fora för att göra handels- och miljöregler ömsesidigt stödjande. Sambandet
mellan handel och miljö i ett u-landsperspektiv är mycket komplicerat och mångfacet-
terat, vilket framgår av de många olika tolkningarna av Uruguay-nmdan. Biståndets
roll till följd av det nya handelsregelverket i perspektivet hållbar utveclding är mycket
svårt att överblicka, och bör enligt vår mening analyseras i särskild ordning.

Vi vill emelllertid i detta sammanhang understryka vikten av att normbildningen
inom UNCTAD, liksom utvecldingen av handelsregelverket och miljön inom
GATT/WTO, beaktar u-ländemas speciella situation, i enlighet med vad som sägs i
Agenda 21. Biståndet bör klmna användas för att hjälpa u-ländema med teknik och
metoder, som uppfyller de miljökrav och normer, som kommer att erfordras i det
framtida intemationella handelsutbytet. Miljömärkningssystem, emballageteknik och
miljövänliga produktionsmetoder och produkter liamstår som tänkbara insatsområden
för biståndet.

Hälsa
Som vi tidigare nämnt (kap 3) är det yttersta syftet med bistånd för hållbar utveckling
att förbättra människors villkor och levnadsbetingelser. Hälsa är därvid ett centralt
mål. Flertalet av de angivna kritiska insatsområdena medverkar till att förbättra
hälsotillståndet för fattiga grupper, utan att insatsema sker inom den traditionella
hälsosektom. Och omvänt: Sett på lång siktblir hälsoeffektema förödande om
miljöaspektema inte beaktas enligt tankegångarna i Agenda 21. Bistånd för en hållbar
utveckling kan sägas vara den viktigaste investeringen i förebyggande hälsovård vi
kan göra.

Ett särskilt insatsområde upp med tanke på hälsoeffekter, bör beröras, nämligen
kemikalieanvändningen.

Användningen av kemikalier, både i industriella sammanhang och i jordbmket,
blir ett alltmer akut miljöproblem, som drabbar stora grupper av fattiga människor.
Sverige har avsevärd sakkunskap när det gäller regelverk för kemikaliers användning i
samhället. Problemen med kemikalieanvändning bör uppmärksammas i det svenska
biståndet. Detta kan ske dels genom att kemikaliefrågoma hanteras inom ramen för
jordbruks- och industriinsatser, dels genom att särskilda projekt fbi kapacitetsutveck-
ling genomförs, bilateralt eller multi/bilateralt. Den samverkan som påbörjats mellan
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SIDA och Kemikalieinspektionen, bör få sin fortsättning i en diskussion om framtida
insatser som inkluderar alla de olika biståndsinriktningama.

NEFS
I den studie om de enskilda organisationemas roll, som redovisas ovan, föreslås att
biståndet bör bidra till etablerandet av relativt små nationella fonder för miljö och
uthållig utveckling, s k NEFS. I studien, "The Rule olNGOS in Development Coopera-
lion", vilken återfirms i Volym 2, finns tanken bakom NEFS sammanfattad i en bilaga.
NEFS skulle, särskilt i länder som inte arbetat långe med miljöfrågor, kurma utgöra ett
forum för idéutveckling, prioriteringsdiskussioner och samverkan mellan myndigheter
och enskilda organisationer. Mindre, nationella miljöfonder, styrda av en stiftelse i
vilka olika nationella aktörer ingår, skulle såltmda kurma vara ovårderliga på ett tidigt
staditun i utvecklingen av ett lands miljöarbete. Bilaterala arrangemang i länder där vi
vill verka, skulle kunna påskynda resultat, skapa dialog och diskussion och skapa
good-will för Sverige som givarland. IUCN har samlat på sig erfarenheter från olika
delar av världen och kan fungera som rådgivare.

Rekommendation: Konceptet med nationella miljöfonder (NEFS) bör prövas i
något land eller några länder, t ex i Sahelområdet.

Koncentrerade insatser
SIDA har valt ut vissa länder, t ex Vietnam, för större samlade insatser på miljöområ-

det. både inom flera av de traditionella sektorema och tvärsektoriellt. Denna modell
bör byggas ut att gälla biståndet genom samtliga svenska biståndsfonner till några
utvalda länder. Ländema skulle väljas med tanke på att vi vid en viss tidpunkt verk-
ligen skulle kunna göra en skillnad. En kraltsamling i det svenska biståndet ktuma
uppnås och samordningsprocessen skulle i sig ktuma vara lärorik med tanke på
omsåttandet av Agenda 21 1 verkligheten.

När hela det svenska biståndet faller inom ramen fbi Agenda 21 och bidrar till en
sant uthållig utveckling bör detta ske automatiskt.

Rekommendation: Vissa länder bör väljas ut för en samlad svensk biståndssats-
ning på miljöområdet.
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S. DET MULTILATERALA SÅMÅRBETEr

I vilket vi diskuterar biståndetgenom några av de tyngsta multilaterala
organen och några jrarntida svenska handlingslinjer.

Något om det multilaterala biståndet
En medveten påverkan av och inflytande på det multilaterala biståndet har alltid
utgjort ett centralt inslag i svenskbiståndspolitik. Vårt agerande i de multilaterala
utvecldingsorganen sker med strävan att utifrån våra egna biståndspolitiska mål och
prioriteringar skapa förutsättningar fbi dessa institutioner att effektivt verka på ett satt
som medverkar till hållbar utveckling. Detta kräver multilaterala institutioner som år
starka och professionella, har hög integritet, och väl defmierade och avgransade
mandat. Tydliga styr- och fmansieringssystem krävs där just multilateralismen och
därmed det gemensamma åtagandet står i förgrunden.

Vissa i biståndet centrala frågor, som allmän ekonomisk politik, utfomming av
regelverk och institutionsutveckling, allmän kapacitetsutveckling m m år av sådan
övergripande karaktär att insatsema med fördel bör hanteras av de multilaterala
organen.

Sverige har som litet land alltid varit en stark anhängare av multilateralismen,
och inte minst verkat fbi ett starkt FN. Stödet fbi FN har varit såvål politiskt som
finansiellt. FNs utvecklings-arbete har varit och fortsätter att vara mottagare av stora
svenska bidrag. I rtmda tal en tredjedel av det samlade svenskabiståndet budgetåret
1994/95 går till olika multilaterala organ, som FNS olikafonder och program för
utveclding, katastrofbistånd saint till de intemationella finansieringsorganen Världs-
banken och de regionala utvecklingsbankema. Enligt DAc-statistiken från 1992 utgör
det multilaterala biståndet tmgefär en tredjedel av det totala biståndet från DAC-
ländema.

I kraft bl a av våra stora multilaterala bidrag har vi följaktligen goda möjligheter
att påverka policy och program i fråga om en avsevärd del av det totala multilaterala
biståndet.

Styrningen och fmansieringen av de multilaterala organen år avgörande för
möjlighetema att på fältet få genomslag fbi insatser som gynnar en hållbar utveckling.

En väsentlig del av den allma1ma normgivningen i biståndet utvecklas inom
ramen för verksamheten i de stora multilaterala utvecldingsorganen. På styrelseplanet
finns möjligheten till inflytande även på organens allmärma inriktning och priorite-
ringar samt utformningen av politik, program och arbetsmetoder inom sektorer eller
problemområden. Vidare kan möjligheter utnyttjas att genom särskilda bidrag, trust
flmds, sekondering 0 dyl, påverka utveckling och/eller projekt inom speciella områ-
den. Slutligen kan de multilaterala organen genom olika typer av avtal samverka med
eller utföra svenskfmansierade insatser.
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Från FN till Världsbanken
Det Nordiska FN-projektet har bl a påvisat hur FN-systemet successivt splittrats och
marginaliserats, vilket inneburit att effektiviteten i den samlade verksamheten
fbrsämrats.

I ett globalt perspektiv har det uppstått något av ett vakutun i vad avser inter-
nationellt ledarskap i många viktiga utvecklingspolitiska frågor. När FN-systemet
stagnerat har Världsbanken, världens ledande utvecklingsorgan, trätt in med bistånds-
analys, nomigivning och åtgärder, medan FN-systemet i stort använt sina begränsade
resurser till en mer splittrad och disparat projektverksamhet. Utvecldingen av GEF
kan väl illustrera FN-systemets svagheter i här angivna avseenden.

Det är ett svenskt intresse att stärka FN på det ekonomiska och sociala området.
Det Nordiska FN-projektet syftade därför till att effektivisera och reformera FNS
biståndsverksamhet. En reformprocess har nu inletts i FN-systemet och kommer att
pågå tmder de närmaste åren. Vissa framsteg kan redovisas, men viljan och förmågan
till förändringar fbrefaller begränsade.

Världsbanksgruppen
Världsbanksgruppen utgör en av de viktigaste linansieringskälloma för u-ländema.
Världsbanken består bl a av den intemationella återuppbyggnads- och utvecklingsban-
ken (IBRD) och den intemationella utvecklingsfonden lIDA). Under biståndsanslagen
finansieras bidrag till bl a IDA. Riksbanken svarar for Sveriges kapitalinsats i IBRD.

Världsbankens övergripande målsättning är att bistå utvecldingsländema i deras
ekonomiska och sociala utveclding, vilket bl a sker genom lån till offentliga projekt
och ekonomiska anpassningsprogram, genom ekonomisk rådgivning och experthjälp
m m.

IBRD ger långfristiga lån på marknadsrelaterade villkor. Räkenskapsåret 1994
uppgick IBRDS nya låneåtaganden till 14,2 miljarder USD och den samlade låneport-
fbljen till 148 miljarder USD.

IDA ger lån till de fattigaste u-ländema på särskilt fbrmånliga villkor. Dessa
villkor irmebär räntefrihet och lång återbetalningstid. Räkenskapsåret 1994 uppgick
IDAS nya utlåningsåtaganden till 6,2 miljarder USD, varav ca 80 procent till de allra
fattigaste ländema. Den samlade portfbljen uppgick till 41 miljarder USD.

Lån till strukturanpassning utgjorde 12 procent av den totala utlåningen.
I de förhandlingar mellan givarländema och IDA som leder till att fondens

resurser förstärks, nonnalt vart tredje år, fastläggs särskilda riktlinjer fbi IDAS
utlåning. I samband med den senaste påfyllnaden bekräftades bl a en inriktning på
fattigdomsbekämpning, med ökad långivning till de sociala sektorema och särskild
tonvikt på stöd till kvinnor. IDA skall också kraftigt förstärka inslaget av miljörelate-

rade åtgärder i sina låneprogram. Sveriges andel utgör 2,62 procent med utfästelser
om 2,8 miljarder SEK på tre år. Förhandlingar om nästa påfyllnad (IDA- ll) inleds
under hösten 1994.

Banken intar även en särställning i det intemationella finansiella systemet när det
gäller multilateral finansiering av miljöprojekt, enligt de definitioner som tillämpas av
banken. Per juli 1994 omfattade bankens låneportfolj rtmt 120 sådana projekt i mer än
50 länder som representerade åtaganden i stoleksordningen 9 miljarder USD. Under
räkenskapsåret 1994 godkändes 25 nya miljöprojekt med åtaganden motsvarande 2,5
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miljarder USD, vilket motsvarar en 25-procentig ölming i förhållande till 1993, som i
sig var ett rekordår i detta avseende. Åtaganden i frågor om miljöprojekt har fem-
dubblats lmder de senaste fem åren.

Som jämförelse kan nämnas att den globala miljöfonden (GEF), varom mera
senare, i sin pennanenta fas disponerar dryga 2 miljarder USD under perioden
1994- 97.

De styrformer som fim1s i världsbanksgruppen är i huvudsak ändamålsenliga och
funktionella, då sakfrågoma i verksamheten och dess resultat står i centrum. Dessutom
äger återkonunande fBrhand-lingar rum där givarna i ett sammanhang fBrhandlar om
den totala volymen, sina individuella bidrag och organisationens policyinrikming.
Därmed uppnås en tydligare koppling mellan finansieringen åden ena sidan och
verksamheten och dess styrning å den andra, i jämförelse med situationen när det
gäller finansieringen av FN-systemets verksamheter.

Sverige och Norden harkommit att spela en jämförelsevis stor roll och verkar
pådrivande i viktiga policyfrågor på ett sådant sätt att verksamheten i dessa institutio-
ner bedrivs i betydande överensstämmelse med nordiskabiståndspolitiska mål.
Sverige har aktivt bidragit till dess inriktning som IDA nu har lagt fast (se ovan).

Världsbanken utgör en av de viktigaste aktörema i utvecklingspolitiken och har
med sin t1mga finansiella roll i det multilaterala biståndssystemet ett betydande
inflytande på den alhnärma-utvecklingen i många u-länder. Ba.nkens utlåning fbi
miljöändamål är vidare särklassig störst i världen. Därmed framstår det som syrmerli-
gen angeläget att bankens politik och praktik står i Överensstämmelse med målen om
en hållbar utveckling.

De senaste åren har banken genomgått stora förändringar, både organisatoriskt
och i fråga om politik och program, som harhaft stor betydelse för miljösynen i
banken och för bedömningar av miljöeffektema av bankens verksamhet. UNCED-
processen och den löpande mellanstatliga normbildningen har medverkattill dessa
förändringar. Den mest uppenbara förändringen är skapandet av en särskild avdelning
fbi hållbar utveckling under en vice-president, samt förstärkning och utvidgning av
den centrala miljöenheten och miljökapaciteten på länderavdelningarna och regionalt.
Vidare torde den nya och mer öppna informationspolitiken 1mderlätta de samtidigt
utvecklade kontaktema med de icke-statliga organisationema i miljöpolitiska frågor.

Bankens ledning har fbi övrigt på olika sätt erkänt att det dyraste misstaget
banken gjort under sin historia är undervärderingen av miljöns och naturresursanvänd-
ningens betydelse i utvecklingsprocessen.

Dessa förändringar i synen på frågor rörande miljö/naturresurser/hållbar utvec-
kling har välkomnats av Sverige och Norden, och har skett på aktiv svensk och
nordisk tillskyndan. Från svensk sidabör vi självfallet fortsatt aktivt stödja derma
utveckling inom banken, inte minst motbakgnmd av bankens ledarskap när det gäller
den globala nonnbildningen i fråga om hållbar utveclding. Målet är att detta nya
synsätt får fullt genomslag i hela bankens verksamhet, särskilt i fråga om de s k
strukturanpassnings-lånen, som utgör en väsentlig del av bankens totala utlåning.

Bankens utlåning har på senare tid mera kommit att inriktas på investeringar som
syftar till att specifikt bekämpa fattigdomen. Projekt med dem1a inriktning utgjorde
1993 ca en Gärdedel av den totala utlåningen.

Men storskaliga infrastrukturprojekt utgör alltjämt en betydande del av utlåning-
en, i vilken energifBrsö1jning intar en framträdande plats. Dessa projekt tenderar att
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vara eller bli kontroversiella, framför allt med hänsyn till de sociala effektema för den
lokala befolkningen och ofta betydande miljöpåverkan i känsliga områden. Bankens
historia i dessa delar är mindre tillfredsställande, som bl a Wapenhansrappo11en
konstaterar. Många tvivlar fortfarande på att en verldig kursändring i dessa frågor har
ägt rum i banken. Diskussion om och hanteringen av flera stora vattenkraltprojekt
under senare år har underbygg1 dessa farhågor.

Förstärkt miljöpolitisk beredning
Bankens förändrade sätt att se på och hantera miljöfrågoma synes föga ha påverkat
den svenska beredningsordningen - det förefaller föreligga en viss asymmetri mellan
bankens miljöengagemang och beredningsordningen i Sverige.

