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SAMMANFATTNING 

I regeringsförklaringen 2004 aviserades att en miljard kronor av det ökande anslaget för 
internationellt utvecklingssamarbete kommer att användas för miljöinsatser. I regleringsbrevet 
för budgetäret 2005 ger sedän regeringen Sida i uppdrag att, i dialog med Regeringskansliet, 
utarbeta ett förslag tili denna satsning. Bland annat omrädena hallbar miljöteknik, förnybar 
energi, vatten och sanitet, kemikalier samt uppbyggnad av miljöinstitutioner i 
samarbetsländerna skall belysas. Mot denna bakgrund tillsatte Sida en utredning med syfte att 
utarbeta förslag tili en ökad satsning pä miljö i utvecklingssamarbetet. 

Den största utmaningen i vär tid är att sorja för jordens ökande befolkning pä ett sätt som inte 
äventyrar nuvarande och framtida generationers livskvalitet och möjligheter tili försörjning. 
Miljö- och naturresursproblematiken är komplicerad men inte hopplös. Mänskligheten stär 
inför ett tudelat problem, dels att bekämpa fattigdomen, dels att undvika att den fortsatta 
ekonomiska utvecklingen förvärrar miljösituationen. Miljöfrägorna har inte bara ökat i 
betydelse, utan har ocksä blivit mer komplexa. Sambanden mellan miljöfrägorna och andra 
utvecklingsfrägor - fattigdomsbekämpning, ekonomisk utveckling, produktion, 
matförsörjning, hälsa demokrati, migration, naturkatastrofer, konflikter - är nödvändiga att 
förstä. Miljöfrägorna fär inte betraktas som en sektor. Med den bredd de representerar i denna 
utredning är de en grund för människors tillvaro och för ali utveckling. 

Miljömässig hällbarhet har alit tydligare hamnat i fokus som en viktig förutsättning för 
framgängsrikt internationellt utvecklingssamarbete. En kraftigt ökad satsning pä miljö utgör 
en unik möjlighet för Sverige att ytterligare bidra tili en längsiktigt hallbar 
fattigdomsbekämpning genom nya strategiska insatser. 

Sveriges nya politik för en global utveckling (PGU) har som övergripande mäl en rättvis och 
hallbar global utveckling. Avsikten med uppdraget har uppfattats sä att regeringen viii att det 
svenska internationella utvecklingssamarbetet ännu starkare än hittills skall betona 
miljöfrägornas avgörande betydelse för en hallbar utveckling - ocksä socialt och ekonomiskt 
- och att Sverige har en viktig roll att spela pä detta omräde. Tili detta kommer att kortsiktiga 
satsningar, inte minst pä miljöomrädet, ofta är olämpliga. Ett längsiktigt tänkande är 
nödvändigt, fr. a. med hänsyn tili processerna i samarbetsländerna, men ocksä med tanke pä 
utvecklingen av den svenska resursbasen. Sidas förslag syftar därmed inte primärt tili att 
skissera ett sammanhället program över nägra fa ärs tid tili en total kostnad av en miljard. 
Slutsatsen har dragits att utredningens förslag bör avse en miljard per är av den förutsedda 
ökningen av anslaget för internationellt utvecklingssamarbete under en längre följd av är. 

Definitionen av miljö är den som äterges i PGU, nämligen "hällbart nyttjande av 
naturresurserna och omsorg om miljön". Definitionen innefattar säledes säväl landsbygdens 
miljöfrägor, naturresursförvaltning, biologisk mängfald m.m., som städernas miljö, utsläpp, 
föroreningar m.m. 

Det svenska utvecklingssamarbetet har av tradition värit starkt efterfrägestyrt. Det bilaterala 
samarbetet har länge präglats av principen att samarbetsländerna skall ha ett avgörande 
inflytande över utvecklingssamarbetets utformning och inriktning. Det gäller ocksä för 
ytterligare satsningar pä miljöomrädet att ländernas egna behov och initiativ skall styra, men 
ocksä att en utveckling av ländernas egna institutioner skall stä i fokus. Glädjande nog växer 
antalet miljöengagerade aktörer i fattiga länder, säväl inom det civila samhället, som inom den 
offentliga sektorn. Nya organisationer och institutioner växer fram, bäde pä nationell och 



regional niva. Detta, tillsammans med en väl utbyggd analysförmäga, är utomordentligt 
viktiga förutsättningar för att ett efterfrägestyrt samarbete skall kunna utvecklas. 

Utredningen har utförts med utgängspunkt frän ytterligare nägra strategiska mäl och 
överväganden: 

• Det övergripande mälet är ett internationellt utvecklingssamarbete, som ännu starkare 
än hittills betonar miljöfrägornas avgörande betydelse för en hallbar utveckling; 

• Samarbetsländernas egen förmäga att hantera den hällbara utvecklingens problematik 
skall stärkas; 

• Mälet för utvecklingssamarbetet - att bidra tili att skapa förutsättningar för fattiga 
människor att förbättra sinä levnadsvillkor - är avgörande; 

• Koppling bör ske tili FNs millennieutvecklingsmäl och WSSD; 
• Hällbara konsumtions- och produktionsmönster skall främjas; 
• Svensk kompetens och profil. 

Sedän det s.k. femte biständsmälet, att alit biständ skall bidra tili att värna miljön, infördes 
1988 har Sidas arbete med miljö präglats av en strävan att integrera miljöhänsyn i hela 
verksamheten. Sidas satsningar pä miljö i olika avseenden är redan i dag mycket omfattande. 
Förslagen i utredningen bygger pä den erfarenhet Sida inhämtat, men fr.a. har valet av 
prioriterade omräden gjorts utifrän en bedömning av samarbetsländernas miljöproblem och 
ländernas kapacitetssituation, av olika miljöfrägors allvar och reversibilitet och deras 
päverkan pä människors framtida hälsa, försörjningsmöjligheter och möjligheterna tili en 
hallbar ekonomisk tillväxt. Utredningen lyfter fram ett antal koncentrationsomräden för ökade 
satsningar, vilka i huvudsak överensstämmer med vad som anges av regeringen i 
regleringsbrevet. 

Förutsättningarna för en väsentlig ökning av miljösamarbetet skiljer sig mellan regionerna. 
Skillnaderna beror bl.a. pä varierande efterfrägan, absorptionskapacitet och landstrategiernas 
prioriteringar. Karaktären pä insatserna varierar ocksä mycket beroende pä miljöproblemens 
art, sä föresläs de större satsningarna i Asien fr.a. gälla föroreningsfrägor, medan i Afrika 
naturresursrelaterade frägor dominerar. 

Det bilaterala och regionala utvecklingssamarbetet genom Sida styrs av land- respektive 
regionstrategier som fastställs av regeringen. Den förutsedda satsningen pä miljö i det 
internationella utvecklingssamarbetet kan pä olika sätt komma att päverka strategierna och 
därmed Sidas insatser i de olika regionerna och samarbetsländerna. 

Sydostasien, inte minst de sex länderna i Mekongflodens upprinningsomräde, kan bli ett 
viktigt geografiskt koncentrationsomräde för ökade satsningar pä miljösamarbete. Regionen 
är heterogen med inslag av inte bara hög ekonomisk tillväxt utan även utbredd fattigdom. 
Miljöproblemen är utomordentligt stora och ökar snabbt med effekter pä hälsa och 
produktion, liksom pä den regionala och globala miljösituationen. Det fmns i regionen flera 
aktörer pä miljöomrädet bäde pä regional och nationell niva och efterfrägan pä 
miljösamverkan med omvärlden ökar. Regeringens strategi för utvecklingssamarbete i denna 
subregion betonar miljöfrägor. 

I Afrika har Sidas samarbetsparter ofta lägre kapacitet än i andra regioner och det är i Afrika 
som Sidas kapacitet i fält när det gäller miljöfrägor borde stärkas kraftigast de närmaste ären 
för att kunna hantera miljöaspekter pä utvecklingssamarbetet mer aktivt, bäde insatshantering 
och dialog om programstöd och budgetstöd. I Afrika mäste kapacitetsfrägorna ges en 



avgörande plats, nationellt och regionalt. Naturresursproblemen, exempelvis jorderosion, är 
stora. Detsamma kan sägas om naturresurshushällmng mera allmänt, inte minst sambanden 
markanvändning-vattenresurser. Den miljömässigt hällbara utvecklingen runt Victoriasjön 
mäste betonas. Problemen med värd av miljö och naturresurser är sannolikt mer akuta för 
fattiga människors utkomst och överlevnad i Afrika än i nägon annan region. 

I Latinamerika ger landstrategierna begränsat utrymme ät miljö och endast ett mindre antal 
nya insatser förutses, dä fr.a. pä regional niva i Centralamerika. 

För regionen Europa ger flertalet landstrategier öppningar för insatser inom naturresurser och 
miljö. Mänga insatser avser jord- och skogsbruk men vattenförsörjning, inklusive 
vattenrening, förefaller kunna bli ett tematiskt koncentrationsomräde. 

Utredningen redovisar förslag tili nya satsningar pä sex koncentrationsomräden. 
• Vatten och sanitet. Pä detta omräde är nyttoeffekterna stora av förbättringar för de 

fattiga i samarbetsländerna. Det gäller särskilt sanitet som av flera skäl är eftersatt och 
kanske det omräde där gapet mellan verkligheten och millennieutvecklingsmälet är 
störst. Tre nya och pä sikt omfattande initiativ föresläs: miljömässigt hallbar sanitet, 
skolsanitet samt vatten och sanitet kring Victoriasjön, dessutom bör möjligheter finnas 
tili samfinansiering med andra givare av vatteninsatser i regionen Europa. 

• Kemikaliehantering. Detta är en framtidsfräga vars betydelse kommer att öka under 
kommande är, dä en växande del av användning och produktion av farliga kemikalier 
sker i fattiga länder med bristfällig kemikaliekontroll. Ett avsevärt utökat samarbete pä 
detta omräde föresläs, som bl.a. avser kapacitetsuppbyggnad i olika former. 

• Hallbar energi och kiimat. Säker tillgäng pä energi är ett viktigt villkor för minskning 
av fattigdomen, en minskning av slitaget pä miljön och förbättrade levnadsvillkor, inte 
minst för kvinnor och barn. Ätgärder för anpassning tili klimatförändringar i de fattiga 
länderna blir alltmer angelägna. Flera insatser föresläs i Sydostasien. Insatser pä 
klimatomrädet anges som strategiskt viktiga. 

• Hallbar stadsutveckling. Nastan ali världens befolkningsökning de närmaste 30 ären 
kommer att ske i städer i medel- och läginkomstländer. En stor och ökande del av 
denna befolkning är fattig och lever i slumomräden under svära förhällanden. Pä detta 
omräde föresläs ökat stöd tili ett antal pägäende program i samverkan med 
Världsbanken m.fl. aktörer samt ett initiativ för kontroll av luftföroreningar i asiatiska 
städer. 

• Hällbart naturbruk. Fortfarande bor en majoritet av världens fattiga pä landsbygden 
med sin försörjning baserad pä eller starkt beroende av naturbruk. I Afrika söder om 
Sahara är fattigdom och landsbygd särskilt tätt länkade. Landsbygdsutveckling, 
baserad pä hällbara produktionssystem mäste därför utgöra centrala ingredienser i 
kampen mot fattigdomen och här föresläs en utveckling av insatser inom hällbart jord-
och skogsbruk, marin miljö och biologisk mängfald. 

• Utbildning, kapacitetsuppbyggnad och miljöförvaltning. En grundorsak tili att miljön 
har svärt att hävda sig i samarbetsländernas fattigdomsstrategier är brist pä kunskap 
och kapacitet att hantera miljöfrägorna, inte minst i relation tili social och ekonomisk 
utveckling. Kunskap, en förmäga tili analys och institutioner som kan hantera den 
mängfacetterade miljöproblematiken, t.ex. pä miljöekonomins omräde, är avgörande 
för länders möjligheter att själva styra mot en hallbar utveckling. Det civila samhället 
spelar en avgörande roll, men ocksä ländernas utbildningssystem och centrala 
miljöinstitutioner. Utbildnings- och forskningssamarbetet avseende miljö föresläs öka, 
dessutom föresläs nägra för Sida välbekanta miljöorganisationer fä ökat basstöd. Bl.a. 



Naturvärdsverket väntas fä en central roll för stöd tili miljöinstitutioner för att 
länderna skall kunna ta fullt eget ansvar för en framgängsrik miljöpolitik. I 
forskningssamarbetet med Afrika föresläs ökade insatser för att stärka grunden för 
forskning med inriktning pä ett hällbart nyttjande av naturresurser. I Asien föresläs 
kraftfulla forsknings- och innovationsinsatser för att förstä och hantera kraftigt 
växande miljöhot med fokus pä energi, miljöteknik, miljöekonomi och hällbart 
nyttjande av naturresurser. 

Utöver de sex koncentrationsomrädena föresläs ytterligare nägra strategiska sakomräden, 
som är avgörande för en hallbar utveckling och fattigdomsbekämpning, men som inte skulle 
bli föremäl för lika stora satsningar volymmässigt: handel och miljö, hällbara konsumtions-
och produktionsmönster samt särbarhet och katastrofer. 

De tänkbara aktörerna pä miljöomrädet globalt, regionalt och nationellt ökar i antal och spelar 
en alit viktigare roll i utvecklingsdiskussionerna. Det civila samhällets betydelse för 
miljöfrägornas hantering och en hallbar utveckling - ocksä de sociala och ekonomiska 
aspekteina - mäste framhällas. Miljöorganisationer har vid flera tillfällen banat väg inte bara 
för miljöätgärder utan ocksä för en demokratisering av samhällen. En ökad satsning pä miljö i 
det internationella utvecklingssamarbetet förutsätter inte bara aktörer, som Sida kan samarbeta 
med, utan även kapacitet och vilja hos dessa att hantera ett utökat samarbete. Sida föreslär ett 
utökat samarbete med ett antal aktörer, bl.a. Naturvärdsverket, Kemikalieinspektionen, 
Statens energimyndighet, Stockholms miljöinstitut (SEI), Internationella naturvärdsunionen 
(IUCN), Svenska Naturskyddsföreningen och UNEP. Möjligheter tili samfinansiering av 
miljöprojekt med andra utvecklingsbanker, t.ex. Världsbanken och Asiatiska 
utvecklingsbanken, har identifierats. 

Medverkan av det svenska näringslivet och export av svensk miljöteknik gynnas av 
• fokus pä Sydostasien, där marknadsförutsättningarna för sadan export bedöms 

jämförelsevis gynnsamma; 
• betoning av hallbar stadsutveckling, som knyter an tili ett befintligt affärskoncept 

utvecklat av bl.a. Exporträdet; 
• prioritering av V/A-sektorn, som är en av de starkaste branscherna för svensk 

milj öteknikexport. 

Utöver de kriterier för vai av omräden för nya miljöinsatser som nämnts ovan har tvä aspekter 
beaktats vid vai av de prioriterade omrädena för miljöinsatser. Dels har nya omräden valts, 
där kraven pä ökning av handläggningen inom Sida kan begränsas, samtidigt som 
möjligheterna att lägga ut det operativa ansvaret för genomförande pä svenska eller 
internationella institutioner är goda. Dels har exempel pä insatser beaktats, där erfarenheterna 
är positiva och där Sidas stöd med en enkel administrativ ätgärd kan räknas upp. 

Ändä är det sä att för att möjliggöra denna stora satsning pä miljö mäste Sidas kapacitet 
förstärkas. Det kan inte nog betonas att en ökning av ambitionen avseende Sidas miljöarbete 
kommer att ställa ökade kvalitativa krav pä Sidas kapacitet. De kvantitativa resursbehov som 
förorsakas av en ökad miljösatsning, och som tillgodoses med ökad resurstilldelning, är 
endast en del av bilden. De kvalitativa behoven i form av kunnig personal är minst lika 
viktiga. Även engagerandet av krafter utanför Sida kräver hanteringskapacitet. 
Arbetsbelastningen kommer att öka avsevärt även om det operationella ansvaret kan läggas 
över pä samverkande partners. Det krävs en planering av de nya insatserna, en uppbyggnad av 
kapacitet hos med Sida samarbetande organisationer, programdiskussioner, fortlöpande 



avstämning och dialog med dessa organisationer, liksom en uppföljning av samarbetets 
resultat. 

Budgetunderlaget för 2006 föreslär en ökning av förvaltningsanslaget tili Sida med hänsyn 
tagen tili den väntade ökningen av volymen för internationellt utvecklingssamarbete. 
Höjningen av ambitionsnivän för miljö skall ske inom denna ökning. Ökningen av 
förvaltningsanslaget blir därför avgörande för Sidas förmäga att genomföra den ökade 
satsningen pä miljö. 

Det är dessutom av särskild vikt att förstärka Sidas kapacitet ifält. Skälet är främst den 
pägäende decentraliseringen inom Sida tili fältet och det faktum att utvecklingssamarbetet i 
alit större utsträckning handlar om dialog med samarbetsländerna och med andra givare om 
fattigdomsstrategier, programstöd och budgetstöd. Detta ställer ökade krav pä policyanalys, 
erfarenhet och kompetens vid ambassadema, inte minst när det gäller en miljömässigt hallbar 
utveckling. Inte minst i Afrika skulle ambassadema behöva en avsevärd förstärkning pä 
miljöomrädet. Utöver detta behövs en regional kapacitet. I Asien bör förstärkningen ske av 
SENSA vid ambassaden i Bangkok och i Afrika vid en enhet knuten tili ambassaden i 
Nairobi. 

För att en ambitiös satsning pä miljö i det internationella utvecklingssamarbetet skall bli 
hallbar mäste den kopplas tili ökade satsningar för att utveckla svensk kompetens. Sida har 
flera instrument att arbeta med pä detta omräde och avser att stärka dem pä miljöomrädet. 

Ett försök har gjorts att beräkna den ärliga medelsätgängen per region och globalt, baserat 
dels pä en sammanställning av de förslag som ges i texten, dels pä en grov uppskattning av 
möjligheter att initiera dessa och andra prioriterade insatser. Siffrorna är självfallet mycket 
ungefdrliga - det tar tid att bereda nya insatser och mänga av de tänkta satsningama behöver 
utredas och formuleras noggrannare av och i samräd med samarbetsparter. En förhoppning 
och en ambition är att de bilaterala och regionala insatsema skall öka över tiden. Givet dessa 
förbehäll, som dä bl.a. avser tidsaspekten, skulle en geografisk fördelning sammantaget, tili 
att börja med, kunna se ut ungefär som följer. 

Globalt 
Afrika 
Asien 
Latinamerika 
Europa 

430mkr 
300mkr 
200 mkr 
20mkr 
50mkr 

Denna rapport är ett resultat av ett omfattande samradsförfarande med intressenter säväl inom 
Sida som extemt. Under drygt tvä mänader hölls sammanlagt ett 60-tal möten med 
departement, myndigheter, näringsliv, universitet, enskilda organisationer, m.fl. 



1. BAKGRUND 

1.1 Uppdraget 

I regeringsförklaringen 2004 aviserades att en miljard kronor av det ökande biständet kommer 
att användas för miljöinsatser: 

"En miljard kronor av det ökande biständet kommer att s ats as pä insatser särskilt 
destinerade tili miljöomrädet. Satsningama skall göras inom f alt där Sverige stär starkt och 
kan ge värdefulla bidrag. Pä detta sätt väver vi samman solidaritet, ekologiska hänsyn och 
ekonomisk tillväxt bäde i Sverige och i vara samarbetsländer. " 

I regleringsbrevet för budgetäret 2005 ger regeringen Sida i uppdrag att, i dialog med 
regeringskansliet, utarbeta ett förslag tili denna satsning. Uppdraget var formulerat som följer: 

"Sida skall i dialog med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) och i samräd med andra 
berörda myndigheter utarbeta förslag tili den särskilda miljösatsning som aviseras i 
regeringsförklaringen 2004. Bland annat omrädena hallbar miljöteknik, förnybar energi, 
vatten och sanitet, kemikalier samt uppbyggnad av miljöinstitutioner i samarbetsländerna 
skall belysas. En preliminär rapport skall inkomma tili Utrikesdepartementet senast den 1 
juni 2005. Slutgiltig rapport skall lämnas den 1 september 2005 ". 

Mot denna bakgrund tillsatte Sida en utredning med syfte att utarbeta förslag tili en ökad 
satsning pä miljö i biständet. Utredningen har haft en styrgrupp bestäende av 
avdelningscheferna Rolf Carlman, Berit Olsson, Jerker Thunberg (beställare) och Johan 
Äkerblom. Projektledare har värit Mats Segnestam, biträdd av projektsekreterare Jörgen 
Eriksson och utredningsman Johan Holmberg. Under utredningen har kontakt tagits med 
företrädare för tre departement inom Regeringskansliet, närmast berörda myndigheter, 
näringslivet och det civila samhället, förutom ett stort antal intervjuer med de avdelningar och 
enheter inom Sida som skulle beröras av satsningen. Särskilda avstämningsmöten har hällits 
med Utrikesdepartementet. En lista över kontaktade organisationer och personer äterfinns i 
bilaga 1. 

Sveriges nya politik för en global utveckling (PGU) har som övergripande mäl en rättvis och 
hallbar global utveckling. Avsikten med uppdraget har uppfattats sä att regeringen viii att det 
svenska internationella utvecklingssamarbetet ännu starkare än hittills skall betona 
miljöfrägornas avgörande betydelse för en hallbar utveckling - ocksä socialt och ekonomiskt 
~ och att Sverige har en viktig roll att spela pä detta omräde. Sidas tolkning av regeringens 
uppdrag är säledes att det övergripande mälet inom detta politikomräde skall uppnäs snabbare 
och mera samlat genom de förslag Sida lägger. Tili detta kommer att kortsiktiga satsningar, 
inte minst pä miljöomrädet, ofta är olämpliga. Ett längsiktigt tänkande är nödvändigt, fr.a. 
med hänsyn tili processerna i samarbetsländerna, men ocksä med tanke pä utvecklingen av 
den svenska resursbasen. Sidas förslag syftar därmed inte primärt tili att skissera ett 
sammanhället program över nägra fä ärs tid tili en total kostnad av en miljard. Slutsatsen har i 
stället dragits att utredningens förslag bör avse en miljard per är av den förutsedda ökningen 
av anslaget för internationellt utvecklingssamarbete under en längre följd av är. Kontakter 
med Utrikesdepartementet pä denna punkt har ocksä lett tili beskedet att alla välgrundade 
förslag om längsiktiga satsningar skulle välkomnas. 



Det kan vidare noteras att om regeringens avsikt är att styra det internationella samarbetet 
alltmer mot en hallbar utveckling, skulle en miljard kronor tili miljöändamäl, fördelade över 
nägra fä är, inte räcka. Det skulle i sä fall motsvara kanske 20-25 % av vad Sida under 2004 
utbetalade för insatser med miljö som huvudsakligt mäl (jfr tabell 1 i avsnitt 1.3 nedan), vilket 
knappast skulle vara tillräckligt för att styra hela biständet i avsedd riktning. 

Förslagen grundas pä de ideer och synpunkter och pä den information som framkommit under 
de kontakter som tagits inom och utom Sida under arbetets gäng. Tili utgängspunkterna hör 
Sidas hittillsvarande arbete med miljöanknytning, mäl, perspektiv och huvuddrag i politiken 
för global utveckling och millenniemälen (se vidare kapitel 3). Den grundläggande tanken om 
vikten av integrering av miljöaspekter i det internationella utvecklingssamarbetet, som värit 
en ledstjärna för Sida under mänga är har värit avgörande ocksä här. 

Definitionen av miljö är den som äterges i propositionen Gemensamt ansvar - Sveriges politik 
för global utveckling, nämligen "hällbart nyttjande av naturresurserna och omsorg om 
miljön"} Denna omfattar säväl s.k. "grön" miljö (landsbygdens miljöfrägor, naturresurser, 
biologisk mängfald m.m.) som "brun" miljö (städemas miljö, utsläpp, föroreningar m.m.). 

I detta inledande avsnitt följer ett delavsnitt om tillständet för samarbetsländernas miljö samt 
en kort sammanställning av Sidas arbete pä detta omräde. I avsnitt 2 diskuteras problematiken 
kring samarbetsländernas efterfrägan pä miljörelaterade insatser. Avsnitt 3 tar upp de 
strategiska överväganden som ligger tili grund för vai av prioriterade omräden för föreslagna 
ätgärder. Avsnitt 4 anger vissa geografiska prioriteringar. I avsnitt 5 presenteras utredningens 
förslag tili prioriterade koncentrationsomräden, där vart och ett skall ses som en 
samlingsrubrik för ett antal möjliga satsningar. Avsnitt 6 diskuterar de viktigare aktörerna, 
deras kapacitet och Sidas förhällningssätt tili dem. Avsnitt 7 diskuterar kapacitetskraven pä 
Sida och svensk resursbas, och avsnitt 8 innehäller en indikativ kostnadsuppskattning. 

1.2 Miljön i fattiga länder 

1.2.1 Miljöns betydelse 

Den största utmaningen i vär tid är att sorja för jordens ökande befolkning pä ett sätt som inte 
äventyrar nuvarande och framtida generationers livskvalitet och möjligheter tili försörjning. 
Miljö- och naturresursproblematiken är komplicerad men inte hopplös. Mänskligheten stär 
inför ett tudelat problem, dels att bekämpa fattigdomen, dels att undvika att den fortsatta 
ekonomiska utvecklingen förvärrar miljösituationen. Arbetet med en miljömässigt hallbar 
utveckling är därför av yttersta vikt för hela mänsklighetens framtid. En ny utmaning är 
insikten att människans lokala päverkan pä miljön har konsekvenser för regionala och globala 
system, säsom kiimat, vatten och stratosfär. Vi har dessutom en ökad förstäelse för 
människans beroende av miljön för social och ekonomisk utveckling, liksom för förmägan att 
hantera plötsliga miljöstörningar säsom stormar, översvämningar och torka. Sammantaget 
innebär detta att miljöfrägorna inte bara ökat i betydelse utan ocksä blivit mer komplexa, och 
att miljömässig hällbarhet tydligare hamnat i fokus som en viktig förutsättning för 
framgängsrikt internationellt utvecklingssamarbete. 

Sambanden mellan miljöfrägorna och andra utvecklingsfrägor är nödvändiga att förstä. 

'Prop. 2002/03:122. 



• Fattigdomsbekämpning är omöjlig pä sikt om man inte tar hänsyn tili de naturresurser 
och den miljö som människor är beroende av och skall bygga sin försörjning pä. 

• Miljöfrägorna är avgörande för en hallbar produktion, för matförsörjning och för en 
ekonomisk utveckling. 

• Människans hälsa är beroende av tillständet i miljön och ett hällbart nyttjande av 
naturresurser. 

• Demokratiska system hotas när miljöförstöring och naturresursbrist gör livsutrymmet 
knappare. 

• Miljöförstöring och naturresursförslitning gör att miljontals människor tvingas migrera 
inom sitt land eller tili andra länder. 

• Miljöförstöring ökar risken för naturkatastrofer - och för allvarligare effekter av 
naturkatastro fer. 

• Miljöförstöring och brist pä naturresurser ökar risken för väpnade konflikter. 

Miljöfrägorna far inte betraktas som en sektor. Med den bredd de givits i denna utredning är 
de en grund för människors tillvaro och för ali utveckling. 

Världens fattiga länder - och de fattiga människorna - är mest särbara i detta sammanhang, 
och i dessa länder behövs satsningar pä bekämpning av fattigdomen som integrerar miljö och 
utveckling sä att framtida särbarhet minskar. Detta kräver nytänkande och innovationer där 
fattigdomsbekämpning kopplas samman med initiativ inom t.ex. hallbar energi, vatten och 
sanitet, miljöförvaltning och utnyttjande av ny miljöteknik. En kraftigt ökad satsning pä miljö 
i det internationella utvecklingssamarbetet utgör en unik möjlighet för Sverige att ytterligare 
bidra tili längsiktigt hallbar fattigdomsbekämpning genom nya strategiska insatser. 

1.2.2 Nägra av utmaningarna 

Dagens miljöproblem är komplexa med effekter som sträcker sig frän lokala ekosystem tili 
globala miljöprocesser, ofta i längsamma och dolda steg som plötsligt övergär i synliga 
miljöproblem. 

Ekosystemens kapacitet att generera resurser och tjänster är en förutsättning för alit liv pä 
jorden. Mänga ekosystem är nu hotade, inte minst genom utarmningen av den biologiska 
mängfalden, och det fmns tecken pä att flera av dem börjar nä kritiska tröskelniväer och 
riskerar att kollapsa. En nyligen publicerad internationell studie, Millennium Ecosystem 
Assessment, visar att ekosystemens tillständ, och därmed deras förmäga att producera 
naturresurser och ekosystemtjänster, blivit alit sämre de senaste 50 ären. Ekosystemens 
tillständ världen över är sä kraftigt försämrade att det kan fä stora konsekvenser för 
uppfyllandet av FNs millennnieutvecklingsmäl. 

Överexploatering av naturresurser är ett fortsatt stort problem. Hit hör erosion av mark och 
förslitning av marina miljöer vilket päverkar den biologiska produktionsbasen negativt, inte 
minst i mänga av jordens allra fattigaste länder. Utarmning och förluster av naturskog och 
fiskebeständ är ocksä betydande hot mot vär försörjningsbas. Överexploatering och 
förorening av begränsade färskvattemesurser är ytterligare ett växande hot, bäde ur hälso- och 
försörjningssynpunkt. 