En fast systematisk beredningsordning inom regeringskansliet bör därför
etableras som förmår att aktivt, insiktsfullt och sakligt bedöma bankärenden av
betydelse för strävan mot en hållbar utveckling. En sådan beredningsordning kan ses
som en utveclding och förstärkning av det nyligen inrättade samordningsgrnppen fbi
Världsbankstiågor.

Förutom granskning och bedömning av olika projekt utifrån ett miljöpolitiskt perspek-
tiv, där så är möjligt och lämpligt, bör den här föreslagna beredningsordningen bidra
till att utveckla och fördjupa de riktlinjer och den politik som från svensk sida bör
anses prägla bankens verksamhet i miljöavseende. En utgångspunkt kan då vara
grunddragen i den svenska miljöpolitiken, som den lagts fast av regering och riksdag,
och den intemationella nom1givningen, som den kommer till uttryck i bl a UNCED-
besluten (Rio-deklarationen, Agenda 21 och skogsprincipema) och viktigare intema-
tionella konventioner.

En förutsättning för en kvalificerad och meningsfull beredning i dessa avseenden
är dels tillgång till relevant information på ett tidigt staditun i bankens intema
beredningsprocess, dels att resurser avsätts för detta ändamål.

l bankens miljörapport fbi 1994 signaleras att mihöbedömningar i framtiden bör
ske tidigt i forberedelsen av investeringsprogram och i större politiska reformer och
policyföränd1ingar. På projektnivå är sedan längre miljökonsekvensbedömningar
(EIA) en etablerad praxis. Den i rapporten angivna allmänna och tidiga bedömningen
av miljöeffektema av större samhälleliga beslut eller förändringar i politikens inrikt-
ning är en given uppgift fbi den ovan föreslagna förstärkta beredningsordningen, och
ligger väl i linje med utvecklingen av svensk miljöpolitik efter UNCED. De s k
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strukturanpassningsprogrammen bör bli föremål för denna typ av övergripande miljö-
bedörrming, med hänsyn till de rent metodologiska svårighetema att mer precist
bedöma dessa programs exakta miljöeffekter. Ett arbete pågår för övrigt inom banken
i dessa frågor.

Nära förbundet med inforrnationsmöjlighetema är frågan om beredningskapaci-
teten på det nordisk-baltiska kontoret i banken fbi att bedöma miljö/naturresurs-
aspektema utifrån målsättningen om hållbar utveclding. Den svenska och nordiska
beredningen av dessa frågor i huvudstädema år i stor utsträckning betingad av den
bevakning och det förberedande arbete som utförs i det nordisk-baltiska kontoret. Den
förstärkning av berednings- och analyskapaciteten som föreslagits ovan bör få sin
motsvarighet åven på det nordisk-baltiska kontoret.

Rekommendation: Arbetsgruppen föreslår att sårskilda resurser tillförs det
nordisk-baltiskakontoret fbi att förstärka kapaciteten fbi beredning av frågor av
miljöpolitisk betydelse och fbi hållbar utveckling, och fbi att löpande följa och
medverka i policyutvecklingen i dessa frågori banken och bland medlemslän-
demas representan-ter. Överläggningar bör omgående inledas medde övriga
länderna i vår valgrupp om modaliteterna fbi att förstärka den miljöpolitiska
kapaciteten vid det nordisk-baltiskakontoret.

Olika utvärderingar av bankens verksamhet, bl a den s k Wapenhansrapporten och
från bankens oberoende utvårderingsenhet, visar på behovet av förbättrad övervakning
av projekt med miljöeffek-ter och särskilda miljökomponenter. Det förefaller som
bankens kapacitet och vilja att utvårdera miljöelfekten eller projektgenomförande inte
är lika utvecklad som de miljökonsekvensbedömningar som utförs i den inledande
fasen av projektcykeln. Bankens kontroll av att miljövillkoren respekteras och att
riktlinjer iakttas bör förbättras.

Arbetsgruppen föreslår därför att Sverige verkar fbi att bankens insatseri dessa
delar utvecklas och förstärks, t ex genom att vid behov utnyttja svenska/nordiska
konsultfonder i banken. Det bör bli en viktig uppgift att i dialog med banken och
mottagarländema utveckla rutiner för kontroll och uppfBljning av de faktiska miljöef-
fektema av bankens verksamhet på projekmivå.

Rekommendation: Sverige bör verka för att Världsbanken ägnar större uppmärk-
samhet åt genomtBrandefasen av olikabankstödsprojekt, för att säkerställa att
miljövillkor respekteras.

NEAPS
Nationella handlingsplaner fbi miljön (NEAPS) promoveras av banken som underlag
för utlåning till bl.a. miljöinvesteringar. I princip utarbetas dessa handlingsplaner av
ländema själva, men ofta med stöd av banken. Dessa planer kan sågas motsvara de
krav som ställs i Agenda 21 på nationella planer för hållbar utveclding. De kan utgöra
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ett viktigt underlag fbi landets samlade miljöinsatser, nationellt och med både multi-
lateralt och bilateralt stöd.

Arbetsgruppen vill betona vikten av att dessa NEAP ses, inte som en gång tBr
alla giltig plan, utan snarare som en process för successiv utveckling av miljöinsikter
och miljökunskaper i ett land med inriktning på landets hållbara utveckling. De olika
miljöpolitiska instrtunenten i Sverige hari flertalet fall en sådan rullande uppläggning.
Av banken specifikt fastställda tidpunkter för planemas färdigställande ter sig i detta
perspektiv mindre ändarnålsenliga. Sverige bör därför på lämpligt sätt medverka i den
löpande diskussionen om NEAP med utgångspunkt i ett processuellt synsätt och med
ett kapacitetsuppbyggande syfte för nationell förankring. Med denna inriktning kan
NEAPS även komma till användning som instrument för givarsamordning.

Bankens miljösyn och politik fbi hållbar utveckling torde allmänt sett ligga väl i
linje med modem svensk miljöpolitik. Som bl a Wapenhansrapporten konstaterade
fim1s det emellertid fortfarande ett inte oväsentligt avstånd mellan den centrala
politiken och verkligheten i ländema och på fältet. Vidare är avståndet långt i tiden
mellan projektbeslut och färdigställande och drift. Den av oss föreslagna förstärkning-
en fbi miljöpolitisk beredning och bedönming i Sverige och på det nordisk-baltiska
kontoret syftar bl a till att söka medverka till att minska dessa avstånd och därmed
verka för snabbare genomslag fbi bankens i grunden väl utformade synsätt när det
gäller hållbar utveckling.

Genom att Sverige Lmder de närmaste åren besätter exekutivdirektörsposten, har
vi också ansvar fbi utformningen av nordisk-baltiska positioner i olika styrelsefiågor.
Förutsättningarna torde därmed allmänt sett vara goda att få genomslag för perspekti-
vet hållbar utveckling och en mer övergripande miljösyn i dessa gemensamma
positioner.

Vissa andra frågor
Med hänsyn till bankens roll i normbildning m m är det viktigt att i direkt samspel
med banken påverka dess policyutveckling och tänkesätt. Det bör därför liksom
hittills firmas ett visst finansiellt ui:rymme för svenska insatser i dialogen med banken.
Olika former för detta är tänkbara, till exempel sekondering eller "trust ftmds" fbi
särskilda ändamål (lokala konsulter). Vidare kan övervägas samfinansiering eller
parallellfinansiering med inriktning bl a på utveckling av den svenska resursbasen och
som en läroprocess för svenskt bistånd inom nya verksamhetsområden.

Rekommendation: Inom ramen för en allmän politik fbi samspelet med WB bör
värdet av ett system fbi samfinansieringlparallell finansiering av WB-projekt
övervägas.

Beträffande stöd via EDI till kapacitetsutveckling på hög nivå när det gäller bl a
miljöekonomi och stöd på energiområdet via ESMAP, se kap 4.
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The Global Environment F acility (GEF)
Den globala miljöfonden (GEF) påbörjade sin verksamhet på försök under 1991. GEF
är en finansiell mekanism som tillhandahåller gåvobistånd och koncessionell finansie-
ring till u-ländema rör projekt och aktiviteter som syftar till att skyddaden globala
miljön. GEF är ett gemensamt organ fbi UNDP, UNEP och Världsbanken, som också
är fondfBrvaltare. I mars 1994 enades 73 länder om att omstrukturera fonden och att
fylla pådess grtmdfond med över 2 miljarder USD, som kan användas över en
treårsperiod.

Sveriges bidrag under pilotfasen utgjorde 196 miljoner SEK, och bidrag har
utfästs för 1994-97 om totalt 450 miljoner SEK, dvs runt 150 miljoner SEK per år.

GEF-resurser kan användas fbi projekt och aktiviteter inom områdena klimatfö-
rändringar, biologisk mångfald, intemationella vattendrag och uttunning av ozon-
skiktet. MarkfBrstöring, i första hand ökensp1idning och avskogning, inom ramen för
de fyra huvudområdena, kan också kormna ifråga fbi finansiering.

GEF är på interimistisk basis en finansiell mekanism fbi både klimat- och
biomångfaldskonventionerna. Konventionema har trätt i kraft och kommer att vid sina
partsmöten avgöra frågan om GEF skall utgöra konventionemas permanenta finansiel-
la arrangemang.

GEF är efter omstruktureringen öppen fbi alla länder (f n 94 länder) och leds av
en församling, en styrelse och ett sekretariat, det senare administrativt knutet till
banken men funktionellt oberoende och under ledning av en verkställande direktör
som utses på tre år av styrelsen efter nominering av de tre organen.

Församlingen består av alla deltagande länder och skall mötas vart tredje år fbi
att granska fondens allmänna politik. Styrelsen består av 32 stolar (valgrupper), 18

från mottagare och 14 från givare. Sverige tillsammans med Finland och Estland
bildar en valgrupp. Sverige besättcr styrelseposten, med F inland som ersättare.
Styrelsen möts i regel två gånger per år.

Kungstanken i GEF är att ställa medel till förfogande på gåvobasis och på
förmånliga villkor för att täcka de överenskomna ytterligare kostnader - "incremental
costs" - som mottagarländer ådrar sig påprojekmivå, för att uppnå globala miljövins-
ter.

Som underlag fbi GEFS omstrukturering låg en oberoende utvärdering av
pilotfasen. Utvärderingen av GEF pekade bl a på att målsättningar och strategier i
pilotfasens GEF saknade konsistens och tydlighet och att de fyra koncentrations-
områdena endast utgjorde en del av de mest angelägna globala miljöfrågoma. Beto-
ningen av det otydliga begreppet "incremental costs" anses i utvärderingen vara den
mest uppenbara svagheten i GEF-politiken. Nästan alla GEF-projekt med inriktning
på biomångfald saknar t ex referens till "incremental costs".

Utvärderingen fann vidare att projekten sällan syntes liggai linje med mottagar-
ländemas prioriteringar, samt att den lokala befolkningens deltagande och inflytande
varit mycket begränsat, särskilt tydligt på biomångfaldsområdet.

Utvärderingen sammanfattande slutsats blev att grundläggande förändringar
erfordrades i både operativa procedurer och strategier om GEFS syften skall kurma
uppnås.

Utvärderingens rekommendationer har i viss utsträckning tillgodosetts i det
restrukturerade GEF och kommer att löpande och systematiskt införlivas med de
fördjupade strategier och utvecklingsarbete som blir den nya styrelsens uppgift.
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GEF - viktigt instrument rör globalt miljiisamarbete
GEF är den enda existerande multilaterala miljöfonden med globala syften och mål.
GEF kommer därför att i sin permanenta fas vara ett av de mest centrala mellanstatliga
instrumenten för miljöinsatser med global räckvidd. Av det skälet förtjänar svensk
GEF -politik särskild uppmärksamhet i arbetsgruppens överväganden. GEF är också en
knutpunkt fbi flera samrnanstrålande intressen genom sitt mandati förhållande till de
globala konventionema samt är huvudmottagare av det svenska multilaterala miljöbis-
tåndet. Sverige, genom utrikesdepartementets avdelning fbi intemationellt utveck-

lingssamarbete (UD/IU), har plats i styrelsen och torde därmed ha goda förutsättning-
ar att öva inflytande på GEFS fortsatta utveckling.

Mot dem1a bakgrund ter det sig särskilt angeläget att beredningen av GEFfrågan
ges en effektiv och ändamålsenlig utfomlning med stor saldig tyngd och är väl
samordnad med svensk intemationell miljöpolitik.

Rekommendation: Arbetsgruppen föreslår att nuvarande ordning utvecklas så att
en fast beredningsgrupp etableras under UD/IUS ledning, som regelbundet används
för att bereda de GEF-frågor som tas upp i styrelsen.

Beredningsgruppen bör omfatta representanter för miljö- och naturresursdepax1emen-
tet, finansdepartementet, den planerade nya biståndsmyndigheten, samt vid behov
även Naturvårdsverket och kemikalieinspektionen. Även medverkan från forsknings-
världen och Stockholm Enviromnent Institute (SEI) kan övervägas.

Syliet bör vara att i gruppen väga samman framför allt konventionsperspektiven
och intemationell miljöpolitik med GEFS operativa verksamhet. Sekretariatet bör
finnas inom UD/IU. Miljöpolitiskt kunnande bör vara töreträtt i GEF-delegationen.
Arbetsgruppen tar upp frågan om UD/lUS resurser för att hantera och bereda frågor
om miljö och hållbar utveckling i kap 6.

Arbetsgruppen vill även frarnhålla vikten av att GEFS verksamhet löpande
bevakas, vilket framför allt bör ske via de ovan föreslagna särskilda resurser som bör
tillföras det nordisk-baltiska kontoret i Washington. Samtidigt bör den löpande GEF-
bevakningen vid UNDp-högkvarteret i New York intensifieras av FN-delegationen
och likaså vid UNEp-högkvarteret i Nairobi av Sveriges permanenta representation
där.

Den löpande bevakningen framstår som särskilt angelägen mot bakgnmd av att
pilotfasens arbetsprogram visserligen omfattar 115 projekt till åtaganden om 732,6
miljoner USD, men endast ett fåtal projekt har faktiskt påbörjats och därför endast
dryga 60 miljoner USD utbetalats. Denna e1iersläpning i projektgenomtörandet
påtalades med krati i utvärderingen, vilken i avsevärd grad försvårades av bristen på
konkret projekterfarenhet och erfarenhetsåterfBring.

Det framtida GEF
GEF är operativt fram till 1997. Redan nu bör emellertid en diskussion inledas om
GEFS framtida roll och uppgifter, med hänsyn till den tid som erfarenhetsmässigt
krävs för att uppnå förändringar.
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En fråga som diskuterats livligt under pilotfasen och senare har varit om de fyra
insatsområden som GEF nu omfattar svarar mot den globala rniljöagendan. Utvärde-
ringen fann att så inte nödvändigtvis var fallet. Som framgått tidigare framstår
fårskvattenfrågan och utarmningen av tropiska kustområden som allt mer centrala i ett
globalt miljöperspektiv. Hittills har dessa viktiga frågor inte beaktats i GEFS arbets-
program i fråga om intemationella vattendrag. Enligt arbetsgruppens mening bör
därför arbetet påbörjas för att analysera förutsättningar ochbegränsningar i att vidga
eller förändra GEF-mandatet till att omfatta även dessa, särskilt i ett sydperspektiv,
centrala och grundläggande miljöproblem med global räckvidd. När det gäller färsk-
vat1enfrågoma bör utgångspunkten vara den globala vattenresursbedömning som skall
föreligga tmder 1997.