Ohällbara konsumtions- och produktionsmönster bidrar starkt tili lokala och globala 
miljöproblem. Den globala ekonomins fortsatta fundamentala beroende av fossila bränslen 
och i längden ohällbara energisystem medför accelererande utsläpp av växthusgaser, vilket 
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ökar risken för dramatiska klimatförändringar och naturkatastrofer. Lokala och 
gränsöverskridande luftföroreningar är ocksä allvarliga miljöproblem, liksom de växande 
avfallsmängderna. Den globala produktionen av kemikalier har ökat frän 7 tili 400 miljoner 
ton sedän andra världskriget och ökningen ser ut att fortskrida. Vi vet fortfarande för lite om 
människans och ekosystemens förmäga att hantera huvuddelen av dessa kemikalier. 

Defattigaste människorna drabbas härdast av lokal och global miljöförstöring. Fattiga 
människor lever ofta direkt av naturresurserna och är direkt beroende av fungerande 
ekosystem. Mänga fattiga länder riskerar ocksä att drabbas härdare av växthuseffektens 
konsekvenser i form av klimatförändringar och höjningar av havsytans niva. Länken mellan 
miljö- och hälsoproblem är ocksä mer uttalad i fattiga länder. Alit fler fattiga människor i 
städerna är allvarligt utsatta för luftföroreningar. En stor del av de fattiga ländernas 
befolkning saknar tillgäng tili tjänligt dricksvatten och tillfredsställande sanitära förhällanden 
vilket starkt bidrar tili ohälsa och försämrad livskvalitet. 

1.2.3 Miljöhotens drivkrafter 

Att förstä och analysera de underliggande orsakerna tili miljö- och resursproblematiken är 
viktigt för att kunna vidta effektiva ätgärder. Miljöhotens drivkrafter är komplicerade och 
försök att kortfattat beskriva dem innebär förenklingar, men i stort sett kan man säga följande: 

Globaliseringen och sammanflätningen av världens ekonomier är ett faktum och en process 
som kommer att fortsätta i oförminskad takt. Globaliseringen innebär genomgripande 
konsekvenser för ekonomi och välständ, men den medför päfrestningar pä miljön, t.ex. 
miljöföroreningar som resultat av ökade transporter samt oklart ansvar för överutnyttjande av 
naturresurser. Globaliseringen kan dock ge ökade möjligheter tili informationsutbyte och 
intemationell samordning pä miljö- och utvecklingsomrädet. 

Befolkningstillväxt och urbanisering kommer att fortsätta att päverka miljön pä ett avgörande 
sätt. Ett typiskt scenario utgär frän att jordens befolkning kommer att öka frän nuvarande 6,5 
tili 9,1 miljarder är 2050. De ohällbara produktionsmönstren och den ökande och ändrade 
konsumtionen kommer änyo i fokus med tanke pä belastningen pä fattiga människor. 
Huvuddelen av befolkningsökningen kommer att ske i utvecklingsländerna, företrädesvis i 
urbana miljöer. Den kraftiga urbaniseringen medför mänga sociala, infrastruktur-relaterade 
och miljömässiga utmaningar. 

Fattigdom och bristpä ekonomisk tillväxt kan ocksä ge upphov tili miljöförstöring. Exempel 
pä detta är jorderosion kopplat tili överbetning, avskogning kopplat tili energibrist, 
kemikalieförgiftning kopplat tili nyttjande av omodema bekämpningsmedel med hög 
toxicitet. Detta sammantaget medför ofta en nedätgäende spiral där miljöproblemen leder tili 
ökad fattigdom och försämrad livskvalitet som leder tili ytterligare miljöförstöring. 

Den ekonomiska tillväxten genererar konsumtions- och produktionsmönster som i mänga fall 
är ohällbara ur miljö- och resurssynpunkt. Detta kommer sannolikt att fortsätta i den 
industrialiserade delen av världen. Glädjande nog är resurseffektiva och miljövänliga 
produktionssystem och konsumtionsmönster pä frammarsch i vissa länder, inte minst i 
Sverige. Samtidigt sker en kraftig ekonomisk utveckling i mänga utvecklingsländer, bland 
annat i Asien, där stora delar av den växande befolkningen fär en alit större köpkraft och 
konsumtionsbenägenhet, men där de institutionella förutsättningarna för miljövärd ännu inte 
är starka. 
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Miljöproblem orsakas dock inte enbart av ekonomiska och demografiska drivkrafter. 
Miljöätgärder förhindras i en betydande omfattning avpolitiska, administrativa, 
institutionella och demokratiska tillkortakommanden. Särintressen, inte minst genom 
korruption, fär alltför ofta dominera över allmänintresset med negativa miljökonsekvenser 
som följd. Bristen pä kunskap och tillgäng tili information är ocksä synnerligen viktiga 
faktorer bakom miljöförstöringen. 

1.2.4 Miljöhoten ser olika ut i olika länder 

Miljöhoten och dess lösningar är i mänga avseenden samma för alla länder pä jorden. Dock 
fmns det stora skillnader mellan olika regioner och länder. OECD-länderna genomgär en 
postindustriell utveckling och har genom sinä relativt sett starka miljöinstitutioner, politisk 
styrning och folkligt engagemang lyckats hantera mänga nationella miljöfrägor relativt väl. 
Mycket äterstär dock att göra dä konsumtionen i OECD-länderna fortfarande starkt bidrar tili 
globala miljöproblem och ohallbar resursanvändnmg. I länder som Kina, Indien och Brasilien 
utvecklas nya produktionscentra med accelererande resurs- och konsumtionsbehov. 
Miljöfrägorna är i dessa länder än sä länge lägt prioriterade och miljöinstitutionerna har inte 
fatt gehör för de omfattande strategiska ätgärder som krävs för att främja en mer miljötillvänd 
industrialisering. För de mer resurssvaga ländema är det nödvändigt med omfattande 
komptens- och kapacitetshöjande ätgärder och uppbyggande av institutioner och 
organisationer som effektivt kan hantera och driva miljö- och utvecklingsfrägor. 

1.3 Sidas arbete med miljö 

Det s.k. femte biständspolitiska mälet, att alit biständ skulle bidra tili att värna miljön, 
infördes 1988.1 förening med den internationella debatt som fortgick vid den tiden rörande 
Brundtland-kommissionens rapport om hallbar utveckling och senare FNs världskonferens i 
Rio 1992 pä samma tema gav detta underlag för bättre struktur, metodik och omfattning av 
Sidas arbete med miljö. Under 1990-talet förändrades arbetet pä detta omräde frän att 
huvudsakligen ha värit inriktat pä naturbruk tili att även omfatta städer och infrastruktur, 
undervisning och hälsovärd, och därmed päverka, direkt eller indirekt, större delen av 
biständet genom Sida. Strävan har värit att integrera miljötänkande i hela Sidas verksamhet. 

Erfarenheten visar att genomslaget för miljörelaterade insatser ofta förstärks om man kan 
finna en kombination med stöd pä global, regional och lokal niva. 

Sida har en mycket mängfacetterad verksamhet med flera tusen insatser2 spridda över ett stort 
antal verksamhetsomräden. Sida berör pä olika sätt i stort sett hela samhället. Dessutom är 
den geografiska spridningen mycket stor med förutsättningar som kan vara synnerligen 
varierande frän ett land tili ett annat. Tabell en nedan visar utbetalningar för miljörelaterade 
insatser i hela Sidas verksamhet under perioden 1998-2004. 

2 5 740 stycken under 2004, enligt Sidas ärsrapport för det äret. 
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Tabell 1: Utbetalningar för miljö i Sidas verksamhet 1998-2004 (mkr) 

Är 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

utfall 
% 

utfall 
% 

utfall 
% 
utfall 
% 
utfall 
% 
utfall 
% 
utfall 
% 

Miljö som 
huvudsakligt 
mäl 
964 
14 
1042 
13 
1068 
11 
1348 
12 
1240 
11 
1141 
11 
1380 
11 

Miljö 
som 
delmäl 
2536 
36 
2655 
34 
3559 
37 
5348 
47 
5046 
46 
4395 
43 
5377 
44 

Miljö ej 
relevant 

3515 
50 
4248 
53 
5049 
52 
4741 
41 
4642 
43 
4692 
46 
5607 
45 

Totalt 

7015 
100 
7945 
100 
9676 
100 
11437 
100 
10928 
100 
10228 
100 
12364J 

100 

Tabellen visar 
• att insatser med miljö som huvudsakligt mäl har ökat i volym frän 964 mkr 1998 tili 1 

380 mkr 2004, 
• att insatser med miljö som bäde huvudsakligt mäl och delmäl under denna period har 

ökat frän 3 500 mkr tili 6 757 mkr motsvarande en relativ ökning frän 50 % tili 55 %. 

Sidas satsningar pä miljö i olika avseenden är säledes redan i dag mycket omfattande, bl.a. 
beroende pä det relativt framgängsrika arbetet med en integrering av miljöaspekter i 
verksamheten. 

Utredningen lyfter fram ett antal koncentrationsomräden för ökade satsningar, vilka i 
huvudsak överensstämmer med vad som anges av regeringen i regleringsbrevet. Det hade 
värit av intresse att redovisa Sidas verksamhet pä dessa omräden. Sidas interna 
rapporteringssystem motsvarar alla formella redovisningskrav, men tillgänglig information 
kan inte användas för analysändamal, sävida inte en manuell genomgäng görs av alla insatser 
inom varje verksamhetsomrade. Förslagen nedan (avsnitt 5) innebär att vissa miljörelaterade 
omräden stärks, medan andra delar av Sidas "miljöportfölj" fortsätter att utvecklas inom 
ramen för befintliga resurser. 

Det som föresläs nedan ansluter i relativt stora delar tili Sidas pägäende miljöarbete. Detta 
beror pä att ingäende diskussioner om prioriteringar pä miljöomrädet med tanke pä 
fattigdomskopplingar har förts kontinuerligt under en läng följd av är. 

3 Politikomräde Samarbete med Central- och Osteuropa ingär frän och med 2004 i politikomrädet Internationellt 
utvecklingssamarbete. 
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2. SAMARBETSLÄNDERNAS EFTERFRÄGAN PÄ MILJÖSAMARBETE 

Det svenska utvecklingssamarbetet har av tradition värit starkt efterfrägestyrt. Det bilaterala 
samarbetet har länge präglats av principen att samarbetsländerna skall ha ett avgörande 
inflytande över biständets utformning och inriktning. Denna princip är vägledande för den 
gängse tekniken för landprogrammering, planering av det bilaterala biständet genom Sida. Det 
gäller ocksä för ytterligare satsningar pä miljöomrädet att ländernas egna behov och initiativ 
skall styra, men ocksä att en utveckling av ländernas egna institutioner skall stä i fokus. 
Principen bekräftas i regeringens proposition 2002/03:122 som slär fast att 
"Utvecklingsländernas egna strategier för fattigdomsbekämpning och prioriteringar bör vara 
utgängspunkten för alla internationella insatser". 

Uppenbart är att behoven av att hantera miljöproblematiken i samarbetsländerna är mycket 
stora. Det räcker med att hänvisa tili sammanfattningen ovan av den rädande situationen i 
världens fattiga länder (avsnitt 1.2), vilken bekräftas av ett stort antal omfattande studier, bl.a. 
FNs Millennieprojekt4. 

Glädjande nog växer antalet miljöengagerade aktörer i fattiga länder, säväl inom det civila 
samhället som inom den offentliga sektorn. Nya organisationer och institutioner växer fram, 
bäde pä nationell och regional niva. Detta, tillsammans med en väl utbyggd analysförmaga, är 
utomordentligt viktiga förutsättningar för att ett efterfrägestyrt samarbete skall kunna 
utvecklas. Samarbetsländerna mäste ocksä fä möjlighet att utifrän sinä egna premisser skapa 
en samverkan med relevanta internationella organisationer. 

Samtidigt visar erfarenheterna att miljöomrädet alltför ofta hävdar sig däligt i 
samarbetsländernas fattigdomsstrategier och investeringsplaner, och att framställningar tili 
biständsgivare om stöd pä detta omräde underskattar behoven. Detta är väl dokumenterat: 

• En studie av Världsbanken frän 2003 av 50 fattigdomsstrategier, 28 färdiga och 22 
interimistiska, fann att endast 12 av de färdiga strategierna och inga bland de 
interimistiska innehöll fullständig information om mälsättningar och utgängsvärden 
(baselines) inom ramen för det miljörelaterade sjunde millennieutvecklingsmälet 
(MDG7), och att de mälsättningar kopplade tili miljö som angavs i de 12 färdiga 
strategierna nastan uteslutande rörde vatten och sanitet, medan andra miljöproblem 
knappast nämndes5. 

• En studie av det av Sida m.fl. givare stödda VVater and Sanitation Programme (WSP) 
har i en studie, även den frän 2003, granskat hur 12 afrikanska länder hade behandlat 
vatten och sanitet i sinä fattigdomsstrategier6. Studiens övergripande slutsats var att 
"Vikten av vatten och sanitet vad gäller fattigdomsminskning är otillfredsställande i 
fattigdomsstrategier för länder i Afrika söder om Sahara. Detta gäller särskilt 
sanitet." 

• I samband med toppmötet om hallbar utveckling i Johannesburg 2002 lanserade EU 
ett s.k. vatteninitiativ med syfte bl.a. att "stärka den politiska viljan och ätaganden tili 
handling". I den analys som läg tili grund för initiativet päpekar kommissionen att 

4 Den s.k. "Sachs-rapporten" med delrapporter, se www.millenniumproject.org. 
5 Bojö, Jan och Rama Chandra Reddy (2003): Povertv Reduction Strategies and the Millennium Development 
Goal on Environmental Sustainability. World Bank Environment Department, the World Bank, Washington DC. 
6 Water and Sanitation Program (2003): Water Supply and Sanitation in Povertv Reduction Strategy Papers in 
Sub-Saharan Africa: Developing a Benchmarking Review and Exploring the Way Forward. Water and 
Sanitation Program, Nairobi. De 12 länderna behandlade av studien är Benin, Burkina Faso, Etiopien, Kenya, 
Malawi, Mauritanien, Mocambique, Rwanda, Senegal, Tanzania, Uganda och Zambia. 
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"vatten mäste lyftas fram pä denpolitiska dagordningen som en nödvändig komponent 
av fattigdomsstrategier"1. Initiativet päbörjades mot bakgrund av att de väl 
dokumenterade behoven av vatten och sanitet inte kommer tili uttryck i 
samarbetsländernas fattigdomsstrategier. 

Flera tecken tyder sälunda pä att miljön är underrepresenterad i de fattiga ländernas strategier 
och framställningar om biständ. Detta torde ha flera förklaringar: 

• Närmast defmitionsmässigt har fattiga länder korta planeringshorisonter, eftersom 
problemen med dagens behov är sä akuta, och mer längsiktiga behov rörande bl.a. 
värd av miljön prioriteras ned. 

• Miljöhänsyn uppfattas därför lätt som en lyx man kan avstä frän, inte minst mot 
bakgrund av att liten hänsyn tas av dessa länder tili kostnaderna av miljöförstöring. 

• En grundorsak tili detta är svärigheterna med miljörapportering, d.v.s. problemen med 
tillförlitliga data om miljöförändringar som underlag för beslut. Miljöhänsynen 
kommer hela tiden tili korta mot de ekonomiska intressen som kan uppvisa 
uttömmande information om bäde kort- och längsiktiga förändringar. 

• Ofta är miljöfrägorna splittrade mellan olika ministerier som saknar samsyn och 
gemensam politik. 

• Miljöministerier i fattiga länder är regelmässigt svaga och har ett begränsat inflytande, 
inte minst därför att de uppfattas arbeta med frägor som kanske är angelägna men trots 
alit inte har högsta prioritet, givet alla andra kortsiktiga behov. 

• Tillgäng pä vatten, och framför alit pä sanitet, uppfattas som "mjuka" frägor, som 
berör kvinnor och bam, grupper med svagt politiskt inflytande. Det är ofta kvinnorna 
som hämtar vatten, det är främst bam som dör i magsjukdomar förorsakade av dälig 
hygien, fä ministrar talar offentligt om hantering av fekalier och urin. 

• Den ovan citerade rapporten frän WSP understryker svärigheterna att konstruera 
sektorstöd (SVVAP) pä detta omräde p.g.a. det stora antalet smä leverantörer av 
tjänster, splittrade mandat mellan centrala och lokala myndigheter, det stora antalet 
projekt utanför statsbudgeten och svaga system för information och uppföljning. 

Fragan kvarstar saledes: under vilka förutsättningar kan ökade bistandsresurser knutna tili 
värd av miljön väntas bli efterfrägade av samarbetsländerna? Nägra kan nämnas: 

1. När skydd av miljön är närä kopplat tili en angelägen ekonomisk verksamhet för en 
stor befolkningsgrupp. Exempel är markvärdsinsatser som Sida har stött i flera länder i 
Östafrika, inklusive en stor och pägäende insats för landsbygdsutveckling i regionen 
Amhara i Etiopien. I dessa fall har det värit tydligt att minskad erosion av 
jordbruksmark är en förutsättning för ökad produktivitet inom jordbruket och därmed 
för ökade inkomster för folkflertalet pä landsbygden. 

2. När ökningen innebär verklig additionalitet för samarbetslandet. Ökningen villkoras 
sälunda tili användningsomräden med anknytning tili miljö. Detta torde vara den 
effektivaste metoden att väcka intresse, dä konkurrens med pägäende insatser inom 
andra sektorer inte uppstär. 

3. När stöd kan ökas tili framgängsrika program, även tili sädana som stöds av andra 
givare. Ofta finns möjligheter tili samfinansiering med andra biständsgivare, inte bara 

7 Commission of the European Communities (2002): Communication from the Commission to the Council and 
the European Parliament: Water Management in Developing Countries Policv and Priorities for EU 
Development Cooperation. SEC (2002) 288, Bryssel. 
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Världsbanken utan även andra fmansiärer i EU-kretsen, inklusive mer utnyttjande av 
o 

s.k. delegerat samarbete . 
4. När svenska lösningar kan erbjudas. Sverige har ett gott rykte för hallbar utveckling 

och kan erbjuda teknik och utbildning pä miljöomrädet, som är attraktiv för mänga 
samarbetsländer och internationella organisationer. Självfallet mäste dock svensk 
teknik tillhandahällas inom vedertagna internationella upphandlingsregler. 

5. När vi frän svensk sida är beredda att agera mer offensivt och proaktivt. Om värt 
internationella samarbete verkligen skall bli "grönare", och om avsikten är att lyfta 
fram nägra fastställda profilomräden, mäste inställningen om mottagarens suveränitet 
kompletteras med en mer proaktiv inställning frän svensk sida. Annars är det risk att 
ökat biständ för t.ex. kemikaliehantering inte efterfrägas trots betydelsen för fattiga 
människors hälsa. 

I praktiken torde ofta en kombination av dessa förutsättningar kunna tydliggöras och tillämpas 
för att öka efterfrägan för samarbete pä miljöomrädet. Som nämnts ovan fmns alit fler 
intresserade aktörer att samarbeta med. Avgörande är emellertid Sidas interna kapacitet för 
handläggning, säväl i Stockholm som i fält, av ett ökat utvecklingssamarbete pä miljöomrädet. 
Tili den fragan, och om ett mer offensivt och proaktivt agerande frän svensk sida kan 
ästadkommas, skall utredningen äterkomma längre fram (avsnitt 7). 

3. STRATEGISKA MÄL OCH ÖVERVÄGANDEN 

En ökad satsning pä miljö i det internationella utvecklingssamarbetet bör ske med hänsyn tili 
strategiska mäl och överväganden, som knyter an tili av statsmakterna fastställda 
mälsättningar för utvecklingssamarbetet, av skilda intressenter uttalade önskemäl, Sidas 
policies och arbetsmetoder samt samarbetstekniska överväganden grundade pä Sidas 
erfarenheter. En samlad bedömning mäste göras med utgängspunkt frän följande 
överväganden: 

1. Det övergripande mälet är ett internationellt utvecklingssamarbete, som ännu starkare än 
hittills betonar miljöfrägornas avgörande betydelse för en hallbar utveckling 
Som anförts ovan är detta utredningens tolkning av regeringens uppdrag tili Sida. Detta mäl 
innebär inte bara fler insatser med miljö som huvudsakligt mäl utan även att hänsyn tili miljön 
genomsyrar alltmer av hela Sidas verksamhet. För att nä detta mäl krävs, som diskuterats i 
föregäende kapitel, en mer aktiv inställning tili miljö i flera olika sammanhang, t.ex. vid 
dialog med samarbetsländerna och vid Sidas interna resursfördelning. I sitt budgetunderlag 
för 2006 anför Sida att "genomförande av de tvä nya svenska biständssatsningarna avseende 
smittsamma sjukdomar och miljö samt kapacitet för konflikthantering är prioriterade 
omräden ". Denna prioritering mäste fä siä igenom, om det övergripande mälet skall näs. 

Mälet med den svenska politiken för global utveckling skall vara "att bidra tili en rättvis och 
hallbar global utveckling". Den markering av regeringen som är ursprunget tili denna 
utredning förstärker Sidas bidrag tili uppfyllandet av detta mäl. Den ökar likasä möjligheterna 
för svenska bidrag tili det underfinansierade arbetet med globala nyttigheter, säsom de har 
definierats i den av Sverige (och Frankrike) initierade globaliseringsutredningen.9 

När Sida delegerar tili en annan bilateral biständsgivare ansvar för användning av svenska biständsmedel. 
Metoden har prövats i samarbete med Norge och Danmark, t.ex. i Malawi. 
9 International Task Force on Global Public Goods, www.gpgtaskforce.org. 
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2. Fattigdomskriteriet är avgörande 
Riksdagen har genom beslut om regeringens proposition 2002/03:122, Gemensamt ansvar -
Sveriges politik för global utveckling (PGU), slagit fast att fattigdomskriteriet skall vara 
styrande för alit svenskt internationellt utvecklingssamarbete och sälunda även för en ökad 
satsning pä miljö. Som det sägs i propositionen, "Mälet för Sveriges utvecklingssamarbete 
skall vara att bidra tili att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sinä 
livsvillkor". Alla förslag tili utnyttjande av nya biständsmedel för miljö skall prövas mot 
kravet att de skall bidra tili kampen mot fattigdom. Detta bidrag kan dock även vara indirekt, 
vilket antyds av formuleringen "skapa förutsättningar för ...". Man kan tanka sig en skala av 
insatser med avseende pä deras effekter pä fattigdom, frän direkt och kortsiktigt tili indirekt 
och längsiktigt. 

3. Koppling tili FNs millennieutvecklingsmäl och WSSD 
Sedän generalförsamlingen är 2000 antog Millenmedeklarationen med ätta mäl och 18 delmäl 
har det internationella samfundet en tydligare mälbild för det globala utvecklingsarbetet. 
Sverige stär bakom det övergripande millennieutvecklingsmälet att mellan 1990 och 2015 
halvera andelen fattiga människor i världen, en utgängspunkt för det övergripande svenska 
biständsmälet, som nämnts ovan. Miljöfrägorna berör pä olika sätt samtliga millenniemäl. Av 
speciell relevans för miljön är millenniemäl m 7 (MDG7) med sinä tre delmäl och sju 
indikatorer för uppföljning och mätning. 

Tabell 2: Det miljörelaterade millennieutvecklingsmälet med delmäl och indikatorer 10 

Millennieutvecklingsmäl 7: Trygga en hallbar utveckling 
Delmäl 9 

Delmäl 10 

Delmäl 11 

Integrera principerna om hallbar utveckling i 
den nationella politiken och i de nationella 
programmen och vända trenden med förlorade 
naturresurser 
Halvera andelen människor som saknar tillgäng 
tili rent dricksvatten tili 2015 
Förbättra förhällandena för minst 100 miljoner 
människor som bor i slum tili 2020 

25. Andelen landarea som täcks av skog 
26. Skyddad landarea för biologisk mängfald 
27. BNP i förhällande tili energiförbrukning 
28. Koldioxidutsläpp (per capita) 
29. Andel befolkning med hallbar tillgäng tili 
förbättrad vattenförsörjning 
30. Andel befolkning med tillgäng tili 
förbättrade sanitära anordningar 
31. Andel befolkning med tillgäng tili säker 
besittningsrätt 

Prop. 2002/03:122 säger att "den svenska politiken (för global utveckling) bör bidra tili 
uppfyllandet av FNs millenniedeklaration och millennieutvecklingsmälen". Även om 
propositionen inte gär in närmare pä hur detta skall ske, mäste dessa mäl, och dä i synnerhet 
MDG7 enligt tabellen ovan, ses som vägledande för biständssamarbetet och för en ökad 
satsning pä miljö inom detta. Millennieutvecklingsmälen har en särskild tyngd i det 
multilaterala samarbetet, eftersom de är resultatet av en bred internationell överenskommelse 
som, i förening med millenmedeklarationen, tillhandahäller ett system av normer och 
mälsättningar som hela det internationella samfundet har ställt sig bakom. Ytterligare 
preciseringar och förstärkningar tillkom vid toppmötet om hallbar utveckling, World Summit 
on Sustainable Development (WSSD), i Johannesburg 2002. Verksamheter som föresläs inom 
ramen för en ökad satsning pä miljö bör därför bedömas mot samtliga millenniemäl och inte 
minst MDG7 och dess delmäl. Samtidigt skall de föreslagna verksamheterna ses som en 
fortsatt uppföljning av WSSD, liksom de internationella miljökonventionerna. 

10 Tabellen nedan äterger endast MDG7 och visar därför mäl, delmäl, och indikatorer med de löpnummer som de 
har i den fullständiga förteckningen av mälen. 
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4. Hällbara konsumtions- och produktionsmönster 
Hällbara konsumtions- och produktionsmönster är grundläggande för att nä mälsättningen om 
fattigdomsbekämpning och en hallbar utveckling. De globala konsumtions- och 
produktionsmönstren innebär idag att de livsuppehällande systemen - ekosystemen, 
naturresurserna - utnyttjas ohällbart. Det tioäriga ramverk för hällbara konsumtions- och 
produktionsmönster som beslutades vid toppmötet i Johannesburg 2002 kom tili för att öka 
ansträngningarna internationellt, inte minst pä de regionala och nationella niväerna, för att nä 
en hallbar livsstil som samtidigt främjar en social och ekonomisk utveckling för de fattiga. 

Sverige är ett av de drivande länderna bakom samarbetet kring konsumtions- och 
produktionsfrägor och Sida har i en särskild PM (2004-12-29) belyst fattigdomsperspektivet i 
relation tili hällbara konsumtions- och produktionsmönster. När produktion och konsumtion 
päverkar miljö och naturresurser i samarbetsländer negativt, är det oftast de fattiga som är 
mest särbara. Sida stödjer idag en stor mängd aktiviteter som rör hällbara konsumtions- och 
produktionsmönster. Aktiviteterna är av olika karaktär, frän lokala tili globala, och hanteras 
av olika aktörer - myndigheter, privata sektorn, det civila samhället, forskningsinstitutioner 
och FN-systemet. Insatserna äterfinns inom vitt skilda omräden och har bäde direkta och 
indirekta effekter som främjar konsumtions- och produktionsmönster i en hallbar riktning. 

Genom den längt gängna integreringen av miljöaspekter i Sidas verksamhet täcker Sida in 
centrala omräden som rör hällbara konsumtions- och produktionsmönster. Mänga av förslagen 
i avsnitt 5 nedan är av den karaktären. I ett av delavsnitten (5.7.3) anges nägra ytterligare 
tänkbara omräden för stöd. Det är viktigt att sädant stöd utformas sä att fattiga människors 
perspektiv och intressen tas tillvara. Förstäelsen för miljökraven är viktig och de positiva 
möjligheterna tili handel bör betonas (se ocksä avsnitt 5.7.2). 

5. Beaktande av svensk kompetens och profil 
Härmed avses i detta sammanhang fyra olika aspekter: (i) svensk profil inom 
biständssamarbetet, säväl bilateralt som multilateralt, (ii) svensk kompetens inom näringsliv 
och offentlig förvaltning, (iii) intresset av svensk intemationell prägel pä ett utvalt delomräde, 
samt (iv) svensk export av varor och tjänster. 

Av dessa sammanfaller (i) och (ii) ofta men inte alltid, men kan ibland, när sä sker, skapa en 
förutsättning för (iii). Kopplingen mellan (i) och (iv) är längt ifrän självklar. Sida utvecklade 
under 1980-talet en särskild kompetens inom omrädet markvärd, vilket blev ett profilomräde 
för bilateralt samarbete och även, om än i mindre män, internationellt. Det ledde dock aldrig 
tili nägot engagemang hos svenskt näringsliv, om man bortser frän ett litet antal konsulter. Pä 
senare är har en liknande utveckling skett inom vatten och sanitet. Det fmns fä exempel pä 
tillämpningar av svensk miljöteknik i de fattigaste ländema, t.ex. i Afrika. Ä andra sidan fmns 
idag pä miljöomrädet god svensk kompetens för t.ex. luftföroreningar, kemikaliefrägor, 
utnyttjande av biomassa, miljöekonomi, industriell miljöteknik, miljöinstitutionsutveckling 
och arbete med hällbarhet inom lokal förvaltning, som i ökande utsträckning utnyttjats i det 
internationella utvecklingssamarbetet. 