En annan väsentlig fråga är fmansieringen av det svenskabidraget till GEF. Som
frarngått tidigare åtgårhuvuddelen av det multilaterala miljöbiståndsanslaget till GEF.
I t ex Norge och Storbritannien fmansieras GEF vid sidan av biståndsbudgeten. Skälet
har främst varit att GEF syftartill att i första hand uppnå globala miljömål till skillnad
från bankens tydliga utvecklings- och fattigdomsmål. Ett armar skäl kan vara att en
miljöbaserad finansiering ger miljöintressena en klar hemortsrätt i GEFS politik och
verksamhet.

Arbetsgruppen anser för sin del att ovan angivna skäl talar fbi en delad finansie-
ring mellan miljö- och biståndsanslagen, förutsatt att det multilaterala miljöanslaget
då inriktas på andra angelägna miljöproblem i u-ländema. Detta är i linje med den
diskussion som för närvarande pågår i OECD/DAC rörande definition av ODA. Det
bör övervägas att använda någon del av Co,-skatten som bidrag från miljösektom till
GEF, bl a för att markera sambandet mellan nationella och intemationella åtgärder.
Miljö- och naturresursdepartementet ges då en tydligare hemortsrätt i GEF och
sambandet med konventionsansvaret framhävs klarare. Nivån och fördelningen får
avgöras i särskild ordning och utgå från ODA-definitionen. Även derma fråga bör
övervägas med sikte på nästa GEF-påfyllnad till 1997.

Rekommendation: Finansieringen av det svenskabidraget till GEF bör delas
mellan miljö- ochbiståndsanslagen med hänsyn till inriktningen av GEF.

Avslutningsvis vill arbetsgruppen starkt understryka att GEF är en särskild entiteti
det intemationella systemet, i vilken Världsbanken, UNDP och UNEP gått sarmnan
med ett unika mandatet att verka fbi globala miljöförbättringar. Dess organisations-
form och mandat kräver beredningsfonner och resurser som går utöver vad som
normalt krävs i de tre medverkande organisationema var för sig, med en mer uttalad
koppling till och tyngd för intemationella miljöpolitiska överväganden.
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UNDP och och hållbar utveckling
FNS utvecklingsprogram (UNDP) skall vara FN-systemets centrala organ för finansie-
ring och samordning av tekniskt bistånd. UNDP ger råd och f1nansierar insatser inom
alla samhällssektorer. UNDP har program i 174 länder och territorier med tyngdptmkt

]

i de fatti gaste ländema.
UNDP har en central uppgift i att stödja mottagarländemas kompetensutveckling

och att samordna FNS biståndsverksamhet på landnivå. Från svensk sida har betonats
att UNDP måste fokusera sin verksamhet på att i ärmu större utsträckning stödja
kompetensutveckling och institutionsbyggande i de fattigaste ländema. Sverige och de
nordiska ländema är bland de största givarna till UNDP.

Arbetsgruppens förslag i derma del utgår från att UNDP även framgent kommer
att utgöra en av de centrala biståndsaktörema, särskilt i de fattigaste ländema, och att
Sverige fortsatt kommer att vara en stor bidragsgivare. Vi har vidare utgått från att
UNDP-chefen och styrelsen fullt ut har tagit till sig budskapet från Rio.

Kapacitetsuppbyggnad/institutionsutveckling i u-ländema rör hållbar utveckling
anges i Agenda 21 som ett av de viktigaste insatsområdena fbi biståndet, inom vilket
UNDP gavs en särskild roll. UNDPS verksamhet på detta allmänna område bör därför
ges fortsatt kraltli1llt stöd från svensk sida, både finansiellt och med avseende på
policyutveckling.

En av UNDPS komparativa fördelar torde vara dess breda lokala förankring i
mottagarländema, politisk acceptans och erfarenheter av "mjukt, mänskligt" bistånd.
Det bör därför vara en huvuduppgift för UNDP att koncentrera sina insatser för
hållbar utveckling mer på de sociala dimensionema i strävan mot hållbar utveclding
och där lokala insatser och medverkan är av central betydelse för effektiva insatser.
Det kan då t ex gälla stöd till uppbyggnad av lokal miljöförvaltning på stads- eller
kommurmivå och till NGO. En sådan allmän inriktning av det tekniska samarbetet på
lokala insatser, småskalighet och sociala program bör allmänt prägla UNDPS proiil i
biståndet för hållbar utveckling.

Två inslag i UNDPS verksamhet bör särskilt uppmärksammas.
Det jörsta avser att UNDP gavs en särskild roll i Agenda 21 fbi kapacitets-

utveckling på lokal, nationell och regional nivå. Capacity 21, som inrättades i juni
1993, är ett särskilt program inom UNDP som syftar till att hjälpa ländema att forrnu-
lera och genomföra strategier fbi hållbar utveckling och att bygga upp kapacitet för
detta. Programmet disponerar fn. nmt 30 miljoner USD. Sverige har länmat bidrag till
programmet (10 miljoner SEK) och medverkade aktivt i diskussionema om upplägg-

ning/irmehåll, m m.
Vi anser det angeläget med fortsatt svenskt stöd till programmet fram till 1997,

då en samlad utvärdering av Sveriges bistånd till upptöljningen av UNCED bör ske i
anslutning till törberedelsema för den extra generalförsamlingen. För att få underlag
för bedörrming av programmets effektivitet m m bör man från svensk sida aktivt följa
programmets utveclding och genomförande, i enlighet med den inbjudan till medver-
kan från givarna som framförts av UNDP. Erfarenheter av det svenska förvaltnings-
biståndet bör kunna användas i en mer aktiv dialog med UNDP i dessa frågor. Även i
detta program bör inriktningen vara mer uttalad på lokal kapacitetsuppbyggnad på
stads- eller komrnunnivå.

Det andra inslaget hänför sig till att UNDP är en av de deltagande organisatio-

nema i GEF . Enligt den översiktliga arbetsdelningen mellan Världsbanken, UNDP
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och UNEP skall UNDP i första hand im-ikta sig påtekniskt bistånd inom ramen fbi
GEFS verksamhetsområden. Det ter sig naturligt att UNDp-profilen även i GEF
förstärks i riktning mot mer lokala insatser och därbehovet av lokal medverkan och
ägarskap framstår som särskilt angeläget. En förstärkning och utveckling av GEFS
Small Grants Programrne ligger därför väl i linje med detta.

Biomångfaldsområdet och änmet intemationella vattendrag framstår som särskilt
centrala med en sådan UNDP-profil. Det är angeläget att UNDP utvecklar en tydlig
och framför allt synlig allmän GEF-politik med särskild inriktning påtekniskt
samarbete i fråga om biomångfald och intemationella vattendrag, inom vilka UNDP
synes ha komparativa fördelar på grund av lokal närvaro och politiskt handlag.
Sverige bör ta initiativ till överläggningar med UNDP i dessa frågor och vid behov
medverka i och finansiera de studier och utredningar som kan bli erforderliga för
utveckling av politik och program i dessa delar.

Övrigt multilateralt utvecklingssamarbete
Av tids- och resursskäl har det inte varit möjligt att närmare granska i perspektivet
hållbar utveckling alla de FN-organ och andra organisationer inom utvecklingssatnar-
betet till vilka Sverige länmar bidrag. Detbör vara en uppgift för de förstärkta
resurserna på UD/IU att systematiskt gå igenom program och politik i dessa organ,
med utgångspunkt i Riodeklarationen och Agenda 21, och utkastettill miljöagenda fbi
UD/IU.

I flertalet av dessa organ pågår någon form av utvecldingsarbete i fråga om miljö
och hållbar utveckling, vilket självfallet bör aktivt understödjas från svenskt håll.
Sverige bör ta initiativ till diskussioner med dessa organ och medverka i utfomming
och genomförande av program och politik fbi hållbar utveckling inom dessa organs
kompetensområden. Vissa finansiella resurser bör reserveras under anslagen till dessa
organisationer fbi katalytiska insatser i en sådan policyutveckling.

De regionala utvecklingsbankema och fondema är centrala aktörer i utveck-
lingsfrågor inom sina respektive regioner. Det är angeläget att dessa organ utvecklar
sin politik för hållbar utveckling i likhet med vad som på senare år ägt rum inom
Världsbanken. En viss efiersläpning i dessa delar har påtalats från flera håll. Sverige
bör vara pådrivande i en sådan nödvändig policyutveckling.

Till det svenska multilaterala biståndet kan även räknas stödet till ekonomiska
reformer och skuldlättnad, vilket för budgetåret 1994/95 uppgår till 1 000 miljoner
SEK. Detta stöd, som tar sig uttryck bl a i betalningsba1ansstöd, importstöd och
skuldlättnader, utgår oftast i samverkan med andra givarländer samt Världsbanken och
IMF, inom ramen fbi program för strukturell anpassning och skuldsanering.

Arbetsgruppen anser det särskilt angeläget att denna typ av bistånd utformas så
att en övergång till hållbar utveckling främjas. Utfomtningen av detta bistånd bör
därför granskas i perspektivet av hållbar utveckling, så att t ex importstöd inte
används för inköp av miljöskadliga insatsvaror eller liknande, eller att ohållbar
exportproduktion fiämjas.

Globala miljö- och utvecklingskonventioner
Svenska finansiella åtaganden inom ramen för tre globala miljö- och utvecklingskon-
ventioner finansieras idag från biståndsanslagen. Det gäller ldimatkonventionen,
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konventionen om biologisk mångfald och Montrealprotokollet till Wienkonventionen
till skydd för ozonskiktet. I de två första konventionema sker finansieringen av u-
landsinsatser på inte1imistisk basis av GEF, till Montrealprotokollet finns en särskild
multilateral fond för insatser i u-ländema. Vi har tidigare berört den svenska finansie-
ringen av GEF.

Konventionen om bekämpning av ökenspridning, som undertecknats i oktober
1994, innehåller ingen särskild finansiell mekanism, utan bygger främst på ökad
samordning av redan existerande multilaterala och bilaterala insatser.

Det politiska ansvaret och därmed också beredningsansvaret för de tre först-
nänmda konventionema åvilar miljö- och naturresursdepartementet, medan ökenkon-
ventionen är iu-avdelningens ansvar.

Särskilda beredningsforrner och rutiner har utvecklats i fråga om klimat, bio-
mångfald och freonaweckling, vilka enligt uppgift i huvudsak anses vara ändamåls-
enliga.

Frågan om gemensamt genomförande (joint implementation) enligt ldimatkon-
ventionen utreds i särskild ordning.

Enligt Montrealprotokollet kan bilaterala insatser räknas av mot bidrag till den
multilaterala fonden. Naturvårdsverket har lämnat ett förslag i dem1a del. Arbetsgrup-
pen anser fbi sin del att förslaget är väl värt att pröva på törsöksbasis, främst med
hänsyn till den resursbasutveclding vi i övrigt törordar. Utgångspunkten bör vara att
SNV fungerar som verkställare av uppdrag från biståndsorganen, i syfte att säkerställa
en uttalad biståndspolitisk ansats i projektutfomming och genomförande.

Våtmarkskonventionen
Arbetsgruppen har ombetts att kommentera stöd till våtmarkers nyttjande och beva-
rande. Som vi tidigare redovisat utgör kustzonema kritiska områden i många u-länder.

Sverige har ratiticerat våt1narkskonventionen och betalar ett grtmdbelopp för
arbetet inom konventionens ram över miljö- och naturresursdepartementets budget.
Våtmarkema hör till de mest hotade, men också de mest produktiva ekosystemen i
världen. l Sverige och intemationellt har våtmarkemas betydelse för en hållbar
utveckling kommit att uppmärksammas alltmer under de senaste åren. Detta gäller bl a
ett direkt ekonomiskt utnyttjande av tömybara naturresurser, såsom fisk, skaldjur och
fågel, av stor betydelse för proteinfbrsörjning, och vattentillgång, men också ett
indirekt utnyttjande i fonn av översvämnings-kontroll, sedimentfällor och förore-
ningsfilter. Arbetsgruppen har noterat att OECD/DACS arbetsgrupp för miljö och

i

utveckling har påbörjat utarbetandet av riktlinjer för biståndsgivama när det gäller
frågor som rör våtmarker.

Genom konventionssekretariatet administreras en särskild projektfond ("Wetland
Conservation Fund") för lokala insatser i utvecldingsländer. Fördelen med dem1a
verksamhet är att den sker i närmast tänkbara samarbete mellan intemationell expertis
och berörd lokalbefolkning och att även små, lokala projekt kan genomföras. Sverige
bör bidra över biståndsbudgeten med ett årligt belopp till fonden. Biståndsmyndighe-
ten bör ansvara för uppdraget, Naturvårdsverket bör stå som fBrmedlare av det
svenska bidraget och kvalitetskontrollant, medan konventionssekretariatet ansvarar för
genomförandet av programmet.
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Rekommendation: Sverige bör ge bidrag över biståndsbudgeten till våtmarks-
konventionens projektfond. Naturvårdsverket bör stå som fbrmedlare av det
svenska bidraget och vara kvalitetskonstrollant.
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6. BEREDNINGSFORMER, METODlK och
R ES U R S E R

I vilket vi diskuterar sambandet mellan normbildning och operativt
bistånd samordning och styrning av det samlade biståndet öl hållbar
utveckling, vissa anslags- och metodjrågor m m samt ejj"ekten av ett
eventuellt E U-medlemskap.

Internationell normbildning för hållbar utveckling

Utgångspunkter
Enligt UNcED-propositionen och riksdagens beslut skall Sveriges aktiva och pådri-
vande insatser i det globala miljö- och utvecklingssarnarbete fortsätta och utvecklas.
Det övergripande målet anges vara att åstadkomma en integrering av UNCED-
besluten i både det normativa och operativa intemationella samarbetet, och där så är
lämpligt, sträva efter att få till stånd konkreta och tidsbestämda åtaganden och
förpliktelser. För att uppnå detta mål krävs integration, samsyn och samspel mellan
olika aktörer i det intemationella samarbetet.

Mandatet och uppgiften är sektorövergripande och kräver därför resurser och
organisation som går utöver gängse arbetsformer och rutiner.

Biståndspolitikens utformning är central för att uppnå målet, men den måste
vävas samman med Sveriges agerande inom intemationell miljöpolitik och intematio-
nell ekonomisk politik samt med vår allmämia utrikes- och FN-politik, till en integre-
rad och samlad svensk syn på ekonomisk och social utveckling inom ramen fbi bär-
kraiten i de globala ekosystemen. Det ärr spärmingsfältet mellan global miljöpolitik,
biståndspolitik, allmän intemationell ekonomisk politik och utrikespolitik som en
samlad svensk politik för hållbar utveckling måste växa fram.

I genomförandet av Riobesluten i det intemationella samarbetet är det av central
betydelse att sambandet mellan den intemationella nonnbildningen och operativ
biståndspolitik förstärks och tbrdjupas.

Ny kraftsamling efter Rio inlBr 1997
Inför Riokonferensen 1992 avdelades särskilda resurser i regeringskansliet för en
kraftsamling i fBrberedelsearbetet. Tyngdpunkten i denna kraftsamling förlades till
miljödepartementet med miljöministem som politiskt ansvarig. En nationalkommitté
inrättades med miljöministem som ordförande och med representanter för riksdags-
partiema och flertalet samhällsintressen. Ett särskilt sekretariat med fyra heltidstjäns-

ter inrättades vidare, samtidigt som miljöambassadören knöts till miljödepartementet.
En infomlell grupp av tjänstemän från miljödepartementet, utrikesdepartementets

politiska avdelning och u-avdelning samt sekretariatet kom att i stort sett på heltid
bilda kärnan i tbrberedelsearbetet. En interdepartemental arbetsgrupp (IDA) med
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representanter för samtliga departement inrättades vidare för samordning och infonna-
tionsutbyte.

Derma kraftsamling och dessa arbetsforrner medverkade till att Sverige k1mde
hålla en hög profil i lörberedelsema inför UNCED och få genomslag för väsentliga
svenska positioner.

Efter UNCED awecklades Nationalkornrnittén och FN 92-sekretariatet och
utvecklings- och genomförandeansvar inordnades i den löpande verksamheten på
miljö- och natnrresursdepartementet och utrikesdepartementet. Det övergripande
politiska ansvaret fbi UNcED-upptöljningen ligger emellertid kvar hos miljöminis-

tem. Den informella tjänstemarmagruppen finns kvar, men i reducerad omfattning,
liksom IDA. vilken dock samlas alltmer sällan och möts av allt mindre intresse från
fackdepartementen. Miljöambassadören är alltjämt knuten till miljö- och naturresurs-
departementet.

Vidare har otter UNCED ansvaret för nationell och intemationell upptöljning
och genomförande kommit att utgöra delar av den nonnala arbets- och ansvarsfördel-
ningen i regeringskansliet och bland myndighetema. Det samlade ansvaret för
UNcED-uppföljningen har därmed splittrats upp och samspel och samsyn försvagats.
Sammantaget torde kunna hävdas att den totala resursinsatsen i kvantitativ och kvali-
tativ mening avsevärt reducerats, även med hänsyn till uppdelningen av ansvaret för
UNCED och en allmän och bred acceptans i det svenska systemet.

Det Hms enligt vår mening idag en klar diskrepans mellan mål och resurser i det
samlade intemationella samarbetet för hållbar utveckling. Denna diskrepans ter sig
särskilt allvarlig i ljuset av att förberedelser nu inleds för 1997 års extra generalför-
samling som skall granska genomförandet av UNCED-besluten.

Arbetsgruppen föreslår därför att kvantitativt och kvalitativt förstärkta resurser
tillförs de departement och myndigheter som utgör de centrala aktörema i UNCED-
upptöljningen i det intemationella samarbetet. I första hand bör dessa förstärkningar
avse utrikesdepartementets iu-avdelning och politiska avdelning, miljö- och naturre-
sursdepartementet samt finansdepaJ1ementets ekonomiska avdelning.

Det framstår som särskilt angeläget att ui-avdelningen ges förstärkta resurser för
att bereda och utveckla biståndspolitiken i perspektivet hållbar utveckling med de
utgångspunkter vi tidigare föreslagit. Förutom ökad handläggande kapacitet bör ett
särskilt ansvar för UNcED-upptöljning i biståndet finnas på chefsnivå.

Rekommendation: Kvantitativt och kvalitativt förstärkta resurser krävs påde
departement och myndigheter som utgör de centrala aktörerna i UNCED-uppfölj -
ningen, i första hand utrikesdepartementets iu-avdelning och politiska avdelning,
miljö- och naturresursdepartementet och bnansdepartementets ekonomiska avdel-
ning. Avdelningen fbi intemationellt utvecklingssamarbete bör förstärkas i särskild
ordning.

Vidare bör biståndsorganisationen dimensionera sina resurser för en aktiv, operativ
uppföljning av UNCED-besluten. I UNCEDS spår dyker det i allt snabbare takt upp
biståndsrelaterade frågor och ärenden som inte faller inom ramen för traditionellt
biståndsarbete, inte minst frågor av tvärsektoriell art och frågor som har både multila-

113



teral och bilateral anknytning. Många av dessa nya frågor måste hanteras med kort
varsel och det fim1s idag en helt otillräcklig beredskap för hantering av dem. Detta
minskar flexibiliteten och slagkraften i det svenska biståndet.

Rekommendation: Biståndsmyndigheten måste förstärka sina resurser fbi att med
ökad flexibilitet, både som sakkunniginstans och genomfBrandeorgan, k1mna
hantera miljörelaterade, tvärsektoriella frågor.

En gemensam uppgift
FNS kommission fbi hållbar utveckling (CSD) är det politiska organ i FN-systemet
som ansvarar för granskningen av uppfBljning och genomförande av Rio-besluten,
både på nationellt plan och i det intemationella systemet. Genom årliga tematiska
granskningar av delar av Agenda 21 skall grunden läggas för den extra session med
FNS generalförsamling, som 1997 skall granska och utvärdera genomförandet av Rio-

besluten. CSD är därmed den centrala punkten i FN-systemet för diskussion och
utveckling av begreppet hållbar utveckling. Miljö- och naturresursdepartementet har
huvudansvaret för CSD.

Överväganden om organisationen för arbetet med att utveclda en intemationell
politik för hållbar utveckling bör ta sin utgångspunkt i det faktum att ansvaret idag är
delat för allmän utrikes-, miljö- respektive biståndspolitik. Det måste därför anses vara
en gemensam uppgili för i första hand departementsledningama på miljödepartemen-
tet och UDS politiska avdelning och iu-avdelning att ansvara för derma policyutveck-
ling.

Beredningen av dessa frågor på tjänstema1maplanet måste också vara en gemen-
sam uppgilt för de förstärkta resurser vi ovan föreslagit. Arbetsgruppen föreslår ali en
gemensam funktion inrättas i regeringskansliet för det fortsatta arbetet med att
utveckla integrationen, samsynen och samspelet i miljö- och utvecklingsfrågor med
sikte på en samlad politik för hållbar utveckling. Demla ftmktion kan ta sig olika
fonner, t ex en pemlanent arbetsgrupp, stående beredning på hög nivå eller delegation
med särskilt avdelade resurser. Huvuduppgitten fbi denna gemensamma funktion
skall vara att steg för steg utveckla och förbättra integration, samsyn och samspel i det
svenska agerandet i olika fora i fråga om hållbar utveckling. Naturliga uppgifter är
vidare att medverka i den årliga miljöredovisningen till riksdagen i de delar som avser
intemationell miljö- och utvecklingspolitik, samt att svara för den övergripande
samordningen av Sveriges årliga redovisning till CSD.

En ytterligare given uppgift för den gemensamma funktionen bör vara att
förbereda Sveriges medverkan och deltagande i den av FN beslutade extra generalför-
samling 1997 som har till uppgift att granska alla länders genomförande av Riobeslu-
ten och på grundval av dem1a granskning staka ut fardriktningen för det fortsatta
globala samarbetet för hållbar utveckling. Med hänsyn till den tydliga kopplingen till
nationella åtgärder i derma granskning, ter det sig naturligt att miljö- och naturresurs-
departementet intar en ledande roll i det svenska förberedelsearbetet inför 1997.

Denna gemensamma ftmktion kan även utgöra basen för den bredare politiska
förankring av UNcED-uppföljningen i Sverige och i det intemationella samarbetet,
som tidigare har diskuterats i riksdag och regering.
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Den organisatoriska hemvisten för den här angivna ftmktionen är problematisk,
framför allt beroende på att begreppet hållbar utveckling är allomfattande och
sektorövergripande. Dess placering avgörs främst av var tyngdpunkten i synen på
intemationellt samarbete för hållbar utveckling förläggs.

Enligt vad vi tidigare redovisat finns ett tydligt samband mellan de globala
miljöhoten och den allmänna utrikes- och säkerhetspolitiken, i vilken biståndet som
operativt instrument bör bli alltmer framträdande. Dessa omständigheter skulle tala för
en närmare anknytning till utrikes- och biståndsfrågoma, liksom är fallet i bl a

Danmark och Norge. Å andra sidan kan det med fog hävdas att Sveriges ställningsta-
ganden i det intemationella politiska arbetet för hållbar utveckling, måste vara ett
uttlöde och förlängning av svensk politik i denna fråga, i vilken en samlad miljöpoli-
tik står i förgrunden. Detta senare synsätt skulle innebära att frågoma i huvudsak faller
inom miljö- o,ch naturresursdepartementets ansvarsområde.

Oavsett var tyngdptmkten tBrläggs och därmed organisatorisk hemvist, krävs
självfallet ett mycket nära samspel och samverkan mellan dessa olika aspekter på en
global politik för hållbar utveckling.

Awägningen mellan de olika synsätten måste ske på det politiska planet, med de
nya förutsättningar som följer av aktuell uppgiits- och ansvarsfBrdelning mellan de
närmast berörda departementen.

Rekommendation: En permanent och fokuserad beredningsordning medförank-
ring påhög politisk nivåbör tillskapas med särskilda resurser i regeringskansliet
för att ge slagkraft åt en samlad svensk politik för hållbar utveckling i det interna-
tionella samarbetet.

Den integration och sarnsyn på policynivå som här har diskuterats måste också få sin
motsvarighet på myndighetsplanet, både på bistånds- och miljösidan. Den gemensam-
ma funktion som skisserats ovan, bör även ha till uppgift att regelbundetha överlägg-
ningar med representanter för myndighetema om politikens genomslag i operativ
verksamhet och därvid dra nytta av den erfarenhetsbas som samlats över tiden i
myndighetssfären. Sådana regelbundna, ibland tematiskt orienterade överläggningar,
skall säkerställa erforderlig1 utbyte av erfarenheter och kunnande mellan policyut-
veckling och verkställighet. Därtill kan en truktbar dialog utvecldas mellan bistånds-
organen och miljömyndighetema som kan bli av stor betydelse i utvecklingen av den
samlade svenska resursbasen.

Anslagsfrågor
Vi har ovan, i kap 3, angett vad Agenda 21 säger om medelsbehovet allmänt och om
biståndsbehovet specifikt. Arbetsgruppen har inte funnit det meningsfullt att utöver
detta diskutera den totala svenska biståndsvolymen. Vårt uppdrag är i stället att lämna
förslag till hur det svenska biståndet i sin helhet kan främja en hållbar utveckling.

Sedan några år films emellertid i biståndsbudgeten särskilda poster för dels
multilaterala miljöinsatser, dels särskilda miljöinsatser i det bilaterala biståndsarbetet.
Dessa anslag har utnyttjats fbi att i första hand stärka sambandet mellan miljö och
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utveckling i de intemationella organisationema och i det bilaterala samarbetet och fbi
att stödja särskilda miljöinsatser av långsiktig och strategisk betydelse.

F ör budgetåret 1994/95 uppgår anslagsnivåema till 150 milj kr, respektive 230
milj kr. Det multilaterala anslaget utnyttjas främst fbi Sveriges bidrag till GEF och till
den multilaterala fonden under Montrealprotokollet. Det bilaterala anslaget används
huvudsakligen till insatser som syftar till kapacitetsutveckling i mottagarländema,
uthålligt nyttjande av naturresurser och integrering av miljöaspekter i olika program
och projekt, bl a inom den s k modema sektom.

Vi vill Lmderstryka att taket har nåtts - och mer än så - när det gäller de särskilda
miljöanslagen, både det bilaterala och det multilaterala. För båda anslagen gäller att
viktiga förslag till insatser inte kunnat finansieras Lmder irmevarande budgetår. Dessa
båda anslag har ett ytterst viktigt, strategiskt berättigande så länge kopplingarna
mellan miljö och utveckling inte är en självklarhet och så länge metodutveckling
behövs. Skall vi vara aktiva på det sätt och inom de områden vi anger i denna rapport
måste beloppen öka. Samtidigt får de inte bli så stora att integreringstanken motverkas

hela det svenska biståndet skall, som nämnts, direkt eller indirekt bidra till att
Agenda 21 omsätts i praktiken.

Arbetsgruppen föreslår att anslagsnivåema för särskilda miljöinsatser inom
biståndet höjs.

Rekommendation: Öka det bilaterala särskilda miljöanslaget med 15-20 procent.

Med nuvarande ordning kommer huvuddelen av anslaget fbi särskilda multilaterala
miljöinsatser att användas för bidrag till GEF, vilket irmebär en mycket begränsad
flexibilitet när det gäller andra angelägna multilaterala ändamål. Som vi redovisat i
kap 5 bör det svenska bidraget till GEF delas mellan biståndsanslagen och det miljö-
politiska området. Om det inte låter sig göras bör det multilaterala miljöanslaget ökas
med 20-25 procent av nuvarande belopp.

I samband med UNcED-konferensen inrättas ett särskilt anslag om 60 milj kr utanför
biståndsbudgeten för stöd till u-ländemas uppföljning av UNCED-besluten. Arbets-
gruppen anser det synnerligen angeläget att sådana särskilda och obundna finansiella
resurser finns tillgängliga för de speciella insatser i det globala samarbetet som kan
komma att behövas som katalysatorer i den fortsatta normbildningen och metodut-
vecklingen i Sverige och i det intemationella systemet, inte minst inför 1997. Anslaget
bör som tidigare ligga utanför biståndsbudgeten. Anslagsanvändningen bör dock
beredas gemensamt med de centrala aktörema ifråga om hållbar utveckling.
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Rekommendation: 60 miljoner kronor bör disponeras utanför biståndsbudgeten
fbi katalytiska insatser i normbildning, metodutveclding ochtBr stödtill u-
ländernas medverkan i detta samarbete.

Biståndsaktörena

UDS roll och ansvar - allmänt
Multisamarbetethar behandlats särskilt i kap 5.

UDS Iu-avdelning har det politiska ansvaret och utfonnar de politiska riktlinjer-
na när det gäller det svenska biståndet för en hållbar utveckling.

UD/IU har också det övergripande ansvaret för multilaterala biståndet. Vi anser
att det tänkande som Agenda 21 representerar behöver få en klarare förankring inom
UD och styra perspektiv och verksamhet mer än hittills. UD/IU bör svara fbi en mera
medveten policyutformning och sarnordning av biståndet med utgångspunkt i Agenda
21 1 enlighet med det synsätt och de strategiska element vi tidigare redovisat. Inom
ramen fbi detta bör UD/IU fonnulera krav på biståndsmyndigheten när det gäller att
omsätta Agenda 21 1 praktiken och bedöma resultatredovisningar med denna utgång-
splmkt. UD/IU behöver skapa förutsättningar för att fördjupa sin policyanalys och för
att förankra policyn på högsta nivå.

All verksamhet inom UD/IU måste genomsyras av tankegångarna i Agenda 21.
För att påskynda processen mot integrering av miljöaspektema i allt utvecklingsarbe-
te, måste ett särskilt ansvar markeras i organisationen, t ex genom tillsättande av en
biträdande statssekreterare. Dessutom behöver handläggarkapaciteten fBrstärkas inom
UD/IU för att hantera de många miljörelaterade, principiella frågor med biståndsan-
knytning, som aktualiseras i ökande takt. Vissa nya områden, som hittills hanterats
inom ramen för utrikespolitiken, men inte i form av biståndsinsatser, t ex bistånd för
u-ländemas hantering av miljökrav i samband med intemationell handel, dyker upp
som ett resultat av Agenda 21. En ökad kapacitet rör att hantera dessa områden behövs
således.

Rekommendation: För att påskyndaprocessen mot integrering av miljöaspektema
i allt utvecklingsarbete, måste ett särskilt ansvar på chefsnivå markeras inom
UD/IU, tex genom tillsättande av en biträdande statssekreterare.

RollfBrdelningen mellan UD/IU och myndighetsplanet behöver tydliggöras. Idag
faller en del verksamhet mellan stolarna. A1mat hittar inte lätt sin hemvist - oklarheter
har förekommit beträifande vad UD/IU bör hantera och vad myndighetema bör
hantera. Detta gäller t ex en del multi- och multi/biinsatser och ansökningar om
finansiellt stöd från intemationella organisationer. En analys av detta problemområde
bör göras utöver vad vi har möjlighet att diskutera i denna rapport.