Där detta är efterfrägat och där sä är möjligt bör svensk kompetens utnyttjas för att skapa en 
tydlig svensk profil inom ett eller flera delomräden, som uppmärksammas inom ramen för en 
ökad satsning pä miljö i utvecklingssamarbetet. Detta torde vara ett starkt svenskt intresse ur 
säväl utvecklingspolitisk som handelspolitisk och utrikespolitisk synpunkt. 
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Ibland uttrycks förväntningar pä att svensk miljöteknik skall användas i en ökad satsning pä 
miljö i det svenska utvecklingssamarbetet. Samtidigt är det klart uttalat att det svenska 
finansiella stödet skall avbindas, prop. 2002/03:112 säger att "Upphandling av varor och 
tjänster i utvecklingssamarbetet bör ske ifri konkurrens. Utvecklingssamarbete bör inte vara 
bundet tili svenska företag. Det är enfräga om effektivitet. Bindning ökar generellt sett 
kostnaderna ur samarbetslandets perspektiv". En tydlig svensk profil inom ramen för en ökad 
satsning pä miljö inom det internationella utvecklingssamarbetet kan därför aldrig primärt 
syfta tili att skapa sysselsättning för svenska leverantörer av varor och tjänster. Däremot bör 
den ta sin utgängspunkt i de efterfrägade omräden, där svenska leverantörer har god 
kompetens och ett internationellt efterfrägat utbud eller, som det sades i 
regeringsförklaringen, "där Sverigestärstarkt". 

6. Koppling tili de delomräden som nämns i regleringsbrevet 
Regleringsbrevet tili Sida tar upp fem delomräden, nämligen hallbar miljöteknik, fömybar 
energi, vatten och sanitet, kemikalier samt miljöinstitutioner i samarbetsländerna. Inget av 
dessa är a priori självklart, alla skall motiveras enligt samma utgängspunkter. Det torde ha 
framgätt av de överväganden som gjorts ovan, att dessa fem delomräden oundvikligen fär 
olika vikt vid bedömning mot t.ex. fattigdomsmälet beroende pä sammanhang och 
förutsättningar. En viss mälkonflikt kan finnas mellan ä ena sidan fattigdomskriteriet och ä 
andra sidan önskemälet att främja export av svensk miljöteknik. Exempelvis kan förslag pä 
omrädena hallbar miljöteknik och energi ibland ha karaktären av forskning och 
teknikutveckling eller kommersiell verksamhet utanför utvecklingssamarbetets ram. 

7. Handläggningsintensitet inom Sida 
Ända sedän bistandsmyndigheten omorganiserades 1995 har den (liksom andra myndigheter) 
värit föremäl för krav frän statsmakterna pä äterhällsamhet vad gäller dess administrativa 
resurser, samtidigt som anslagen för internationellt utvecklingssamarbete nastan oavbrutet har 
ökat. Utredningen kommer längre fram att mer i detalj gä in pä frägor kring Sidas kapacitet 
(avsnitt 7). Tvä aspekter har beaktats vid vai av de prioriterade omrädena för miljöinsatser. 
Dels har nya omräden valts, där kraven pä ökning av handläggningen inom Sida kan 
begränsas, samtidigt som möjligheterna att lägga ut det operativa ansvaret för genomförande 
pä svenska eller internationella institutioner är goda. Dels har exempel pä insatser beaktats, 
där erfarenheterna är positiva, och där Sidas stöd med en enkel administrativ ätgärd kan 
räknas upp. Sädana möjligheter bör utnyttjas, självfallet med vederbörlig hänsyn tili 
absorptionsförmäga pä mottagarsidan och tili s.k. burden sharing (d.v.s. att Sida inte skall ta 
pä sig en oproportionerligt stor del av kostnaden med hänsyn tili andra finansiärers 
medverkan). 

Med tanke pä den första aspekten mäste det dock noteras att arbetsbelastningen kommer att 
öka avsevärt även om det operationella ansvaret kan läggas över pä samverkande partners. 
Det krävs en planering av de nya insatserna, en uppbyggnad av kapacitet hos med Sida 
samarbetande organisationer, programdiskussioner, fortlöpande avstämning och dialog med 
dessa organisationer, liksom en uppföljning av samarbetets resultat. 

4. GEOGRAFISKINRIKTNING 

Det bilaterala och regionala utvecklingssamarbetet genom Sida styrs av land- respektive 
regionstrategier som fastställs av regeringen. Utredningen har lätit utföra en analys av hur 
miljö behandlas i de senast antagna strategierna, resultatet framgär av tabell 3. 

19 



Tabell 3: Prioritering av miljö i land- och regionstrategier, antagna sedän 2002 

Region 

Afrika 
Asien 
Europa, inkl 
Centralasien 
Latinamerika 
Totalt 

Miljö ej 
prioriterat/ 
nämnt 
7 
0 
0 

1 
8 

Miljö möjligt som 
insatsomräde 

5 
4 
2 

3 
14 

Miljö prioriterat/ 
Fokusomräde 

7 
4 
6 

0 
17 

Totalt 

19 
8 
8 

4 
39 

I tabellen ingär sälunda strategier för säväl samarbetsländer som vad som egentligen borde 
kallas subregioner (t.ex. Västafrika eller regionen kring Victoriasjön). Tabellen kommenteras 
under respektive region nedan. 

Den förutsedda satsningen pä miljö i det internationella utvecklingssamarbetet kan pä olika 
sätt komma att päverka Sidas insatser i de olika regionerna och samarbetsländerna. Tili detta 
kommer fragan om hur väl Sida lyckats integrera miljötänkande i sitt arbete, en fräga som 
kommer att blir föremäl för en utvärdering inom det närmaste äret. Förutsättningarna för en 
väsentlig ökning av miljösamarbetet skiljer sig mellan regionerna. Skillnaderna beror bl.a. pä 
varierande efterfrägan (se avsnitt 2), absorptionskapacitet och landstrategiemas prioriteringar. 
Karaktären pä insatserna varierar ocksä mycket beroende pä miljöproblemens art, sä föresläs 
de större satsningama i Asien fr.a. gälla föroreningsfrägor, medan i Afrika 
naturresursrelaterade frägor dominerar. 

I detta avsnitt redogörs för geografiska koncentrationsomräden av miljöinsatser i Asien, 
Afrika, Europa och Latinamerika. 

4.1 Asien 

I Asien, som i Sida-sammanhang ocksä innefattar Mellanöstern och Nordafrika, ger 
landstrategierna öppningar för ökade satsningar pä miljö i flertalet samarbetsländer, och 
förutsättningarna bedöms goda för att göra mer pä miljöomrädet säväl regionalt som bilateralt. 

Sydostasien, inte minst Greater Mekong Subregion, kan bli ett viktigt geografiskt 
koncentrationsomräde för ökade satsningar pä miljösamarbete. Skälen är i huvudsak följande: 

• Regionen är heterogen med inslag av inte bara hög ekonomisk tillväxt utan även 
utbredd fattigdom. 

• Miljöproblemen är utomordentligt stora och ökar snabbt med effekter pä hälsa och 
produktion, liksom pä den regionala och globala miljösituationen. 

• Det fmns i regionen flera aktörer pä miljöomrädet bäde pä regional och nationell niva 
och efterfrägan pä miljösamverkan med omvärlden ökar. 

• I regeringens strategi för utvecklingssamarbete med Sydostasien anges miljö och 
uthällig användning av naturresurser som ett prioriterat omräde för regionalt 
samarbete. 

• Beredning av ett utökat samarbete med ADB avseende Greater Mekong Subregion har 
inletts. 

• Sverige är väl representerat i regionen och har goda förutsättningar att bygga ut 
biständssamarbetet pä miljöomrädet, bl.a. i kraft av den stödfunktion för miljö som 
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fmns vid ambassaden i Bangkok vid namn Swedish Environment Secretariat for Asia 
(SENSA). 

• En färsk utvärdering rekommenderar en fortsättning och utvidgning av SENSA med 
fortsatt fokus pä Sydostasien11. 

Regeringens strategi anger tre inriktningar för regionalt samarbete pä miljöomrädet: (a) miljö 
och institutionell kapacitet, (b) urban utveckling och miljö, och (c) naturresursfrägor och 
miljöskydd för Mekongländema. Under dessa mbriker ryms mycket av vad som diskuterats 
ovan i denna rapport, d.v.s. miljöförvaltning, hallbar stadsutveckling, kemikaliehantering 
samt, under (c), bättre försörjning av vatten och sanitet, uthällig jordbruksproduktion m.m. 

De sex ländema i Mekongomrädet beslutade 2001 om ett strategiskt ramverk för utveckling, 
som betonar gränsöverskridande handel och kommunikationer, investeringar i infrastruktur, 
vattenvärd och skydd av miljön. I Sidas kontakter med ADB har fömtom energi även miljö 
och vatten defmierats som lämpliga omräden för samarbete i denna subregion, och följande 
har lyfts fram: 

• Stärkande av det interna miljöarbetet inom Mekongomrädet genom stöd tili ett 
sekretariat för miljöarbete 

• Studier av integrerad förvaltning av mark- och vattenresurser 
• Flera delomräden kopplade tili energiförsörjning (avsnitt 5.3) 
• Stöd tili en s.k. biologisk korridor för att skydda den biologiska mängfalden 
• Tillämpad forskning och kapacitetsbyggande genom SEI och dess asiatiska nätverk. 

I Mekongomrädet finns flera viktiga aktörer som redan samarbetar med Sida och som skulle 
kunna medverka i en satsning pä miljö i regionen, förutom ADB kanske främst SEI, IVL och 
IUCN. Ett program för kapacitetsuppbyggande av miljöinstitutioner i Mekongomrädet 
övervägs. Ytterligare regionala satsningar kan bli aktuella. 

Södra Kina ingär i Mekongomrädet. Även övriga Kina bör i tillämpliga delar kunna omfattas 
av nedan föreslagna insatser. Kinas päverkan pä miljön lokalt, regionalt och globalt är 
omfattande och ökar. Biständet tili Kina är f.n. 60 mkr per är, varav ungefär hälften är avsedd 
för miljö. Arbetet med nasta landstrategi för Kina för perioden 2006-2010 pägär. Efter 2010 
är det sannolikt att biständet tili Kina kommer att börja avvecklas. Tili dess kan det 
miljöinriktade utvecklingssamarbetet bidra tili att främja ökade kontakter mellan Kina och 
Sverige för bäde näringslivet och det civila samhället. 

Sida avser att utreda förutsättningarna för att anpassa det arbetssätt som benämns DemoÖst 
(se avsnitt 5.4.2) tili asiatiska förhällanden, företrädesvis Sydostasien och Kina. 

Tillsammans med Norge ger Sida stöd tili en regional fond vid ADB för fattigdom och miljö. 
Denna syftar tili att finansiera studier och pilotprojekt för skydd av naturresurser och 
ekosystem av betydelse för fattiga människors uppehälle, minska avfall och utsläpp som 
drabbar de fattiga samt minska särbarheten för naturkatastrofer. Fonden är tillgänglig för 
projekt i hela Asien. Sidas stöd har hittills värit 10 mkr, men fonden är efterfrägad och detta 
stöd skulle kunna öka. 

11 Denninger, Mats och Tengnäs, Bo (2005): Evaluation of the Swedish Environment Secretariat for Asia. 
SENSA. Sida, Stockholm. 
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Forskningssamarbetet med Asien pä miljöomrädet bör öka, av skäl som diskuteras nedan 
under avsnitt 5.6.1. 

Förutom dessa exempel pä regionala samarbeten bedömer Sida att förutsättningarna är goda 
för ökade bilaterala insatser i samarbetsländerna i Sydostasien. Samarbetet pä miljöomrädet 
fortsätter i Vietnam och Laos. Samarbetet med länder i Sydostasien när det gäller 
luftföroreningar bör ha förutsättningar för att öka. Sida har sedän ett tiotal är ett gott 
samarbete med den centrala miljömyndigheten i Filippinerna och vad gäller avfallshantering 
har konsultinsatser i Filippinerna fmansierade frän Sidas program för kontraktsfmansierat 
tekniskt samarbete (KTS) visat pä ett starkt intresse hos lokala kommuner för svenska 
tekniska lösningar. Projekt pä detta omräde skulle sannolikt kunna bli föremäl för 
kreditfmansiering av Sida. Insatser av detta slag kan knappast genomföras pä regional basis 
men bör kunna vara komponenter i en satsning pä miljö i Asien. 

I avsnitt 7.1 diskuteras förstärkningar av handläggningskapaciteten. 

4.2 Afrika 

Med bred marginal är Afrika den region som fär mest bilateralt stöd frän Sverige. Det är i 
Afrika som de största samarbetsländerna finns vad avser Sidas utbetalningar och antal 
insatser, i Afrika har Sidas samarbetsparter ofta lägre kapacitet än i andra regioner och det är i 
Afrika som Sidas kapacitet i fält när det gäller miljöfrägor borde stärkas kraftigast de 
närmaste ären för att kunna hantera miljöaspekter pä utvecklingssamarbetet mer aktivt, bäde 
insatshantering och dialog om programstöd och budgetstöd. 

Afrikas problem är inte Asiens i mänga substansfrägor, även om mänga frägor är 
gemensamma/globala. Men även när substansfrägorna är snarlika eller gemensamma sä är 
inte kapaciteten att hantera dem jämnt spridd. I Afrika mäste kapacitetsfrägorna ges en 
avgörande plats, nationellt och regionalt. Afrikas förmäga att delta i det internationella 
miljöarbetet mäste ocksä stärkas. Men även de "gamla miljöfrägorna", exempelvis 
jorderosion, är ytterst aktuella i Afrika, det räcker att peka pä Etiopien, Uganda och Kenya för 
att se tre länder med brännande landproblem, inte minst landerosionsproblem. Detsamma kan 
sägas om naturresurshushällmng mera i allmänhet, inte minst sambanden markanvändning -
vattenresurser. Dessa frägor har inte en särskilt framträdande plats i debatt och politisk dialog. 
Däremot är de naturresursrättsliga frägoma alltmer i centrum genom t.ex. översyn av 
marklagstiftning och annan relevant lagstiftning i ett stort antal afrikanska länder, vilket kan 
ses som ett uttryck för ökande konkurrens om dessa resurser. 

Mänga frägor kring miljön är saledes inte alls nya men sättet att ätgärda dem mäste bryta sig 
ur traditionella tanke- eller organisationsmönster. Tänkande - och organisation - "pä tvärs" 
över befintliga sektorer bör främjas, som t.ex. ett urbant perspektiv snarare än den 
traditionella uppdelningen pä transporter, energi, miljö, vatten, sanitet etc. De strukturer, säväl 
fysiska som organisatoriska, som etableras idag kommer att päverka utvecklingen ätminstone 
30-50 är framöver. 