En närmare samverkan med utgångspunkt i Agenda 21 mellan biståndets olika
verksarnhetsgrenar är önskvärd. Detta kan ske i samband med de årliga verksamhets-
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och budgetdiskussionema, inom ramen fbi processen med landstrategiema, som ett
led i utvecklingen av ROPPS-processen (ROPPS = Resultatorienterad projektplane-
ring och styming), i form av gemensamt idé- och metodutvecklingsarbete och inom
ramen för program- och projektstöd.

Agenda 21 1 centrum
Vi har i kap 3 allmänt diskuterat strategiska element för ett hållbart utvecklingsbi-
stånd.

Svenskt bistånd bör regelbundet bli föremål för strategiska överväganden i
förhållande till Agenda 21. Detta bör lämpligen ske i samband med det årliga budget-
arbetet. Vi föreslår att en analys enligt Agenda 21 får en central placering i bistånds-
myndighetens anslagsframställning och resultatredovisning, liksom i regeringens
budgetproposition till riksdagen.

Rekommendation: Agenda 21 bör sättas i centrum för biståndets planering och
resultatredovisning inom ramen för de årliga verksamhetsbesluten hos bistånds-
myndigheter, i regeringen och i riksdagen.

Myndighetsnivån - allmänt
På myndighetsnivån bör en genomgång ske av hur styrrnedel kan utnyttjas, vilken
kapacitet som behöver utvecklas, vilka personella resurser som behövs, hur verk-

samheten bör organiseras och vilka ytterligare metoder, riktlinjer och policies som
måste utvecklas.

Av biståndsmyndighetema har SIDA hittills arbetat mest systematiskt med dessa
frågor inom sitt verksamhetsområde. SIDA har tillskapat en stabsenhet med en senior
miljörådgivartjänst, har fastlagt ett uttalat miljöansvar i verksledningen och har
fastställt att alla i organisationen har att ta ansvar för miljöaspekter inom det område
man arbetar med. På en övergripande nivå har analyser gjorts av sambanden mellan
miljö och fattigdom, en policy för användning av det särskilda miljöanslaget har
utarbetats, redskap har tagits fram i fonn av riktlinjer för landvisa miljöprofiler, för
miljökonsekvensbedömningar och för utvärderingar och en omfattande personalut-
bildningsinsats har genomförts. Tanken på en integrering av miljöaspekter i hela
verksamheten har vum1it förståelse. SIDA har också etablerat strategiska mål fbi
användningen av det särskilda miljöanslaget, nämligen kapacitetsutveckling, hållbar
naturresursanvändning och integrering av miljöaspekter i andra program än de direkt
miljöinriktade.

F lera av de sektorer SIDA arbetar med behöver ses över med tanke på hållbar-

hetskriteriet. Vi anger några viktiga exempel nedan.
BlTS, SAREC och Swedecorp har samtliga, men i olika stor utsträckning, ägnat

uppmärksamhet åt vissa av de ovanstående aspektema på resp. myndighets verksam-
het. BITS verksamhet omfattar i huvudsak tekniskt bistånd, utbildningsverksarnhet
och kreditgivning. Det finns miljöaspekter på biståndsverksamheten inom alla dessa
områden. BITS har ingen miljörådgivartjänst och inget uttalat miljöansvar fastställt i
verksledningen eller fördelat i organisationen.
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SARECS verksamhet riskerar inte att orsaka direkta miljöproblem. Däremot kan
inriktningen på SAREC-biståndet spela en viktig roll när det gäller bidrag till en
uthållig utveclding. Vi diskuterar detta under rubriken forskningsbistånd i kap.4.

Swedecorps ansvarsområde är näringslivsutveclding, i form av
kompetensutveckling, aliärsutveckling och kapitalförsötjning med ett företagsnära
perspektiv, som styr formema för samarbetet. Miljöhänsyn är en integrerad del av
Swedecorps samtliga verksamheter och följer två huvudlinjer; att förbättra förore-
ningssituationen för pågående industriell verksamhet och att främja en kretslopps
anpassad näringslivsutveclding. Swedecorp har tillsatt en miljörådgivartjänst och
arbetat med miljöinsatser av olika slag.

Rekommendation: Den tilltänkta nya biståndsmyndigheten måste få en central
'

enhet med senior personal, ansvariga för miljöaspekter. Enheten måste dimensio-
neras med tanke på den mångfasetterade verksamheten inom myundigheten och
med tanke påde många miljörelaterade frågor som måste hanteras i samverkan
med omvärlden.

Förstärkt analys
De mycket snabba förändringar som äger rum i världen när det gäller miljö och
utveclding gör att en ökad flexibilitet behövs i biståndet, inte minst när det gäller
policydiskussioner.

Olika delar av det svenska biståndet måste successivt analyseras med avseende
på miljökonsekvenser och graden av inriktning på hållbar utveclding. Det kan gälla så
vitt skilda insatser som betalningsbalansstöd/importstöd, jordbruksinsatser och
biståndskrediter till stora infrastrukturprojekt, typ vattenkraftutbyggnad.

Delar av analyskapaciteten måste ligga utanför biståndsmyndigheten. En möjlig-
het som bör prövas är att mera systematiskt utnyttja SEj i det analytiska arbetet.

Rekommendation: UD och biståndsmyndigheten bör anslåtillräckligt med
kapacitet fbi att möjliggöra mer av idé- och policyutveckling och systematiskt
samarbete, både påhemmaplan och intemationellt. Medel måste avsättas för analys
och metodutveckling och för miljö- ochbiståndspolitiskt intressanta, oförutsedda
insatser. SEI bör utnyttjas mera systematiskt i det analytiska arbetet.

Miljökonsekvensbedbmning
Agenda 21 och det femte biståndsmålet ställer ett oawisligt krav på att miljöaspekter-
na på biståndet skall analyseras. Miljökonsekvensbedömningar (MKB), som både
analyserar förutsättningar från miljö- och naturresurssynpunkt av en insats och even-
tuella konsekvenser av ett program eller en insats måste därför vara obligatoriska.

Kravet på miljökonsekvensbedömning gäller även om Sverige är samfinansiär
med andra givare, som har tagit på sig ett huvudansvar för insatsen. Formema för
MKB kan då te sig något annorlunda, t.ex. en andrahandsbedömning av en redan
gjord MKB.
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SIDA har utvecklat riklinjer för MKB, men inte övriga biståndsmyndigheter.
SIDA har också i sina riktlinjer för stöd till enskilda organisationer ställt krav på
miljöbedönming.

Rekommendation: Riktlinjer för obligatoriska miljökonsekvensbedömningar
inom biståndet skall finnas. Samtliga delar av biståndsorganisationen måste
utveckla metoder för att bedöma miljöaspektema på biståndet. SIDAS riktlinjer bör
ses över i ljuset av de erfarenheter som gjorts och kompletteras med tanke på de
verksamhetsgrenar som blir aktuella inom ramen fbi arbetet i en ny bistånds-
myndighet.

Miljöekonomi är ett oundgängligt redskap för analys, målformulering och utvärdering
av biståndet och dess hållbarhet. Ännu så länge förekommer en intemalisering av
miljökostnadema i samband med biståndsinsatser mycket sällan. Det kan noteras att
Världsbanken sedan en tid tillbaka arbetar med skuggpriser, t ex när det gäller CO2-
utsläpp. Motsvarande metoder bör utvecklas i det svenska biståndet.

Rekommendation: En intemalisering av miljökostnader måste göras inom ramen
för miljökonsekvensbedömningar och metoder fbi detta utvecklas.

En ham10nisering av biståndsgivarnas riktlinjer för MKB har diskuterats inom DAC.
Detta bör beaktas i det svenska arbetet, liksom att ett ökande antal av mottagarländer-
na utvecklar egna regler för MKB. Det senare kommer att im1ebära en rollfBrskjut-
ning, men fritar inte det svenska biståndet från ansvaret att göra självständiga bedöm-

ningar av biståndets förenlighet med målet om hållbar utveckling.

Utvärdering
Det femte biståndsmålet och svenska åtaganden i samband med UNCED ställer krav
på att biståndsorganen utvärderar miljöaspektema på biståndsinsatsema.

Det femte biståndsmålet och Agenda 21 är allmänna utgångsptmkter för utvär-

deringar av miljöaspektema på biståndsinsatser. Successivt bör en mera systematisk
miljökonsekvensbedömning av planerade insatser irmebära att utgångspunktema fbi
en utvärdering också av miljöpåverkan, såväl positiv som negativ, timis tydligare
beskrivnai insatsdoktunent.

Kraven på sådan utvärdering kommer att öka. I takt med en allt större miljömed-
vetenhet hos allmänhet, politiskt ansvariga, biståndsmyndighetemas personal, konsul-
ter och enskilda organisationer, ökar efterfrågan på råd om hur miljöaspektema bör
hanteras konkret. Rapportering förväntas av bl a DAC och CSD.

Metodutveckling på detta komplicerade område är nödvändig. Indikatorer bör
identifieras, behovet av s.k. baseline studies analyseras, etc. Fler utvärderingar bör
snarast innehålla miljöaspekter för att exempel skall kurma etableras. En metodutveck-
ling behövs för att miljöaspekter skall integreras i utvärderingsverksamheten inom
biståndet. Till det som bör beaktas i sammanhanget är kraven på resultatredovisning,
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utvecklingen av s k ROPPS, användning av miljöekonomisk analys och erfarenheter
av base-line studies på andra områden.

Metodutvecklingen bör leda till förslag om hur riktlinjer fbi utvärderingar i det
svenska biståndet behöver utvecklas eller kompletteras med tanke på miljöaspekter.
SIDA hari sin utvärderingshandbok inlduderat en särskild bilaga med allmärma
anvisningar om utvärdering från miljösynpunkt.

Redovisning till riksdagen
I dag saknas fonner för en samlad redovisning till riksdagen av hela biståndet utifrån
Agenda 21. I Australien producerar Australian Intemational Development Assistance
Bureau (AIDAB) varje år, sedan tre år tillbaka, en "Enviromnent Audit". Den utarbe-
tas av en oberoende utvärderingsgrupp och AIDAB tillfogar sedan sina kommentarer
till de rekommendationer som gruppen ger.

Värdet av detta är att analys och intresse regelbundet fokuseras på miljöaspekter-
na på biståndet.

Landanalys och landstrategier
En mycket noggra1mare, mer genomtänkt och systematisk analys av det svenska
biståndet till varje mottagarland från Agenda 21-synpunkt bör göras. En rekommenda-
tion om detta återfums i kap 4.

Om systemet med landstrategier skall fortsätta bör det användas mer aktivt fbi en
inriktning av biståndet på en hållbar utveckling och för en samordning av insatser med
tanke på miljöaspektema på biståndet till resp. land. SIDAS riktlinjer för miljöprotiler
för mottagarländema kan användas som utgångspunkt fbi en översyn av hur miljöa-
spektema skall belysas inom ramen för landanalys- och landstrategiarbetet.

Sektorsvisa riktlinjer
Inom SlDAS verksamhet har sektorsvisa policies eller riktlinjer utarbetats fbi miljö-
ekonomi, marina miljöfrågor, biologisk mångfald, miljöundervisning och stöd till
miljöorganisationer i mottagarländema. Ett fBrdjupat synsätt på bl a markvård och
vattenresurser har redovisats. Särskilda studier har genomförts eller pågår på ytterliga-
re områden, såsom uthålligt jordbruk, förvaltningsbiståndets miljöaspekter, urbana
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miljöfrågor, miljöaspekter på upphandling och betalningsbalansstöd, energiområdet
och satnbanden mellan befolkningsfrågor, miljö och naturresurser. Diskussioner pågår
vidare om miljöinsatser inom hälsosektom och om riktlinjer för stöd till intemationel-
la nätverksorganisationer.

Ett arbete med att inkorporera miljöaspekter i den s k ROPPS-processen har
påbörjats. Att detta sker är en av de viktigaste förutsättningarna för att begreppet
hållbar utveckling skall omsättas i praktiken.

När det gäller katastrotbiståndet bör mer uppmärksamhet ägnas katastrofförebyg
gande verksamhet. Miljöflyktingproblematiken bör följas och motverkas. En miljöpo-

[

licy eller miljöriktlinjer bör utvecklas.
Beträffande enskilda organisationer - se nedan.

Rekommendation: Ytterligare delar av SIDAS nuvarande verksamhet behöver
analyseras och vidareutvecklas med tanke på Agenda 21. I det kortaperspektivet
det särskilt angeläget att riktlinjer etableras för biståndet inom energi- och , , . ,

vägsektorema, fbi bistånd till hållbart jordbruk, fbi bistånd till hållba11 skogsbruk,
Eför import/betalningsbalansstödet saint för katastrofbiståndet.'

Det tekniska biståndet genom BITS är styrt dels av den svenska resursbasen och dels i

av mottagarländemas efterfrågan. Lokala insatser erfordras regelmässigt. Valet av
insatser bör konsekvent prövas också i ljuset av miljökonsekvenser och i perspektivet'
att främja en hållbar utveckling. En övergripande politik i dessa avseenden bör
utvecklas fbi demia typ av insatser.

En relativt stor del av BITS utbildningsverksarnhet ägnas miljörelaterade ämnen.
Ca 30 procent kan anses hänfBras till denna kategori. En genomgång av utbildningsp{
rogrammet bör ske med tanke på vad Sverige vill prioritera i ett bistånd med inrikt-
ning på uthållig utveckling. En sådan genomgång bör ha två syften, dels för att se om
några ytterligare kurser skulle tillskapas, möjligen på bekostnad av andra, dels med
tanke på eventuell önskvärdhet av att addera miljökomponenter till kurser med annari
primär inriktning än miljö.

Det tekniska biståndet, liksom utbildningsverksarnheten genomförs med hjälp av
svenska konsulter och företag, vilket innebär att det lär finnas ett behov av fortbild-
ning i denna krets.

När det gäller kreditgivning genom BITS, är BITS ofta en av flera kreditgivare
och inte sällan en av de mindre. I regel har BITS utgått från en MKB som gjorts av
andra. Vi menar att en självständig miljöprövning bör ske även i sådana fall. Under
rubriken Miljökonsekvensbedönmingar ovan har vi angett att riktlinjer bör finnas fbi
hantering av miljöaspekter, krav på medtinansiärer och en procedur för granskning av
det som andra har piimäransvaret för.

Rekommendation: Riktlinjer för miljö och hållbar utvecklii1gmedi ayséende bl a l

på tekniskt samarbete, kreditgivning och kursutbud börvutformas.
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Enskilda organisationer
En avsevärd del av det svenskabiståndet kanaliseras via svenska enskilda organisatio-
ner. Det övervägande flertalet av dessa har inte traditionellt arbetat utifrånde helhets-
perspektiv som anges i Agenda 21. Flera av dem har emellertid verkat inom områden
med anknytning till Agenda 21, t ex vattenlörsörjning. Många har verksamhet som
inte riskerar att medföra någon negativ miljöpåverkan.

SIDA har i sina nya riktlinjer fbi Eo-bistånd ett generellt krav på att organisatio-
nema skall genomföra miljöanalys och miljökonsekvensbedömning inför beslut om
insatser. Hur detta hanterats ingår i en pågående utvärdering av stödet till enskilda
organisationer.

Organisationema bör själva, var och en, analysera sin verksamhet i förhållande
till Agenda 21 och bedöma om något bör utgå eller modifieras och om något skulle
kunna adderas i UNCEDS anda. l relevanta fall bör miljöinriktade policies tillskapas.
Varje organisation bör ocksåtillskapa riktlinjer fbi miljökonsekvensbedörrming.

Organisationemas personal bör få möjlighet till intemutbildning i miljöaspekter
på utvecklingen. l SIDAS avtal med NaturskyddsfBreningen ingår ett åtagande från
föreningen att bistå övriga svenska organisationer med sådan utbildning, något som
bör uppmärksammas och utnyttjas.

Rekommendation: Biståndsmyndigheten bör efter samråd med de enskilda
svenska organisationer, som arbetar med bistånd, överväga behovet av stödiö £

arbetet med Agenda 21.

Flera av de enskilda organisationema ägnar en stor del av sin verksamhet åt katastrof-
bistånd. Synpunktema ovan beträffande katastrofbistånd gäller i princip även dem.

Beträffande ett centrum fbi uthållig utveckling - se kap 7.

Givarsamordning
Framför allt genom arbetet i DACS miljöarbetsgrupp (DAC/ENV) pågår en samord-
ning av biståndsgivamas syn på miljöaspektema på utvecklingsbiståndet. Principer
och metoder diskuteras vid reguljära möten, vid seminarier och i särskilda arbetsgrup-
per. Riktlinjer har hittills producerats på ett tiotal områden. Arbetsgruppen, som f n
har en svensk ordförande, har ett mandat som sträcker sig till 1998. Samtliga givare,
inklusive Eu-kommissionen, ingår i arbetsgruppen och flera av de viktiga multilatera-

la aktörema, bl a Världsbanken, IMF, UNDP och UNEP, deltar som observatörer.
Vi anser att det är av stor betydelse att Sverige deltar aktivt i DAC/ENVS arbete,

inte minst med tanke på den snabba idé- och metodutvecklingen när det gäller hållbar
utveckling. Givarsamordningen är viktig både från mottagarländemas synptmkt och
med tanke på kostnadsefTektiviteten i biståndet. 1DAC finns alla givare samlade och
diskussioner inom Eu-kretsen vid ett eventuellt Eu-medlemskap kan aldrig ersätta
DAc-överläggningarna.
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Rekommendation: UD/IU bör aktivt medverka i DAC/ENV i samverkan med
biståndsmyndigheten.

EU och ett bistånd fiir en hållbar utveckling
Vid ett eventuellt svenskt medlemskap i EU kommer en avsevärd del av den svenska
biståndsbudgeten att gå till EUS biståndsarbete. En sammanfattning av EUS hantering
av miljöaspektema i biståndet återfim1s i en särskild redovisning i bilaga 1:1.

Följande slutsatser kan dras om Sverige skulle gå med i EU:

1. Den allmä1ma synen på miljöaspekter på biståndet skiljer sig inte närrmvä11
mellan EU och Sverige och prioriteringarna när det gäller det miljöinriktade
biståndet är likartade, även om de inte helt sammanfaller.

2. Metodiken för miljökonsekvensbedömningar är likartad. EU ligger snarare före
Sverige när det gäller systematisk tillämpning av dessa.

3. Sverige skulle kurma fortsätta att utveckla policies och program for sin bilaterala
biståndsverksamhet och genomfbra insatsema relativt oberoende av EU.

4. Givarsamordningen med övriga givare inom EU när det gäller det bilaterala
biståndet underlättas eventuellt något genom de tätare kontaktema med de andra
givarländema. Det är inte självklart att en ökad samordning med EU självt
konuner till stånd.

5. Vid medlemskap kommer en avsevärd del, mellan 10 och 20 procent har nämnts,
av det svenska biståndet att Lmdandras vårt direkta inflytande, dvs kanske ett par
miljarder kronor. Samtidigt kan vi i någon mån indirekt påverka användningen
av hela Eu-biståndet, dvs ett betydligt större biståndsbelopp än för närvarande.
Detta förutsätter dock avsevärda administrativa resurser.

6. Vid ett eventuellt svenskt medlemskap i EU konm1er det troligen att bli svårare
att driva en egen svensk linje i biståndspolitiska frågor som skiljer sig från EUS
officiella hållning, framför allt när det gäller det multilaterala biståndet.

7. Sveriges goda rykte, inte minst bland u-ländema, som biståndsgivare skulle
ftinnodligen komma att minska. Av många upplevs vi idag som mindre själviska
än de flesta andra givare och denna särställning kan upplevas som mindre tydlig
om vi är medlemmar i EU.

8. För att Sverige skall kunna driva en svensk linje i biståndsdiskussioner, både
policydiskussioner rörande det bilaterala biståndsarbetet och i samband med
multilaterala fiirhandlingar, måste vi ha en betydligt större kapacitet på hemma-
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plan, i Bryssel och i intemationella fora än vi f.n. har. Am1ars riskerar kvaliteten i
biståndet att bli lidande, liksom Sveriges goda rykte.

Med utgångspunkt i vårt femte biståndsmål är det av stor vikt att Sverige aktivt
arbetar for att öka miljömedvetenheten och miljöaspektemas hantering i Eu-biståndet.
På policynivåtorde goda fbrutsättningar lirmas att ha inflytande på och påverka
riktlinjer m m for Eu-biståndet i syfte att säkerställa stödtill hållbar utveckling. Detta
fiirutsätter dock att resurser avsätts fbi policydiskussion och dialog. Det ställer sig
med all sannolikhet svårare att få inflytande över beslut på projektnivå.

Samtal med enskilda handläggare vid bl a DANIDA ger vid handen att det i
praktiken är svårt att påverka det bilaterala Eu-biståndet. Stora resurser krävs för en
dialog med EU om projektfiirslag. Vid omröstning måste man få stöd från flera av de
andra givama och en samverkan med övriga givare med liknande inställning tar
mycken administrativ kraft. I fält länmar samråds- och samordningsflirfaranden
mycket övrigt att önska.

Att döma av dessa danska och andra erfarenheter är risken påtaglig att använd-
ningen av en stor del av de svenskabiståndsmedel som skulle slussas genom EU,
kommer att vara svår att påverka på projektnivå. Vi tror att behovet av extra resurser,
fbi att hantera påverkan på och samordning med EUS bistånd, hittills allvarligt
underskattats.
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7. DEN SVENSKA RESURSBÅSEN

I vilket vi samman attar styrka och svaghet hos den svenska resursbasen
och öreslår örstärkningar.

Hur ser den svenska resursbasen ut?
Vi har låtit göra en sammanfattande kartläggning av den svenska resursbasen för
bistånd i enlighet med Agenda 21. Studien "Om den svenska resursbasen på området

[

biståndjör en uihållig utveckling" av Ralph Monö ingåri Volym 2.
Kar1läggningen och analysen har inte ktumat göras heltäckande av två skäl.

Det första har varit den begränsade tid som stått till förfogande. Det andra är mera
fundamentalt: Med den definition på uthållig utveckling som vi utgått från, berörs alla
tänkbara samhällssektorer och antalet aktörer låter sig- därmed inte lätt avgränsas.

Trots detta tBrbehåll kan vi dra några slutsatser av studien:

Resursbasen är svår att överblicka. Vissa inventeringar har gjorts, men det
finns inga samlande, lättillgängliga register;

Inom resursbasen films en del välutvecklade nätverk, men det films inget
centralt forum för erfarenhetsutbyte och idédiskussion när det gäller uthållig
utveckling;

De akademiska institutionema dominerar resursbasen, särskilt inom vissa
ämnesområden, med risk fbi en slagsida mot forskningsin1iktning och alltför
liten verklighetsanknytning ur fattiga märmiskors perspektiv;

Inom flera områden återflm1s ktmnandet hos relativt få individer och sats-
ningar i en större omfattning inom dessa områden karl av det skälet vara
vanskliga att genomföra;

Kunskaper om miljötiågor av typisk i-landskaraktär, där Sverige har en
komparativ fördel, t ex urban miljö, industriell utveckling och kemikalie-

kontroll, har inte varit lika efterliågade som kurmande inom traditionella
biståndsområden. såsom tropiskt jordbruk och vattentörsörjning;

Det fim1s en potentiell resursbas, som hittills inte utnyttjats särskilt mycket,
bl a inom den offentliga förvaltningen;

Ett u-lands- och biståndskunnande saknas ofta hos den potentiella resursbasen;
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Inriktningen på traditionella sektorer har hämmat uppkomsten av de tvär-
sektoriella problemlösningar och institutioner, som ofta krävs fbi en uthållig
utveckling.

Studien im1ehåller bakgrundsresonemang pådessa punkter och exempel på myndighe-
ter, institutioner, organisationer och företag som ingår i resursbasen.

Att stärka den svenska resursbasen
Avgörande för hur den svenska resursbasen kormner att utvecldas är hur det svenska
biståndet utformas. En tydlig biståndspolitik, uttalat inriktad på en uthållig utveckling,
gör att kommersiella företag och akademiska institutioner vågar satsa långsiktigt och
efterfrågan på ett väl definierat kunnande med tanke på uthållig utveclding kommer
att vara styrande. Återväxten avgörs av om Lmgdomar uppfattar att arbetsmöjligheter
kommer att finnas i framtiden.

Det sagda gäller både vilken inriktning och vilka ämnesområden som kommer
att prioriteras och de metoder och biståndsformer som kommer att användas.

Studien irmehåller värdefulla synpunkter beträffande en förbättring av den
svenska resursbasen. Vi hänvisar till dessa och vill för vår del betona följande.

Rekommendation: Biståndsmyndigheten bör aktivt diskutera hur resursbasen kan
stärkas med tanke påhållbar utveclding och kritiska insatsområden.

Vissa underfBrsörjda områden behöver särskilt beaktas. l studien finns en del tanke-
gångar rörande detta, vilka vi hänvisar till.

Viktiga delar av den potentiella resursbasen bör dras in i diskussionen om en
mera omfattande framtida medverkan i biståndet.

Rekommendation: KommunfBrbundet bör uppmuntras att överväga hur kommu-
ner och kommunala tjänstemän kan beredas möjlighet att mera systematiskt delta i
biståndsinsatser på miljöområdet.

Möjligheter till fortbildning bör uppmuntras eller ordnas för resursbasen. Fortbild-
ningen bör omfatta dels en breddning av det sakmässiga kurmandet med en inriktning
på uthållig utveckling för sådana som redan har u-landserfarenhet, dels u-lands- och
biståndskunskap fbi facldumniga.

Rekommendation: Biståndsmyndigheten bör fördjupa sina ansträngningar att
arrangera kurser fbi aktörslcretsen.
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De enskilda organisationema har generellt en stor betydelse i biståndet och kan spela
en särskild roll genom sin flexibilitet när det gäller att introducera och förstärka
tankegångar och agerande i riktning mot uthållig utveckling. Vi har uppfattningen att
de enskilda organisationema i princip är mycket intresserade av att medverka till en
sådan förändring men att de är relativt låsta i traditionella roller och prioriteringar. De
miljöorganisationer som intressera= sig för biståndsarbete, framför allt Naturskydds-

föreningen och Framtidsjorden, bör kunna bistå övriga organisationer med diskus-

sionsunderlag och kunnande.

Rekommendation: De enskilda organisationema bör systematiskt granska sin
biståndsverksamhet i ljuset av Agenda 21. Biståndsmyndigheten bör vara beredd
att aktivt stödja de enskilda organisationema i detta arbete.

SIDA har ett program för s k Minor Field Studies (MFS). SIDA ställer medel till ett
stort antal institutioners, framför allt vid universiteten, förfogande. MFs-prograrmnet
gör det möjligt för studenter att resa till ett u-land och genomföra en utredning som
redovisas i en uppsats. MFs-studentemas korttidsuppdrag innebär en mycket värdefull
introduktion fbi yngre människor till situationen i u-länder. Vi har låtit genomföra en
studie av MFs-programmet. Studien "Rapport om hur SIDZIS prioriterade miuöområ-

den tillgodoses iMFs-programmet" av Karl Ltmdvall ingår i Volym 2. Avgränsnings-

problemet är detsamma som i den ovan nämnda resursbasstudien.
Det visar sig att ett påfallande stort antal MFs-studier redan nu ägnas Agenda

21 -relevanta frågeställningar. Detta torde bl a vara ett resultat av den yngre generatio-
nens intresse fbi frågeställningar som hänger ihop med uthållig utveckling, men också
att institutionema uppfattar dessa frågeställningar som viktiga. I studien konstateras
att möjligheter för MFs-studier inom de områden som f n prioriteras i princip flrms.
Samtidigt redovisas att vissa områden, bl a institutionsutveckling, miljöundervisning,
marin miljö och urban miljö, kan betraktas som underförsörjda med tanke på det
intresse de rönt hittills.

Rekommendation: MFS-prograrmnet bör ses över i ljuset av den gjorda
utredningen.

I resursbasstudien föreslås att MFs-programrnet skulle kunna ftmgera som modell för
ett system med stipendier för att vidareutveckla resursbasen.

Rekommendation: Möjligheten att inrätta ett stipendieprogram bör övervägas, för
att ge yrkesverksamma personer tillfälle att fördjupa kunskaper och utveckla idéer
inom ämnesområden som är viktiga med tanke på uthållig utveckling.
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SIDA svarar för administrationen av svensk s k secondment till bl a intemationella
organisationer, liksom för rekryteringen av experter till bl a FN-organen. Ett antal
svenskar arbetar idag påtjänster som har direkt anknytning till Agenda 21. Dessa
möjligheter att skaffa sig yrkeserfarenhet måste anses som ytterst viktig fbi Sveriges
framtida möjligheter att spela en framträdande roll intemationellt på detta område. Vi
anser att det vore önskvärt att möjlighetema till tjänstgöring utomlands ökas.

Rekommendation: Biståndsmyndigheten bör utreda hur antalet "secondments"
med anknytning till Agenda21 kan ökas.

Forskningssamhållet kommer att spela en avgörande roll för de framtida biståndssats-
ningarna enligt Agenda 21, dels genom den direkta anknytningen till SAREC, ClelS

genom de bidrag forskningen kan ge till tänkandet när det gäller samhållsutvecklingen
på alla områden. Tvärvetenskaplig forskning kan komma att bli särskilt betydelsefull.
Stiftelsen fbi Miljöstrategisk Forskning (MISTRA) med sin betoning påproblemlö-
sande och sin öppenhet mot u-landsrelevanta frågeställningar, kan komma att spela en
viktig roll.

Vi konstaterar med uppskattning att flera initiativ har tagits inom det svenska
biståndet under de senaste åren att stödja och samverka med institutioner med en mera
tvårsvetenskaplig inriktning, såsom EME och PADRIGU vid Göteborgs 1miversitet,
Beijerinstitutet vid Vetenskapsakademin, Stockholm Enviromnent Institute (SEI) och
CITEC vid KTH. Flera samarbetspartners skulle kunna bli aktuella, såsom SIPRI och
Institutet rör Freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet.

Vi känner en generell tveksamhet inför tanken att skapa nya institutioner, men man
måste vara lyhörd fbi att utvecklingskartan förändras snabbare nu ån någonsin och att
behov av nya institutioner och konstellationer kan behövas fbi idé- och ktmskapsut-
veclding. Värdet och behovet av oberoende analys och framtidstänkande kan inte nog
betonas. Ett svenskt policyinriktat institut med ett brett synsätt och av tvårvetenskap-
lig karaktär, av den typ IIED representerar, saknas. Etablerandet av ett sådant skulle
kurma diskuteras. Vi har tidigare rekommenderat att SEIS tvårvetenskapliga kunnande
mer systematiskt utnyttjas i policyutvecldingen iliåga om hållbar utveckling och SEI
kanske skulle ha den uppgiften.