I Afrika pägär en snabb utveckling pä det regionala planet av institutioner och politiskt 
samarbete inom olika sektorer. Säväl institutionerna som deras kapacitet har stora brister men 
det växer fram en helt ny karta - en afrikansk karta - som man mäste ta hänsyn tili dä nya 
initiativ diskuteras. 
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Problemen med värd av miljö och naturresurser är sannolikt mer akuta för fattiga människors 
utkomst och överlevnad i Afrika än i nägon annan region. Som framgär av tabellen ovan 
(tabell 3) är emellertid miljö inte ett särskilt högt prioriterat omräde för det bilaterala 
samarbetet i Afrika. Detta torde däligt äterspegla de problem som miljön, inte minst de 
naturresursrelaterade frägorna, utgör i Afrika och är en illustration av problematiken kring 
bristfällig efterfrägan pä samarbete pä miljöomrädet. Detta bekräftas ocksä av de 
genomgängar som gjorts av hittills producerade fattigdomsstrategier (PRS). Även i Afrika 
ökar dock förstäelsen för miljöfrägornas betydelse för den social och ekonomiska 
utvecklingen pätagligt och säväl nationella som regionala aktörer växer fram. I kommande 
land- och regionstrategier bör miljöfrägorna beaktas tydligare. Självfallet finns det även andra 
akuta behov i Afrika än miljörelaterade insatser, men vad som bl.a. är angeläget är att ett 
samarbetsland kan medverka i övergripande program av det slag som nedan (6.1) föreslagits 
för genomförande av t.ex. SNV och Kemi, även om miljö inte är ett huvudomräde för det 
svenska samarbetet med landet. 

En av subregionema i Afrika som är tydligt prioriterad är Victoriasjön och Sidas verksamhet 
där styrs av en av regeringen fastställd strategi avseende perioden september 2004 - december 
200612.1 samband med WSSD i Johannesburg ätog sig East African Community's (EAC) och 
de östafrikanska statsöverhuvudena att gemensamt verka för en hallbar utveckling mnt 
Victoriasjön. Samtidigt gjordes ett svenskt ätagande om ett 20-ärigt stöd genom statsminister 
Göran Persson. Med utgängspunkt frän en Sida-stödd utredning om det legala och 
institutionella ramverket har ett Victoriasjöprotokoll framtagits av EAC. Protokollet betonar 
hänsynen tili miljön i och kring sjön och ratificerades av samtliga medlemsstater i december 
2004. Senare har bäde Rxvanda och Burundi tecknat avtal med EAC om samarbetet mnt 
Victoriasjön. 

I Victoriasjöprotokollet fastställs inrättandet av en "Lake Victoria Basin Commission". Denna 
kommission förväntas vara etablerad 1 juli 2005. Det finns ett uppenbart behov av stöd för att 
bygga kommissionens kapacitet inte minst inom miljöomrädet. Svensk kompetens inom 
omrädet efterfrägas. Inrättandet av en institution som kan bygga länkar mellan den rika 
forskningen mnt Victoriasjön och den policyskapande kommissionen har nyligen förts upp pä 
agendan för diskussion. En sadan institution skulle inte bara ge service ät EACs kommission 
utan kunna bidra tili att fa fram beslutsunderlag i miljörelaterade frägor för de lokala 
beslutsfattama mnt sjön. Det svenska Victoriasjöinitiativet, LVI, stödjer sedän länge ett 
nätverk av kommuner mnt Victoriasjön (LVRLAC) som i sin nyligen antagna strategiska pian 
sätter den miljömässigt hällbara utvecklingen som en av sinä viktigaste samarbetsfrägor. Att 
fortsatt bidra tili kapacitetsuppbyggnad och utvecklings-/investeringsprogram i dessa 
kommuner är av vital betydelse för Victoriasjön. 

Delvis som en följd av tillskapandet av Victoriasjöprotokollet, men ocksä som en plattform 
för planering av den andra fasen av Världsbankens miljöstyrningsprogram Lake Victoria 
Environmental Management Programme (LVEMP) utarbetade medlemsstatema i EAC en 
vision för utvecklingen mnt sjön. Denna vision kan jämföras med de nationella 
fattigdomsstrategiema. I EAC-visionen är politikomrädena Ekosystem, Naturresurser och 
Miljö, Produktion och inkomstgenerering samt Levnadsvillkor, fattigdom och livskvalitet av 
direkt betydelse för den miljömässigt hällbara utvecklingen mnt Victoriasjön. Aktiviteter som 
prioriteras är bl.a. jordägande och hantering av naturresurser, hantering av vattenresurser, 

12 Utrikesdepartementet (2004): Strategy for Swedish Support to the Lake Victoria Basin. September 2004 -
December 2006. Regeringskansliet, Stockholm. 
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avlopps- och utsläppshantering. Dessa är alla omräden där svensk resursbas har läng 
erfarenhet, ocksä frän samarbetet mnt Östersjön. I den svenska strategin för stöd tili hallbar 
utveckling i Victoriasjöregionen 2004-2006 identifieras stöd tili att förverkliga EAC-visionen 
som ett av huvudomrädena. 

Med hänsyn tili den ovanstäende beskrivna utvecklingen inom Victoriasjöregionen ser vi att 
satsningar pä följande miljörelaterade initiativ bör undersökas närmare: 

• Stöd tili uppbyggnad av kapacitet och kompetens hos EACs "Lake Victoria Basin 
Commission" och ett eventuellt miljöpolicyinstitut i anknytning tili kommissionen. 

• Stöd uppbyggnad av regionala och nationella regelverk och policies, harmonisering 
av lagar och nationella och lokala investeringar inom de miljörelaterade 
politikomräden som identifierats i EACs vision för Victoriasjöregionen. De 
identifierade omrädena inkluderar inte bara vatten och sanitet utan fr.a. hallbar 
hantering av vatten- och markresurser. 

• Stöd tili kapacitetsuppbyggnad av kommunernas nätverk LVRLACs medlemmar samt 
i ett senare skede ocksä stöd tili miljörelaterade investeringar bland kommunema mnt 
Victoriasjön. 

• Ett kraftigt svenskt stöd tili Lake Victoria Environmental Management Programme 
(LVEMP) i dess andra fas. 

Som nämns i avsnitt 5.1 finns förslag inom Sida pä ett nytt program för vatten och sanitet i 
omrädet kring Victoriasjön med en planeringsram om 500 mkr över en period pä tio är. En 
annan större satsning i Afrika, även den pä omrädet vatten och sanitet, skulle kunna ske 
genom AfDB och dess vattenfond, även den diskuteras i avsnitt 5.1. Detta är ett exempel pä 
insatser som kan bli aktuella. Att vatten och sanitet prioriteras pä detta sätt har sin bakgrund i 
den kritiska situation som räder i Afrika. FN-organen WHO och UNICEF gör den 
gemensamma bedömningen att Afrika söder om Sahara inte kommer att uppnä de 
vattenrelaterade millennieutvecklingsmälen med nuvarande utvecklingstakt, vilket skulle fa 
stora äterverkningar även pä möjligheterna att där nä andra millennieutvecklingsmäl13. 

En tillkommande eller breddad samverkan i Afrika med andra regionala och sub-regionala 
organisationer skulle ocksä kunna komma ifräga. T.ex. NEPAD, SADC, COMESA, EAC och 
ECOWAS är viktiga aktörer. Ytterligare regionala miljösatsningar i Afrika kan saledes 
komma att bli aktuella under de kommande ären. 

Biständet tili Afrika förändras i riktning mot budgetstöd och andra stödformer, som tar sin 
utgängspunkt i samarbetslandets övergripande politik och ofta samordnas med andra 
biständsgivare. Det är angeläget att bevaka hur miljöfrägorna hanteras i de 
fattigdomsstrategier, som styr biständets inriktning i de afrikanska samarbetsländerna. 
Samtidigt decentraliseras beslutsfattandet alltmer tili biständsambassaderna. De 
kapacitetskrav detta ställer pä Sida diskuteras nedan i avsnitt 7.1. 

4.3 Latinamerika 

Generellt synes samarbetsstrategiema för Latinamerika ha ett svagt miljöfokus och ca 10 % 
av insatserna i regionen syftar tili miljövard pä skilda sätt. Regionstrategin för Centralamerika 

13 WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation (2004): Meeting the MDG 
Drinking Water and Sanitation Target - A Mid-term Assessment of Progress. WHO/UNICEF, Geneve. 
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och Karibien för perioden 2001-2005 prioriterar dock miljö pä regional niva och förutser ca 
15 % av utbetalningarna pä detta omräde; därtill skall nämnas omrädet hallbar stadsutveckling 
som även det beräknas svara för ca 15 %. 

Sida har ett pägäende samarbete med Interamerikanska utvecklingsbanken (IADB, 
partnerskapsfonden) som bland annat uppmärksammat miljö- och naturresursfrägor i 
Centralamerika. Ett stöd tili en latinamerikansk samarbetsorganisation för energi 
(Organizacion Latinoamericana de Energia, OLADE) för att stödja medlemsländerna i 
formulering av hallbar energipolitik skulle kunna övervägas. I det bilaterala samarbetet med 
Bolivia skulle ett pägäende stöd inom skogssektom kunna utvidgas. Ett pägäende stöd tili det 
regionala forsknings- och utbildningsinstitutet CATIE i Costa Rica bör fömyas i slutet av äret 
och kan sannolikt ökas, eventuellt längre fram i form av ett svenskt bidrag för att kapitalisera 
den fond som satts upp för att säkerställa institutionens längsiktiga bärkraft. Det finns även ett 
antal andra insatser pä miljö- och naturresursomrädet pä regional niva i Centralamerika. Det 
rör sig dock i de flesta fall inte om större belopp. Utöver vad som anges i planen 2004-2008 
för det regionala miljöprogrammet i Centralamerika och med undantag för vad som indikerats 
ovan beträffande utökat stöd tili CATIE i Costa Rica, bedöms det svärt att utvidga det 
regionala miljösamarbetet ytterliggare p.g.a. de regionala samarbetspartnernas 
mottagningskapacitet. Ytterligare insatser i regionen utöver de pägäende kräver dessutom 
förstärkt handläggarkapacitet. 

4.4. Europa 

För regionen Europa ger flertalet landstrategier öppningar för insatser inom naturresurser och 
miljö, och sädana insatser förekommer i ätskilliga samarbetsländer. Mänga av dessa insatser 
avser jord- och skogsbruk. 

För Västra Balkan har Sida en tvä är gammal miljöstrategi1 . Den ger öppningar för 
investeringar i infrastruktur, vattenrening och avfallshantering. Miljöinsatserna har ännu inte 
kömmit igäng, med undantag för en insats i Makedonien. Miljöproblemen är oerhört stora i de 
berörda ländema, i t.ex. Serbien hanteras mindre än hälften av alit miljöfarligt avfall pä ett 
nägorlunda säkert sätt, de investeringar i vattenrening som skulle krävas för ett eventuellt EU-
tillträde har uppskattats tili EUR8 miljarder15. Möjligheter finns tili samfmansieringar med 
t.ex. EU som är den största bistandsgivaren pä Västra Balkan. Sida avser att pröva möjligheter 
tili stöd tili investeringsprojekt inom V/A-sektorn i Västra Balkan. 

Europeiska utvecklingsbanken (EBRD) har päbörjat en fond för stöd frän bilaterala 
biständsgivare tili ländema i foma Sovjetunionen. Fonden erbjuder en möjlighet för givare att 
samfinansiera projekt i sju s.k. ETC-länder: Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Kirgizistan, 
Moldavien, Tadzjikistan och Uzbekistan. Infrastruktur och miljö är tvä av fondens 
prioriteringar, vattenrening och -försörjning nämns särskilt som ett av flera angelägna 
omräden. Fonden har dock primärt skapats av EBRD med syfte att mjuka upp villkoren för 
dess Iän tili berörda länder, som endast kan ges pä s.k. härda villkor, sälunda inte för att 
generera miljöprojekt. Sidas erfarenhet är att EBRD är den dominerande givaren i regionen, 

14 Sida (2003): Strategy for Sida's Environmental Cooperation in the Western Balkan Region. Final draft 2003-
05-28. 
15 Uppgift tili författaren frän den serbiska miljömyndigheten. Behovet av investeringar pä detta omräde är sä 
stort p.g.a. vattenföroreningarnas gränsöverskridande effekter för Serbiens grannländer, vilka skulle behöva 
ätgärdas vid eventuellt EU-tillträde. 
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att det därför är angeläget att samarbeta med banken, men att banken inte är särskilt 
utvecklingsinriktad, och att det därför är nödvändigt att päverka banken i ett sädant samarbete. 

Sida har pä eget initiativ päbörjat en inventering av tänkbara miljö- och energiprojekt i fyra av 
ETC-länderna av intresse för svenskt samarbete: Georgien, Armenien, Kirgizistan och 
Tadzjikistan. Sädana projekt skulle kunna utgöra ett sammanhället program för miljö och 
energi i dessa länder, som skulle kunna kopplas tili nämnda EBRD-fond. Inventeringen pägär 
och preliminära resultat antyder möjligheter tili samfinansiering med Världsbanken av större 
vattenprojekt i Jerevan och Tbilisi. Det räder ä ena sidan en alunan brist pä lämpliga "färdiga" 
miljöprojekt i dessa länder, men ä andra sidan är behoven stora och brädskande av framför alit 
vattenförsörjning. Vissa stora städer har bara nägra timmars vattentillgäng per dag p.g.a. 
vattenverkens däliga skick. 

Sammanfattningsvis förefaller vattenförsörjning, inklusive vattenrening, kunna bli ett 
tematiskt koncentrationsomräde för samarbetet med flera av ländema i regionen Europa, 
främst i samverkan med EBRD men även Världsbanken, EU eller andra givare. Det är även 
ett omräde, där svensk miljöteknik finns tillgänglig och där miljö- och fattigdomshänsyn 
samverkar. Stöd frän Sida tili nägra investeringar pä detta omräde bör kunna bli aktuella men 
skulle i sä fall kräva förstärkning av regionens anslagspost. 

5. FÖRSLAG TILL KONCENTRATIONSOMRÄDEN 

I detta kapitel följer en redogörelse för utredningens förslag tili sex prioriterade 
koncentrationsomräden för ökad satsning pä miljö och ett sjunde avsnitt, benämnt övriga 
strategiska sakomraden, innehällande ytterligare nägra utvalda omräden, som är avgörande för 
en hallbar utveckling, men som inte blir föremäl för lika stora satsningar volymmässigt. Det 
bör betonas att de förslag som lämnas nedan inte bygger pä nägon totalinventering av vad 
Sida gjort hittills inom respektive ämnesomräde - en sadan är mycket tidsödande att göra. Det 
bör ocksä sägas att mänga viktiga insatser rörande miljö naturligtvis kan komma att bli 
aktuella även pä andra omräden. 