Ett "biståndsuniversitet" skulle kunna skapas genom ett mera utvecklat nåt-
verkssarnarbete mellan olika forskningsinstitutioner, men skulle inte kurma ersatta ett
praktiskt inriktat policyinstitut.
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I resursbasstudien förs en tanke fram på bildande av ett "Centrtun fbi uthållig
utveckling", som skulle vara ett forum för idé- och infonnationsutbyte. Vi är inte
säkra på att ett sådant skulle upplevas lika viktigt av hela resursbasen, men för delar
av den, t ex organisationema, kanske värdet skulle vara stort - också från biståndsad-
ministrationens synptmkt.

Detta rör stora och komplicerade frågor, som inte bara gäller en framtida
svensk resursbas, frågor som vi inte halt tid att penetrera.

Generellt skall sägas att tyngdptmkten när det gäller institutionell bas och
expertkurmande fbi biståndsinsatser successivt måste förskjutas från nord till syd. Den
svenska resursbasen bör alltmer hantera policyfrågor, snarare än detaljtekniska frågor.

Rekommendation: UD och biståndsmyndigheten bör diskutera behovetpå sikt av
nya institutioner eller konstellationer för att bidratill analys och genomförande av
svenskt bistånd för uthållig utveckling.

Resursbasens tillgänglighet
Den svenska resursbasen bör kartläggas ytterligare och registreras med sökmöjligheter
med sikte på en ökad tillgänglighet.

Rekommendation: Biståndsmyndigheten bör lägga upp och underhålla sökbara
register över den svenska resursbasen som kan utnyttjas av samtliga

Biståndsadministrationen
Behovet av en förstärkt kompetens och kapacitet inom biståndsmyndigheten har
betonats i tidigare avsnitt, bl a kap 6. En intemutbildning av berörda personer bör
därför löpande firmas tillgänglig. Etiersom tanken på integre1ing av miljö och
utveckling är avgörande för en hållbar utveckling bör en intemutbildning i princip
rikta sig till alla inom UD/IU och biståndsmyndigheten.

Rekommendation: UD och biståndsmyndigheten bör ordna systematiska utbild-
ningsinsatser fbi alla som är verksamma inom biståndet, inklusive ansvariga på
policynivå.
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Bilaga I :I

ANDRA GIVARLÄNDERS och EUS HANTERING Av
OMILJOASPEKTER l BISTANDEI'

Vissa av givarliinderna
Bland samtliga givarländer har miljöaspektema på utvecklingsbiståndet alltmer
kommit i förgrunden. Det framgårbl a genom det aktiva deltagandet i OECD/DACS
miljökommitté (DAC/ENV). Biståndsmetodiken och formen varierar åtskilligt, mm
arbetet i DAC/ENV irmebär successivt en ökad samsyn. Vi har inte haft möjlighet att
analysera material från alla biståndsgivarna.

Danmark
Danmark har sedan 1988 utvecklat ett antal miljöriktlinjer för biståndet, vilka nu skall
utvärderas. Nyligen har en särskild fond fbi globala miljösamarbete (DANCED)
inrättats, med målet att 0,5 procent av BNI, utöver biståndets 1 procent, skall använ-
das fbi bl a globala miljöinsatser. Huvuddelen av dessa nytillkonma medel avses
användas i medelinkomsuänder. För tidspäiöden 1994- 91 berälmas 200, 300. 400
respektive 500 miljoner DKK avsättas. Miljödepartementet ges en central roll i
utvecldingen av strategier och projekt i u-länder och i Arktis. Fyra koncent1ationsom-
råden anges: Urbana miljöproblem, skogsfrågor, biomångfald och marin miljö/kust-
zoner. Fonden skall länma gåvobistånd. Parallellfinansiering med Världsbanken och
andra finansiärer kan ocksåbli aktuell. Inom biståndsadministrationen anser man att
konstruktionen med fonden, särskilt när den blivit större, karl skapa samordningssvå-
righeter.

Finland
I Finlands biståndsstrategi från 1993, "Finlands Development Co-operation in the
I9905 - Srrategic godis and means " betonas miljöaspektema tydligt. Begreppet
hållbar utveckling diskuteras och miljö- och befolkningsfrågoma är ett av tre huvud-
områden för det finskabiståndet. Inom ramen för detta område nämns bl a kapacitets-
utveckling, jord- och skogsbruksinsatser. Miljöanalys ingår rutinmässigt i projektbe-
dörtmingar.

Japan
Japans bistånd anses av många miljök1itiker vara alltför inriktat på teknikutveclding
utan miljöhänsyn och på användning av japanskt kLmnande och japanska varor. Japans
JICA har alltmer markerat ett intresse fbi miljöfi-ågor och vill nu betona integreringen
av miljöaspekter i utvecklingsbiståndet. JICA har etablerat en särskild Environment,
WID and Global Issues Division med ett uppdrag att skapa riktlinjer fbi integreringen
och ansvara fbi särskilda miljöinsatser. Områden som ingår i de senare inkluderar
töroreningskontroll, urbana miljöfrågor, naturvård, skogsbevarande och återbeskog-
ning.
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Nederländema
Inom den nederländska biståndspolitiken återfinns mycket av tankegångarna från Rio
och Agenda 21. Nederländema är ett av de ledande biståndsgivande ländema när det
gäller att aktivt arbeta med miljöfrågoma i biståndet. Det särskilda miljöanslaget inom *

biståndet är, så vitt vi vet, det största i världen. Miljökonsekvensbedömningar är
obligatoriska inom i princip alla biståndsprogram och projekt och en särskild organi-
sation för en oberoende miljöbedömningsprocess har etablerats. Nederländema är
mycket aktivt i det intemationella miljöarbetet inom biståndets ram.

Samtidigt är Nederländema är ett land hårt drabbat av föroreningar. För att
möta problemen - och på sikt uppnå hållbar utveckling - har ett ambitiöst handlings-
program utvecldats som innehåller en lång rad åtgärder inom områden som energi,
transporter, industri, jordbruk etc.

Ett framträdande exempel på ambitionema att låta Agenda 21 genomsyra
biståndet är de särskilda "avtal om hållbar utveckling som Holland träffat med hittills!
tre u-länder, nämligen Bhutan, Benin och Costa Rica.

Tanken är att genom dessa avtal utveckla ett nära samarbete på temat utveck-

ling och miljö med de tre ländema. Avtalen är långsiktiga - minst tio år - och förut- }

sätter konsultationer både på regeringsnivå och mellan företag, institutioner och
folkrörelser i de olika ländema. En viktig utgångspunkt fbi samarbetet är erkännandet

]

på den holländska sidan att landet hittills belastat den gemensamma biosfären
("ecoscope") långt mera än ländema i syd och att detta kräver åtgärder i Holland både;
vad gäller teknologival och livsstilar.

Avsikten är ett ömsesidigt utbyte av synpunkter och erfarenheter samt ett
lärande i båda riktningarna. Som den holländske biståndsministem uttryckt saken: "VI
behöver en typ av samarbete på jämställd fot där maximal ekonomisk tillväxt inte
längre är det enda målet. Målet är att lära av varandra fbi att uppnå en balanserad
ekonomisk, social och ekologisk utveclding".

På den holländska sidan irmefattas såväl bistånds- som miljöministeriema i
samarbetet. Viktiga områden som i en första omgång skall tas upp till analys och
diskussion är energi och transporter, jordbruk, biologisk mångfald och avfallsfrågor.
Den holländske parten svarar för delar av finansieringen av den projekt som utvecklas.
Som exempel kan redan nämnas planer mellan Holland och Benin att tmderlätta
odlingen av ekologisk bomull. Mellan Holland och Costa Rica pågår ett samarbete på
miljötmdervisningens område.

Genom ömsesidigheten i avtalsuppläggningen är det meningen att representan-

ter från Benin, Bhutan och Costa Rica löpande skall följa arbetet i Holland med
Agenda 21. Råd och synpunkter från dessa länder kommer att tillföras processen i
Holland.

Försöket med dessa samarbetsavtal kring miljö och utveclding är ärmu alltför!
nytt fbi att närmare kunna utvärderas. Enligt kontakter i Holland är ovanan hos u-

landsrepresentantema ä1mu påfallande vad gäller att kritiskt granska och kommentera
vad som görs i ett industriland.

Det holländska experimentet är lowär1. Det är det hittills enda exemplet där i-
och u-länder samarbetar konkret - och reciprokt - för att förverkliga rekommendatio'-
nema från Rio.
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Norge
Norge har i en kort rapport, "Norsk urviklingshjeqps oppjölging av FNS konjeranse om
migö og utvikling, UNCED", beuaktat biståndets uppfBljning av Agenda 21 från tre
utgångsptmkter: Sakfrågor som biståndet redan är engagerat i, områden som bör ges
speciell prioritet och sakområden i Agenda 2l som inte är relevanta fbi biståndet. För
den första kategorin betonar man starkt nödvändigheten av att integrera miljöhånsyn i

biståndsinsatsema. Som prioriterade områden nånms naturresursfBrvaltning och då
särskilt stärkandet av primämäringama, folldigt deltagande, utveckling av metoder
och planeringsinsmunent, befolkningsfrågor och familjeplanering och kapacitets- och
institutionsutveclding. Man nåmner att en kapacitetsutveckling också behövs inom
den norska biståndsfBrvalmingen.

Storbritannien
I Storbritannien har uppfBljningen av UNCED inom ramen för biståndet inriktats
framför allt påbiologisk mångfald (det s k Darwininitiativet), partnerskap på teknolo-
giområdet och lokal kapacitet för hållbar utveclding, inklusive kommunemas roll.
Energieffektivitet i u-länder år ett annat prioriterat bisdtåndsornråde, liksom tillämp-
ningen av skogsprincipema.

Tysldand
Fattigdomsbekämpning, miljöfrågor, och undervisning (framför allt primärundervis-
ning) är de tre frågor som skall fokuseras i tyskt bistånd. Miljöfrågoma fanns med
redan före UNCED ochbiståndet har generellt en stark inriktning på miljöfrågor,
vilket uppmuntras politiskt. Andelen miljöinriktat biståndbedöms i efterhand och
uppgår till ca 20- 30 procent - det varierar något från år till år - av det bilaterala
biståndet.

Man anser sig inte själva ännu tillräckligt ha tagit steget från miljö som en
sektor till en integrering av miljöaspekterna inom ramen för uthållig utveckling. Man
säger att Tyskland skulle behöva göra samma genomlysning av biståndet efter
UNCED som vi är ifård med att göra.

USA
USAID har nyligen publicerat '2S'rmregiesjur Susminable Development". I den lyfts
miljöaspektema fram som ett av fem syften med USAS bistånd. Bland prioriteringarna
på miljöområdet nämns klimatliågor, biologisk mångfald, förbättring av metoder fbi
naturresursbruk, jordbruk och industri, institutionsutveckling, forskning och undervis-
ning.

EUS hantering av miljöfrågorna i biståndet
EUS generella miljöpolicies återfinns i "Fifth Programme ofPolicy and Action on
Environment and Sustainable Development". I dem1a fim1s ett avsnitt som speciellt
behandlar policies och prioriteringar fbi EUS bistånd. Dessa fastslås av ministerrådet
ochtjänar sedan som utgångspunkt fbi förhandlingar om olikabilaterala och multila-
terala överenskommelser inom ramen fbi vilka EUS biståndsarbete bedrivs. Alla
sektoriella policies måste ta hänsyn till miljöti-ågoma i enlighet med sk1ivningarna i
det femte miljöprogrammet. Tematiska riktlinjer för EUS bistånd som berör klimatför-
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ändringar, arida områden, skogsbruk, vattenresurser och naturskyddsområden är underw
utarbetande.

l det femte miljöprograrnrnet slås fast att prioriteringsområden för EUS
bilaterala miljöarbete skall väljas med hänsyn till de enskilda mottagarlädemas
specifika behov och prioriteringar. EU avser generellt ge hög prioritet åt sådana
områden som är av avgörande betydelse för en hållbar utvecklingsprocess, t ex
kapacitiets- och institutionsutveckling, utveckling av fBmyelsebara energikällor,
uthålligt utnyttjande av sötvattenresursema och bekämpande av markfBrstöring,
ökenspridning och avskogning.

1 det svenska bilaterala biståndet inom miljöområdet har ett antal prioriterade
områden identifierats. Dessa sammanfaller delvis med de av EU prioriterade områden
som listas i det femte miljöprogrammet.

EU saknar i stort detaljerade regler fbi de miljörelaterade biståndsfrågomas
,

hantering inom ramen fbi det bilaterala biståndet, men har slagit fast ett antal generel-
la regler under Lomé-konventionen och andra avtal som slutits med olika geografiska
regioner. Det viktigaste och mest omfattande av de regionala avtal EU ingått med
lånder i tredje världen är den s k Lomé-konventionen, som berör de 70 5 k ACP-
ländema i Afrika, Karibien och Oceanien. I och med den senaste Lomé-konventionen. '

Lomé IV, vilken undertecknades 1989 och löper över 10 år, har miljöfrågoma
tillmätts betydligt större betydelse i EUS bilaterala bistånd. Lomé IV år den första somi
prioriterar miljöfrågoma och behandlar miljöproblematiken på ett systematiskt sätt.
Miljöfrågoma tas här upp i ett eget avsnitt med riktlinjer för hur miljöfrågoma skall
ktmna integreras i samarbetet mellan EU och Acp-ländema. Bl a slås det fast att
miljökonsekvensbeskrivningar skall utföras fbi alla storskaliga projekt och för
verksamheter som kan förväntas ha betydande negativ inverkan på miljön..Miljöfrågo-
na tas även upp i de olika sektoriella delarna av Lomé-konventionen. t ex de som rör
jordbruk och energi.

En ökad insikt om miljöfrågomas betydelse återspeglas också i relationema
med länderi Asien och Latin Amerika, de s k ALA-ländema. Speciell tonvikt läggs
här vid projekt rörande bevarande av tropisk skog. Man slår även fast att miljöhänsyn .

skall integreras i hela utvecklingsprocessen med det långsiktiga målet att skydda de
två regionemas naturresurser och säkra en uthållig utveckling.

Som ett resultat av bl a skrivningarna i Lomé-konventionen har det utarbetats '

en manual för miljökonsekvensbedönmingar, vilken utkom i jtmi 1993. För de
närmaste två åren planeras en utveckling och utvidgning av manualen med bl a nya
avsnitt om strategisk miljöplanering, skötsel av skyddade områden samt riktlinjer för
miljöekonomi. EUS riktlinjer fbi MKB sammanfaller till stora delar med de av SIDA
antagna riktlinjema fbi miljökonsekvensbedömningar i det svenska biståndet. Övriga
svenska biståndsmyndigheter saknar idag fom1ellt antagna riktlinjer fbi miljökonse-
kvensbedömningar. EUS manual för miljökonsekvensbedönmingar skall användas *

obligatoriskt fbi Eu-projekt och -program, men är däremot inte obligatorisk fbi det
bistånd som bedrivs av medlemslåndema själva.

lenlighet med överenskommelsema i Maastrichtavtalet från 1991 sker en
koordinering mellan Eu-medlemmarna inom ramen fbi det multilaterala biståndet
inom FN-systemet. Vid intemationella konferenser, som t ex UNCED, gör EU- *

ländema gemensamma uttalanden och de enskilda ländemas ståndptmkter presenteras
ej officiellt.
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UTRIKESDEPARTEMENTET PRCMEMORZA 8 1 1 a g a 1 : 2

U-avdelningen
1994 - 04 -25

Oppdragsbeskrivning fbr arbetsgruppen med uppgift att
lämna förslag till hur 0NcBD-besluten och de globala
mi1jbfragorna kan integreras i det svenska
utvecklingssamarbetet.