För varje koncentrationsomräde lämnas först en kort sammanfattning av Sidas erfarenheter 
och en bedömning av ämnesomrädet i ljuset av ovan nämnda strategiska överväganden, 
därefter en sammanfattning av förslagen tili ökade satsningar. Betoningen är främst pä 
föreslagna ökningar och nya initiativ. De kostnadsbelopp som nämns är indikativa utan 
anspräk pä precision, de avser ökningar utöver nuvarande insatser om inget annat sägs, och de 
sammanfattas i avsnitt 8. 

5.1 Vatten och sanitet 

5.1.1 Erfarenheter och bedömning 

Under 1990-talet utvecklades omrädet vatten och sanitet tili ett av Sidas mest prioriterade 
omräden. Inom det bilaterala samarbetet var erfarenheterna goda av nägra större 
vatteninsatser med stark fattigdomsanknytning. Idag fokuserar samarbetet pä en integrerad 
syn, inom vattenresursförvaltning, pä förbättrad vattenförsörjning och pä ekologiska 
sanitetslösningar. Men det är inte bara en fräga om att möta efterfrägan pä vatten frän fattiga 
människor. Det är i lika hög grad en fräga om att effektivisera vattenanvändningen inom alla 
samhällssektorer. Sida lägger därför stor vikt vid förvaltningsfrägor, kapacitetsuppbyggnad, 
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samt institutionella och finansiella frägor. Omräden som är helt avgörande för att stödet tili 
vattensektom i samarbetsländerna ska vara hällbart pä läng sikt. 

Sida har ocksä haft en hög profil i det internationella vattensamarbetet. Detta har skett bland 
annat genom aktiv medverkan i ett antal internationella initiativ säsom etablerandet av Global 
Water Partnership, EUs vatteninitiativ, Nile Basin Initiative och initiativet för hallbar 
förvaltning av gränsöverskridande vattendrag i södra Afrika. 

Vatten och sanitet är ett nyckelomräde för att nä flera av millennieutvecklingsmälen. Pä gmnd 
av vattnets grundläggande roll för mänsklig utveckling och välfärd inkluderas det inte bara i 
det mäl som rör miljö utan även de som berör ekonomisk tillväxt, bam och jämställdhet. I en 
studie gjord av WHO pävisas att nyttan överskrider kostnaden för projekt pä detta omräde 
med mellan tre och 60 gänger i de större samarbetsländerna16. Dessa effekter kommer främst 
av minskad sjukdom och tid för insamling av vatten samt minskade utgifter för hälsovärd för 
bäde regeringar och enskilda hushäll fömtom bättre näringsintag, minskad dödlighet, ökad 
skolnärvaro, m.m. Trots att nyttoeffekterna för fattiga människor av förbättringar inom vatten 
och sanitet är stora, är detta fortfarande ett eftersatt omräde. Det svenska stödet uppgick tili ca 
280 mkr 2001-2002, men i jämförelse med t.ex. EU-ländema Tyskland, Nederländema och 
Spanien är det inte särskilt stort. 

Sammanfattningsvis finns goda förutsättningar att öka samarbetet inom omrädet 
vattenresursförvaltning och vatten och sanitet baserat pä erfarenheter frän bilaterala, regionala 
och globala insatser inom omrädet och en erfaren resursbas. 

5.1.2 Förslag tili ökade satsningar 

Miljömässigt hallbar sanitet 
Sanitet är ett av de omräden där gapet mellan verkligheten och millennieutvecklingsmälet är 
som allra störst. Enligt en färsk rapport frän FNs millennieprojekt saknar fyra av tio 
människor i världen tillgäng tili sanitet, tvä av tio saknar säkert vatten. De sanitetssystem som 
finns i fattiga, främst urbana, omräden uppfyller inte primära miljökrav och släpper ut orenat 
avlopp i sjöar, floder och hav, samt förorenar grundvatten. Även modema 
reningsanläggningar i samarbetsländerna är otillräckliga och släpper igenom oroande mängder 
kemikalier, läkemedel, hormoner, antibiotika m.m. med negativa effekter framför alit för den 
marina miljön. 

Situationen kräver ett globalt nytänkande med avseende pä policies och praktiskt 
genomförande, inklusive utveckling av ekologiskt hällbara lösningar som kan genomföras i 
stor skala. Insatser pä detta omräde använder ofta enkel, lokal teknik med läga 
enhetskostnader och tar läng tid att bygga upp för att fä bred täckning. Det innebär ocksä att 
de i inledningsskedet tenderar att vara handläggningsintensiva. Därför är det viktigt dels att 
det finns organisationer som kan bistä Sida vid genomförandet, dels att förslagen nedan även 
innehäller finansieringsmekanismer som potentiellt skulle kunna användas för större belopp i 
samverkan med andra biständsgivare. 

16 Hutton & Haller (2004): Evaluation of the Costs and Benefits of Water and Sanitation Improvements at the 
Global Level. WHO, Geneve. 
17 OECD/DAC (2004): Aid for Water Supply and Sanitation - Paper prepared for the Stockholm Water Week, 
August 2004. Paris. Tyskland gav 2001-2002 motsvarande USD273 miljoner, Nederländema USD120 miljoner, 
Spanien USD45 miljoner. 
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Sverige har spetskompetens inom hallbar sanitet, framför alit vad gäller smäskalig teknik, 
inom forskning och metodutveckling. Sida stödjer redan en verksamhet pä detta omräde i 
länder som t.ex. Kina, Mexiko, Sydafrika och Uganda via det s.k. EcoSanRes projektet som 
administreras av Stockholms miljöinstitut (Stockholm Environment Institute, SEI). En 
vidareutveckling av detta program skulle engagera säväl FN-organ som svenska och 
internationella enskilda organisationer. Utvecklingen av programmet skulle ske under 2006 av 
SEI i samverkan med sädana organisationer, och genomförande i full skala skulle ta sin början 
2007 tili en beräknad kostnad av ca 50 mkr per är. 

Skolsanitet 
En starkt bidragande orsak tili att framför alit flickor inte fullföljer sin primär- och 
sekundämtbildning är de undermäliga sanitära förhällanden som räder i 100 000-tals skolor i 
samarbetsländerna. Nägra exempel: 

• I Malawi visar en studie att det fmns mindre än en toalett per 100 skolbam, och att de 
toaletter som fmns oftast är i däligt skick, ohygieniska och osäkra. 

• I Pakistan slutar med än hälften av flickorna i klass 2-3 eftersom skolorna saknar 
toaletter. 

• I Noalhali distriktet i Bangladesh ökade flickors skolgäng med 15 % efter installation 
av vatten och sanitet i skoloma. 

Ett initiativ pä detta omräde kräver en tvärvetenskaplig ansats med krav pä modifiering av 
läroplaner, utbildning av lärare, fysiska installationer i skolor samt engagemang av 
skolpersonal, föräldrar och elever. Det skulle genomföras i samarbete med internationella 
organisationer som UNICEF, Oxfam, och holländska International "VVater & Sanitation Center 
(IRC). Även här skulle SEI kunna vara sammanhällande organisation pä svensk sida, men 
även institutioner som Linköpings Universitet och Smittskyddsinstitutet kan bidra 
ämnesmässigt. Programutveckling och beredning sker under 2006 och genomförande i full 
skala börjar 2007, tili en beräknad kostnad av ca 50 mkr per är. 

Grön-blätt vatteninitiativ 
Dagens vattenförvaltning har tili stor del värit fokuserad pä det synliga blä vattnet och utan 
större hänsyn tili värdet av och de möjligheter som finns att utveckla "gröna" vattenflöden. 
Oron över överutnyttjade och hotade sötvattenresurser ökar och en ny ansats och helhetssyn 
krävs i förvaltning och i utvecklingen av denna resurs. Ett sädant nytt angreppssätt mäste ta 
hänsyn tili direkt mänsklig konsumtion av det blä vattnet liksom för matproduktion och 
ekosystemtjänster som hälls igäng av det "gröna" vattenflödet. 

Det grön-blä vatteninitiativet, som nu röner alltmer uppmärksamhet internationellt, har 
utvecklats av svenska forskare och institutioner, bl.a. SEI och SIWI. Initiativet syftar tili att 
närmare undersöka olika alternativ för längsiktig social och ekologisk äterhämtningsförmäga 
genom att analysera relationer, konflikter och "trade-offs" mellan olika mänskliga och 
ekologiska behov, samt mellan olika geografiska regioner. Ett längsiktigt svenskt ätagande 
under 5 är (beräknad kostnad 10 mkr/är), i etablerandet av ett tillämpat forskningsprogram 
inom detta omräde skulle medverka tili att synsättet anpassades tili samarbetsländernas och 
utvecklingssamarbetets behov, samt stärka Sveriges roll som relevant och viktig aktör pä den 
internationella vattenarenan. 

Kapacitetsuppbyggnad 
Bristande kapacitet och kompetens utgör ett av de allvarligaste hindren för utveckling. 
Globala mäl om fattigdomsminskning, förbättrad vattenförsörjning och sanitet och hallbar 
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utveckling beror ytterst pä ländernas egen kapacitet och kompetens, dess institutioner och 
människor. Lokalsamhället förutsätts ta ett stort ansvar för att vatten- och sanitetsmälen ska 
uppfyllas, men fä konkreta insatser görs för att bygga upp den genomförandekapacitet som 
krävs. 

Nya erfarenheter pekar pä en stor potential i lärande genom partnerskap, nätverk och 
erfarenhetsutbyte mellan individer och lokala organisationer i Syd, med uppbackning av 
kompetenta institutioner i Nord. Kapacitetsuppbyggnad skulle ske i samverkan med 
exempelvis Cap-Net, ett UNDP program och globalt nätverk av regionala institutioner med 
uppgift att stärka integrerad vattenresursanvändning, och befintliga regionala 
utbildningsinstitut, s.k. ITN Centres. Sida samarbetar även med ett antal andra viktiga institut, 
bl.a. CREPA i Västafrika och TVVSD i södra Afrika. Ett antal program inom International 
Training Programmes, ITP, ges ocksä inom vattenomrädet av olika svenska institutioner och 
företag. Programmen kan vidareutvecklas i ett lokalt perspektiv och även kompletteras med 
en päbyggnadskurs för praktiker. En sadan päbyggnadskurs skulle kunna ges vid ett 
välrenommerat universitet i tili exempel Afrika i samarbete med en svensk institution. 

Särskilda omräden kan ocksä prioriteras inom ett tänkt program, exempelvis kring förvaltning 
och skydd av grundvatten och vattenkvalite där Sverige har en bred resursbas. 

En ytterligare förstärkning inom kapacitetsuppbyggnad beräknas tili en kostnad om 50 mkr/är. 

Effektiviserad vattenanvändning 
Städema växer explosionsartat, framförallt i länder i Syd. En alit större andel av den urbana 
befolkningen lever i fattigdom och utan tillgäng tili vatten av god kvalitet och tili ett rimligt 
pris. I mänga fall förloras uppemot 50-80% av vattnet via ett undermäligt ledningsnät. 
Tillgängligheten tili vatten mellan samhällsgrupper inom städema skiljer sig ocksä enormt. I 
mänga fall betalar fattiga människor omkring 10 gänger mer för vatten än hushäll i de mer 
välbeställda omrädena, eftersom de mäste köpa vatten av illegala vattenförsäljare. 

Sida stödjer ett program i södra Afrika som syftar tili att skapa större medvetenhet kring detta 
och som dessutom ska skapa finansiella mekanismer för att myndigheter ska kunna investera i 
sädana. Det finns dock en mycket stor potential pä detta omräde som ur ett längsiktigt 
vattenperspektiv bör utvecklas. 

Även effektivare vattenanvändning i matproduktionen är en framtida ödesfräga. Sida 
finansierade via STVVT en studie inom omrädet, "Let it Reign", inför CSD-13 i New York i 
april 2005. Rapporten tar upp hällbara konsumtions- och produktionsmönster och dessas 
avgörande betydelse för den framtida vattenanvändningen. Ocksä inom detta omräde finns 
internationellt erkänd svensk expertis. 

Regionala satsningar 
Vatten och sanitet kring Victoriasjön är ett exempel pä regionala satsningar som kan bli 
aktuella. Ett sädant samarbete skulle innefatta stöd tili förbättrade tjänster för vatten och 
sanitet i samverkan med berörda kommuner och samhällen och ligger inom ramen för den 
strategi som har antagits för svenskt stöd tili regionen. Mälsättningen för ett program skulle 
vara att (a) förbättra tillgängen pä tjänster för vatten och sanitet för fattiga människor, (b) 
minska utsläpp och föroreningar i sjön, samt (c) stärka förvaltningen och genomförandet av 
V/A-tjänster pä regional och lokal niva i regionen. Kostnaden för ett sädant program 
uppskattas tili 50 mkr/är. 
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Ett annat exempel är vattenförsörjning i EECCA. I sydöstra Europa, Osteuropa, Kaukasus och 
Centralasien är behoven inom omrädet vatten och sanitet mycket stora, direkt kopplat tili 
säväl hälsoaspekter och genderfrägor, som fredsförebyggande verksamhet. I vissa länder är 
behoven akuta. Dessutom är det ett omräde där Sverige kan bidra med teknikutveckhng. Sida 
har päbörjat en inventering av lämpliga projekt pä detta omräde i nägra s.k. tidiga 
övergängsländer (Early Transition Countries), där möjlighet tili samfinansiering med andra 
givare synes finnas. Detta utvecklas i avsnittet nedan. 

5.1.3 Miljöstöd via välrenommerade samarbetspartners 

Det svenska vattenbiständet kanaliseras bland annat genom en rad internationella 
organisationer. Bland de aktörer som redan stöds av Sida pä omrädet vatten och sanitet, och 
som skulle kunna utnyttja ytterligare stöd, kan nämnas: 

• UNICEF. Med UNICEF har Sverige haft ett omfattande samarbete pä vattenomrädet 
ända sedän 1980-talet. Nuvarande samarbetsavtal omfattar insatser i bl.a. Indien och 
Bolivia. 

• UNDP Community Water Initiative. UNDP Community Water Initiative är ett globalt 
program som ger smä belopp (högst motsvarande USD 20 000) tili lokala samhällen 
för förbättringar av vattenförsörjning och sanitet, ofta i samverkan med enskilda 
organisationer. 

• European Commission - EU Water Initiative. Initiativet lanserades vid toppmötet i 
Johannesburg 2002 och samordnas av Kommissionen. Ett svenskt stöd via 
kommissionen skulle kunna inkludera svenska resurspersoner etc. Beräknad kostnad 
ca 10 mkr/är 

• European Commission - ACP-EU Water Facility. Är 2004 lanserade Kommissionen 
denna fond med en planerad budget pä 500 M€. I en första "Call for Proposal" var 
ansökningarna 15 gänger större än tillgängliga medel. En konferens planeras tili slutet 
av 2005 för att diskutera hur de förslag som inte finansierats kan genomföras. 