Bakgrund

FN:S konferens om miljö och utveckling, UNCED, ägde
rum i Rio de Janeiro år 1992. Konferensen behandlade
globala miljö - och utvecklingsfrågor av stor
betydelse fbr mänsklighetens fortlevnad. Vid
konferensen antogs Riodeklarationen och ett
principuttalande om skogsfrågor. Vid konferensen
behandlades aven Agenda 21, som kan sägas utgöra ett
handlingsprogram för tjugoförsta århundradet. Vidare
undertecknades vid konferensen två internationella
konventioner, klimatkonventionen och konventionen om

biologisk mångfald. Den samlade bedömningen mot
bakgrund av Riokonferensen av nuläget och den
framtida utvecklingen år att belastningen på den
globala miljön och dess naturtillgångar ökar. Två
huvudorsaker kan anges.



Den ena år icke - uchåll;ga produkt;ons - oc:
Konsumtionsmönster särskil: ; industrilånderna
och et: globalt resursslöseri.

Den andra orsaken år det ökande trycket på miljö - och
naturresurser som följer av underutveckling och
fattigdom hos u-låndernas kraftigt våxande
befolkningar.

De frågor som framgent år av sårskilt stort intresse
för utvecklingslånderna år framför allt hur skog - och
markfbrstbring kan motverkas och tillgång till vatten
fbr olika åndamål såkras. Betryggande sanitåra
förhållanden, motverkande av okontrollerad
tåtortstillvåxt och bverutnyttjande av kustområden
samt tillgång till utbildning och
kapacitetsutveckling år andra våsent1iga
frågeställningar.

Avgörande för u-låndernas möjligheter at: genomföra
en övergång till hållbar utveckling år sjålvfallet
låndernas politiska och ekonomiska system. I detta
sammanhang spelar ett vår definierat och sprit =

enskilt ågande en viktig roll. Ökad frihandel och
minskade sku1dbördor har stor betydelse, liksom det
internationella finansieringssystemet,
handelsreglérna samt internationell normbildning på
mi1jbområdet.

Internationellt utvecklingssamarbete kan spela en
viktig kacalytisk roll, inte minst i de fattigaste
lånderna, där biståndets andel av det totala
resursf16det år betydande. Biståndet kan användas fsr
att stödja framvåxten av institutionella spelregler
som fråmjar en hållbar utveckling och utveckla
kapacitet och kunnande inom olika sektorer.

:
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Dec svenska utvecklingssamarbetet är et: av de
centrala operativa instrumenten för Sverige arzetec
fbr ac: bidra till at: lösa eller mildra effekterna
av de globala miljö - och utvecklingsproblemen.

Det femte biståndsmålet: att främja en "framsynt
hushållning med naturresurser och omsorg om miljön"
styr dagens mi1jbinsatser. Dessa kan vara av såväl
direkt som mer integrerad natur. Rioprocessens breda
perspektiv med ett handlingsprogram fbr det globala
miljö - och utvecklingsområdet presenteras i Agenda
21. Detta integrerade synsått bbr också återspeglas i
det svenska utvecklingssamarbetet. Det år dårvid
angelåget att fokusera perspektivet på hållbar
utveckling.

I regeringens proposition 1993/94:111 'Med sikte på
hållbar utveckling. Genomförande av besluten vid FN:S
konferens om miljö och utvekling - UNCED" föreslog
dårför regeringen att en sårskild arbetsgrupp bör
tillsättas fbr att låmna förslag till principer.
riktlinjer och arbetsmetoder fbr hur UNCED- besluten
och de globala mi1jöfrågorna ! integreras i det
svenska utvecklingssamarbetet.

Delar av det svenska utvecklingsbistånde: innefattar
stöd för u - låndernas arbete fbr att bevara den
biologiska mångfalden. Ikrafttrådandet av
konventionen om biologisk mångfald öppnar nya
möjligheter för u - länderna att lönsamt utnyttja sina
rika genresurser. Dessa möjligheter år kopplade ti"

tekniköverföring från i - lånderna i enlighet med
konventionen. Sådan tekniköverföring skall kunna
stbdjas av konventionens finansieringsmekanism. Aven
annat såväl multilateralt som bilateralt
utvecklingssamarbete förväntas verka stsdjande.



4

reger;ngs proposition 1993/94:30 Strategi fsr
biologisk mångfald anser regeringen at: frågan om

förutsättningarna fsr det svenska
u:veckl;ncssamarbetec inom områden av -= - evans
bevarande och hållbarr utnyttjande av biologisk
mångfald bör utredas mot bakgrund av konventionen om

biologisk mångfald.

Arbetsgruppens arbete skall främst inriktas på två
huvudfrågor:

1. Förslag till principer och riktlinjer fbr hur
arbetet med att följa upp UNCED, d v s
Riodeklarationen, Agenda 21, ett principuttalande om

skogsfrågorna, de globala mi1jbkonventionerna;
klimatkonventionen och den biologiska
mångfaldskonventionen samt övriga frågeställningar
som år direkt relaterade till dessa skall integreras
i det samlade svenska utvecklingssamarbetet med

u - lånderna.

En bversiktlig beskrivning och analys av hur
UNCSD- besluten och de globala mi1jöfrågorna hanteras
i dagens svenska utvecklingssamarbete bör göras.
Viktigt år också att redovisa hur andra länder
genomför arbetet med UNcED- uppföljningen.

Arbetsgruppen bör ge förslag till hur både de:
multilaterala och det bilaterala ucvecklings -

samarbetet mot en miljömåssigt hållbar utveckling KaS

förscårkas. Förslagen bbr omfatta både normacivt och
operativt arbete och utformas med hänsyn till de
inst;:ut;cnella spelregler som främjar en hållbar

I
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utveckling.

2. Arbetsgruppen skall också lämna fsrs1ag till
arbetsmecoder och beredningsformer samt därav
föran1edda bedömningar av kapaci:ets - och resursbehov
i dec framtida utvecklingssamarbetet med sikte på
hållbar utveckling i UNCBD -beslutens anda.

Inom ramen fbr arbetsgruppena arbete skall åven
utredas fbrutsåttningarna fbr svenska insatser till
stod fbr u - låndernas åtgårder fbr att bevara - och
hållbart nyttja den biologiska mångfalden mot
bakgrund av de nya fbrutsåttningar som konventionen
om biologisk mångfald medför. (Proposition
1993/94:30).

Arbetsgruppen bör i sitt arbete också ta hånsyn till
den pågående konsekvensanalysen av Eu-samarbete på
biståndsområdet.

Arbetet beräknas avslutat senast den 15 oktober 1994.
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Departementsserien 1994

Kronologisk förteckning
l.Myndighetemas skrivregler - 3:e upplagan.

SB/FI.
2. Utredningar om elmarknadsreformen. N.
3. Förslag till skydd för området Ulriksdal - Haga -

Brunnsviken - Djurgården. M.
4. Agenda 2000. - Svensk forskning i ett EG-

perspektiv. Rosenbad den 14 december 1993.
Rapport Nr. 4. U.

5.Agenda 2000. - Arbetsgrupp under ledning av
David Magnusson. "Staten och forskningen"
Arbetsgmpp under ledning av Gunnar Engström.
"Staten, forskningen och näringslivet"
Rapport Nr. 5. U.

6. Agenda 2000. - Scandinavian Institute for
Research in Entrepreneurship.
I tanke och handling - lära för småföretagare.
Rapport Nr. 6. U.

7. Bostadsrätt. Bostadsråttsföreningens och
panthavares rätt till betalning, tvångsfBrsäljning
m.m. Ju.

8.Vissa frågor rörande svensk trädgårdsnåring. Jo.
9. Från samhällsguide till medborgarkontor. C.

10. Rättskapacitet och immunitet och privilegier inom
Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa
(ESK). UD.

ll. Agenda 2000. - Universiteten och högskoloma
i den fortsatta kompetensutvecklingen.
Rapport Nr. 7. U.

12. Vissa frågor rörande föräldrapenning och
tillfällig föräldrapenning. S.

13.Lex Britannia. A.
14. Att rädda liv - Kostnader och effekter. Fi.
15.Hur tre blir ett - fmansiell samordning mellan

socialförsäkring, hälso- och sjukvård och social-
tjänst. S.

16. Varför kulturstöd? Ekonomisk teori och svensk
verklighet. Fi.

17. Remissammanställning
Specialdomstolarna i framtiden (DS 1993:34). Ju.

18. Agenda 2000. - Lorentz Lyttkens. Kompetens
och individualisering. Rapport Nr. 8. U.

19. Agenda 2000.
Ingenjörsvetenskapsakadetnien. Avd. XII.

Hur vi tar Sverige in i informationssamhället nu
- till gagn för sysselsätu1ing och tillväxt.
Rapport Nr 9. U.

20. Särskilda konkurrensregler för lantbruket. N.

21.Agenda 2000. - Kari Marklund. Sveriges
Tekniska Attachéer i USA, Frankrike och Japan.
Ny informationsteknologi i tmdervisningen.
Rapport Nr 10. U.

22. Kvalitets- och produktivitetsutvecklingen i
sjukvården 1960-1992. Fi.

23. Kvalitet och produktivitet - Teori och metod för
kvalitetsjusterade produktivitetsmått. Fi.

24. Den offentliga sektoms produktivitetsutveckling
1980-1992. Fi.

25. Förslag till struktur i systemet för industri-
forskning. N.

26. Beskattning av utdelning och fåmansföretag. Fi.
27. Entreprenader på nya spår. K.
28. Förändrad kraftvärmebeskattning + bilagor. Fi.
29. Oskäliga avtalsvillkor m.m. InfBrlivande med

svensk rätt av EG:S direktiv om oskäliga villkor i
konsumentavtal. Ju.

30. Agenda 2000. - Stefan Fölster, Åke E Andersson.
Utbildningskonton. Rapport Nr ll. U.

31. Det offentliga stödet till partiema - Inriktning och
omfattning. Fi.

32. Konkursemas och kreditförlustemas geografi. A.
[

33. Så fungerar miljöskatter! M.
34. Agenda 2000. - Utbildningsdepartementet.

Intemationella jämförelser och svenska perspektiv
- statistiskt underlag fbi Agenda 2000.
Rapport Nr 12. U.

35. Agenda 2000. - Kunskap och kompetens för nästa
århundrade. En första analys. U.

36. Snöskotem i naturen. Snbskotertraf1kens effekter
på naturmiljön. M.

37.Den svenska insolvensratten - Några förslag till
förbätningar inom konkurshanteringen m.m. Fi.

38. Budgetunderskott och statsskuld - Hur farliga
är de? Fi.

39. Remissammanställning - Lokal demokrati
i utveckling. C.

40. Statens roll inom vård och omsorg. S.
41.Remissvaren på FOB 90-komissionens förslag. Fi.
42. Konkurrensrättens tillämpning på ekonomiska

föreningar - några principiella frågeställningar. N .

43. Lokal och regional förvaltning i Norden. C.
44.Olika typer av fordonskontroll och effektema aj

den periodiska kontrollen. K.
45.Sjåilvstyrelse och demokrati - forskningens

frontlinjer. C.
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Kronologisk förteckning
46. Sarskolebam - om samverkan, dialog och 72. Valfrihet inom skolan - Konsekvenser för

förildrainflytande. U. kostnader, resultat och segregation. Fi.
47. Bolagisering av statens maskinprovningar. Jo.
48. Sveriges medlemskap i den Europeiska Unionen.

UD.
49. EG-direktiv om upphovsrätt

- uthyming och utlåning
- satellit- och kabelsandningar. Ju.

50. Valfrihetsrevolutionen i praktiken. S.
sl. Skyddet för enskilda personers privatliv.

En studie. Ju.
52. Småfbretagens riskkapitaltBrsörjning. N.
53.Motiv för offentliga åtaganden. Fi.
54.Remissammanstillning över betankandet

SOU 1993:71 Organisationemas bidrag. C.
55. BensinskattetBrandringars effekter. Fi.
56. Skolans kostnader, effektivitet och resultat

- En branschstudie. Fi.
57. Den framtida efterfrågan pa läkare m.m. S.
58. Links between Development Assistance and

Donor Country Exports - the Case of Sweden.
(SASDA) UD.

59. Förstärkt bostadsrätt - en enklare modell av
ågarlågenheter. Ju.

60. Sveriges medlemskap i den Europeiska Unionen
- preliminår svensk avtalstext. UD.

61. 1993 års redovisning av utvecklingeni
kommuner och landsting. C.

62.Omräkningsförfarande vid fastighetstaxeringen.
Fi.

63.Demokratier kräva dessa partier. Svenska
partiers medverkan i biståndet till demokratisk
uppbyggnad i u-länder och östra Europa. UD.

64. Diskriminerande reklam. C.
65.Lag om jamvågsplanering. K.
66.Återlåmnande av kulturföremål. Ku.
67. Grånssamarbete i utveckling. C.
68. Remissammanställning. Kan- och

fastighetsverksamhet i myndighet och bolag.
Principbetånkande (SOU 1993:99) av
Lantmateri- och inskrivningsutredningen. M.

69. Sammanställning av remissyttranden över
betänkandet (SOU 1994:10) Anslutning till EU

Förslag till övergripande lagstiftning. UD.
70. Gula boken - Handlåggningen av ärenden i

regeringskansliet. SB.
71. Den offentliga sektoms produktivitetsutveckling

1980-1992. Bilagor. Fi.

73. Vissa avråkningsfrågor vid person-
skadeersåttning. Ju.

74. EG:S arbetstidsdirektiv. A.
75. Is Swedish Aid Rationalt A Critical Study of

Swedish Aid Policy in the Period 1968-1993.
(SASDA) UD.

76. En radio och TV i allmänhetens tjänst! Ku.
77. Evaluation of Swedish Development

Co-operation with Guinea-Bissau. (SASDA) UD.
18. Ändringar i lagstiftningen för kredmmurur och

vardepappersbolag med anledning av nya
EG-direktiv, m.m. Fi.

79. Lårarkåren vid universitet och högskolor under
1990-talet. U.

80. Elektronisk dokumenthantering inom
skatteförvaltningen. Fi.

81.En Social Försåkring. Fi.
82. Sammanställning av remissyttranden över

Pensionsarbetsgruppens betänkande
Reformera! Pensionssystem (SOU 1994:20). S.

83.Avbrutna upphandlingar och intema bud. N.
84. Remissyttranden över Biståndstörvaltnings-

utredningens betänkande Rena roller i biståndet
(SOU 1994:19). UD.

85. Barns rått att komma till tals. Regler för
familjeråttsliga och sociala mål och ärenden Ju.

86. Fbrdelningseffekter av offentliga tjänster. Fi.
87. Naturvårdslagen och EU - förslag till

lagandringar inför ett svenskt medlemskap. M.
88. Europeiska ekonomiska inuessegrupperingar

(EEIG). Ju.
89. Rått att välja skolform. U.
90. Översyn av tjanstehundsförsörjningen. S.
91.Råtten till förtidspension och sjukpenning. S.
92. En ny alkoholpolitisk tillsyns- och

tillståndsmyndighet samt förslag till
ny alkohollag. S.

93.Handbok i frivilligt arbete. C.
94. Föreningen som entreprenör. C.
95. Tjanstestruk1uren fbi åklagare, m.m. Ju.
96. Konkursgaldenaren. Ju.
97 . Finska i Sverige - ett inhemskt språk. U.
98. Vi år alla olika. En åtgårdsrappon om

jämställdhet i skolan som en pedagogisk fråga
och ett kunskapsområde. U.
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99. EMAS - ett system för miljöstyming och 123.Vi vill vara med och bestämma. C.

miljörevision. M. 124. Ändringar i lagstiftningen om kämsäkerhet och
100. Den yrkesmässiga trafiken - samordnings- och strålskydd med anledning av anslutningen till den
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