• Europeiska Investeringsbanken (EIB). Ett intresse finns frän EIB att öka samarbetet 
och samfinansiering med Sida i framtiden. 

• African Development Bank (AfDB). AfDB har tagit ett nytt initiativ Rural Water 
Supply and Sanitation Initiative (RWSSI) och ansvarar ocksä för en ny fond inom 
vattenomrädet Africa Water Facility. Bäda kan bli föremäl för ytterligare stöd. 

• Water and Sanitation Programme (VVSP). WSP är ett program som stöds av 
Världsbanken och flera bilaterala givare. Verksamheten finns i Afrika, Latinamerika 
och Asien med syfte att pä olika sätt främja utbyggnad av fattigdomsinriktade tjänster 
för vatten och sanitet. 

• Global Water Partnership (GWP). Sida agerar aktivt inom ramen för olika 
internationella initiativ, t.ex. skapades GVVP 1997 med säte i Stockholm. GWP syftar 
tili att främja integrerad vattenresursanvändning och har byggt upp ett omfattande 
nätverk som stöder projekt inom ramen för detta syfte. Fler givare är aktiva med stöd 
tili GWP. 

• UN-HABITAT. Sida har nyligen beslutat om ett stöd pä totalt 40 mkr tili HABITATs 
program för bättre vatten och sanitet i 15 utvalda städer i Afrika och Asien samt för 
kapacitetsuppbyggnad och metodutveckling. 

• World Water Development Report. WWDR och dess uppföljning av millenniemälen 
och därtill relaterade aktiviteter genom bland annat WHO/UNICEFs Joint Monitoring 
Programme. En stark svensk resursbas, bland annat pä STVVI, finns inom detta omräde. 
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Det redan etablerade samarbetet mellan Sida och dessa organisationer ger goda föratsättningar 
för att effektivt kunna kanalisera och utveckla arbetet inom vatten och sanitet samt 
vattenresursförvaltning. Dessutom skulle ett fortsatt stöd tili den svenska resursbasen inom 
ämnet vatten och sanitet bidra tili att Sverige kan bibehälla en ledande roll pä omrädet. 

5.2 Kemikaliehantering 

5.2.1 Erfarenheter och bedömning 

Kemikaliekontroll är i stor utsträckning en fattigdomsfräga. Effekten av dälig 
kemikaliehantering drabbar främst de fattiga. Övergivna lager ligger ofta i fattiga kvarter, där 
människor söker överleva genom att leta avfallsrester. Fattigdom och analfabetism leder tili 
olyckor och dödsfall genom okunnig och värdslös hantering av giftiga produkter. I mänga 
samarbetsländer är kemikalieanvändningen dessutom en genusfräga, eftersom det är 
kvirmorna som utför jordbruksarbetet där de kan utsättas för farliga kemikalier. 

Vidare är kemikaliekontroll en framtidsfräga vars betydelse kommer att öka under kommande 
är. En ökande del av produktionen och användningen av farliga kemikalier, liksom varor som 
innehäller sädana kemikalier, sker i samarbetsländer. En OECD-rapport frän 2001 förutspär 
en fortsatt ökning av produktionen av kemikalier globalt fram tili är 2020, men med kraftigare 
tillväxt i länder utanför OECD. Produktion av baskemikalier kommer tili alit större del att 
flyttas över tili fattiga länder med bristfällig kemikaliekontroll. Svag kemikaliekontroll kan 
skapa handelsrelaterade problem för dessa länder genom att industriländer inför 
importrestriktioner för produkter som innehäller oacceptabla halter av farliga eller förbjudna 
ämnen. 

Sidas erfarenheter frän kemikaliehantering i biständet är förhällandevis begränsade, endast ett 
fätal mindre insatser pägär. Under senare är har arbetet främst skett inom ramen för samarbete 
med Kemikalieinspektionen (Kemi), som päbörjade sin internationella verksamhet 1995. 
Andra jämförbara aktörer saknas för myndighetssamarbete pä detta omräde. Kemi har hög 
kompetens inom alla delar av kemikaliekontrollen, särskilt inom kerni och angränsande 
vetenskaper men även juridik och samhällsvetenskaper, inklusive ekonomi. Myndigheten 
medverkar f.n. i ett bilateralt program för uppbyggnad av institutioner för miljökontroll i 
Vietnam samt pä uppdrag av Sida i nägra internationella program, t.ex. UNEPs arbete med 
kvicksilver. 

Pä kemikalieomrädet, liksom när det gäller miljöproblematik i övrigt, spelar det civila 
samhället en stor, ofta avgörande roll. Ett antal internationella och nationella organisationer 
och nätverk har vuxit fram under senare är. De har främjat aktörssamverkan och skapat 
respekt för sinä insatser. 

5.2.2 Förslag tili ökade satsningar 

Sida viii utöka samarbetet med Kemi (avsnitt 6.1.2). Vid bildandet 1986 var Kemi närmast 
unik i ett internationellt perspektiv, eftersom den i sig kombinerar skilda funktioner som i 
andra länder är spridda pä flera myndigheter. Mot denna bakgrund har Sverige sedän länge 
fört en aktiv kemikaliepolitik och haft en framstäende position i det internationella 
kemikaliearbetet. Sveriges nationella politik och upprättandet av Kemi har väckt 
uppmärksamhet utomlands, och det finns förväntningar att Sverige skall vara drivande i EU 
och andra internationella sammanhang. 
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Regeringen har föreskrivit att Kemi bör engagera sig internationellt och medverka i det 
internationella utvecklingssamarbetet, detta uttrycks dels i propositionen Kemikaliestrategi för 
giftfri miljö18, dels i Kemis regleringsbrev för 2005 som säger att "Kemiskall medverka med 
expertkunskaper och myndighetssamverkan i det miljöarbete som bedrivs inom ramen för 
svenskt biständ och den vidare svenska politiken för global utveckling". Diskussioner med 
Sida om ett utvidgat samarbetsavtal för 2005-2009 pägär f.n. (maj 2005), och i avtalsutkastet 
sammanfattas möjliga samarbetsomräden pä global, regional och bilateral niva. 

Det globala arbetet 
Kemi deltar som del av det egna uppdraget i det internationella arbetet med globala och 
regionala förhandlingar och samarbetar framför alit med UNEP. Bland pägäende processer 
som kan övervägas för stöd, kan följande nämnas: 

• Utarbetande av en global kemikaliestrategi (Strategic Approach to International 
Chemicals Management, SAICM). Denna är avsedd som ett övergripande ramverk av 
huvudsakligen frivillig karaktär för att hantera alla kemikalier i alla faser av deras 
livscykel, reglera hälso- och miljöfrägor samt skapa en minsta godtagbar niva för 
acceptabel kemikaliekontroll. Genomförande av denna strategi kommer under de 
närmaste ären att kräva omfattande utvecklingsinsatser för att bygga kunskap pä 
regional basis om specifika komponenter i strategin, t.ex. riskbegränsning, kunskap 
och information, väl fungerande juridisk och institutionell infrastruktur, senare även 
bilaterala satsningar för kapacitetsuppbyggnad. 

• Stockholmskonventionen om persistenta ämnen (Persistent Organic Pollutants, 
POPs) kräver att alla parter upprättar nationella genomförandeplaner samt vid behov 
aktionsplaner för avveckling av PCB, olika bekämpningsmedel m.m. Konventionen 
har en fmansiell mekanism genom GEF för att täcka tilläggskostnader för ätgärder 
som inte är strikt nationellt motiverade, men de grundläggande kostnaderna för 
genomförande mäste komma frän ländema själva och frän bilateralt samarbete. 

• Rotterdamkonventionen om export och import av farliga kemikalier saknar en sadan 
fmansiell mekanism, men utvecklingsinsatsema under denna konvention liknar de som 
är aktuella inom Stockholmskonventionen och bör samordnas med dessa. 

• Baselkonventionen syftar tili att kontrollera gränsöverskridande transporter och 
slutligt omhändertagande av farligt avfall. Denna konvention ingär tillsammans med 
de tvä ovan nämnda i det s.k. kemikalieklustret, där ländema har angett att samarbete 
och synergier bör främjas. 

• Samarbete med internationella enskilda organisationer, i första hand International 
POPs Elimination Network (IPEN), som tidigare arbetade främst med 
Stockholmskonventionen men nu vidgat sitt arbete tili andra kemikaliefrägor. IPEN 
fungerar som ramorganisation för nätverk av organisationer som genomför projekt i 
fält, t.ex. Pesticide Action Network (PAN) som är aktivt i Sydostasien. Ett sädant 
samarbete skulle kunna förmedlas via det internationella kemikaliesekretariatet i 
Göteborg (ChemSec), som är medlem i ff EN. 

UNEP behöver stärkas, och ett samarbete med UNEP pä kemikalieomrädet bör därför omfatta 
även ett institutionellt stöd, främst tili dess kontor i Geneve, t.ex. genom sekonderingar av 
svensk expertis och yngre handläggare, s.k. JPOs. Detta stöd bör utgä inom ramen för 
genomförandet av SAICM. Kostnaden är svär att uppskatta men torde ligga omkring 10 mkr 
2006 för att sedän öka. 

18 Prop. 2000:165. 
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Pä kort sikt skulle stöd kunna utgä tili ett pägäende UNEP-projekt med syfte att utarbeta 
regionala lösningar för övervakning av persistenta ämnen samt ätgärder för att minska 
riskerna vid användning och utsläpp av kvicksilver. Det finns även tvä projekt inom FN-
organet UNITAR som ligger inom ramen för den framtida globala kemikaliestrategin, ett för 
upprättande av nationella kemikalieprofiler med handhngsplaner och ett annat för införande 
av det globala harmoniserade systemet för klassificering och märkning. Dessa skulle kunna 
stödjas med 10-15 mkr under 2006. 

De internationella miljöorganisationerna, främst IPEN, som spelar en viktig roll som 
förmedlare av kunskap pä gräsrotsnivä och som pätryckare pä regeringar i samarbetsländerna 
behöver stärkas. Sädana insatser kan hanteras inom ramen för ett samarbete med Kemi. 

Regionala program för institutionell uppbyggnad och kompetensutveckling 
Flera möjligheter finns tili nya initiativ, varav följande bedöms som mest aktuella: 

• I Sydostasien har Kemi päbörjat ett arbete med att utveckla ett regionalt program för 
kapacitetsutveckling av kemikaliekontroll tili en början inriktat pä akutgiftiga 
bekämpningsmedel. Enligt ett första förslag skulle programmet omfatta komponenter 
för (i) stöd tili länder i regionen för att genomföra de ovan nämnda konventionema, 
(ii) frärnjande av hällbart jordbrak med genomförande av s.k. Integrated Pest 
Management (IPM) för att söka altemativ tili kemiska bekämpningsmedel, eventuellt i 
samarbete med FAO, (iii) utveckla utbildning inom disciplinema toxikologi och 
ekotoxikologi samt (iv) informationsspridning om kemikaliers effekter pä hälsa och 
miljö under medverkan bl.a. av det nämnda nätverket PAN. 

• Africa Stockpiles Programme genomförs av bl.a. FAO för att samia in och destruera 
överblivna jordbrukskemikalier i afrikanska länder samt förebygga nya 
kemikalieproblem genom att utveckla institutioner och lagstiftning och främja 
ratificering av berörda länder av de internationella konventionema om kemikalier. I 
dess första fas om tre är omfattar programmet sju länder (Etiopien, Mali, Marocko, 
Nigeria, Sydafrika, Tanzania och Tunisien), i en andra fas tillkommer flera andra (t.ex. 
Mocambique, Botswana, Lesotho, Namibia). Programmet avses pägä i minst 10 är, 
och Sida har redan beslutat om bidrag pä 21 mkr för 2005-2007. Detta stöd bör kunna 
utökas med 20 mkr per är under kommande är. 

• Osteuropa, i första hand Ryssland, Vitryssland, Ukraina och Moldavien, är av intresse 
för ett närmare kemikaliesamarbete pä gmnd av dels bidragen tili föroreningar i 
Östersjön frän floder i de tre förstnämnda ländema, dels den betydande tillverkningen 
och användningen av kemikalier i dessa länder och deras samarbete med nya 
medlemsstater i EU. Ett sädant program kräver en omfattande utredning och 
projektplan innan beslut om eventuellt stöd kan bli aktuellt. 

• Pä Balkan bör ett arbete inriktas i första hand mot de länder som söker bli accepterade 
som ansökarländer tili EU (Makedonien, senare Serbien och Montenegro och 
Albanien). Det bör ske i samverkan med EUs insatser i dessa länder. Fragan om 
former för stöd behöver utredas vidare. 
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Bilaterala program för kapacitetsutveckling 
En genomgäende erfarenhet av Kemis stödinsatser i samarbetsländer är betydelsen av väl 
fungerande juridisk och institutionell infrastruktur. Det behövs en grundläggande lagstiftning 
om kemikalier som lägger fast ansvar och uppgifter för företag och offentliga institutioner 
samt institutioner med kapacitet att ta hand om lagstiftningens tillämpning. Att skapa en sadan 
infrastruktur är ett längsiktigt arbete som med hänsyn tili storleken pä insatserna är 
resurseffektivt. Emellertid är kemikaliekontroll i mänga länder ett eftersatt omräde som ännu 
inte nätt särskilt högt pä den politiska dagordningen och därför ofta saknas bland 
utvecklingsprioriteringarna. 

I samarbete med Naturvärdsverket pägär f.n. diskussioner med Vietnam om medverkan av 
Kemi i utveckling av kemikalielagstiftning och institutionell uppbyggnad av 
kemikaliekontrollen. Därutöver deltar Kemi, äter tillsammans med Naturvärdsverket, i ett 
förberedande samarbete med Ryssland för att överföra erfarenheter frän de framgängsrika 
insatserna i Baltikum. Kemi har ocksä inlett ett mindre samarbete med Tanzania, som med 
utgängspunkt i sin nyligen antagna kemikalielagstiftning, har behov av att utbilda 
myndighetspersonal. Arbetet kan pä sikt leda tili en större insats. 

Ett antal länder, där bilaterala insatser för kapacitetsutveckling pä kemikalieomrädet skulle 
kunna bli aktuella, kommer att identifieras med utgängspunkt i landstrategiema, befmtliga 
fattigdomsstrategier i samarbetsländerna, nationella utvecklingsstrategier samt nationella 
genomförandeplaner för de internationella kemikaliekonventionema. 

Riskbegränsning pä kemikalieomrädet förväntas fä betydelse för fattigdomsbekämpning och 
ekonomisk utveckling. Detta är ett omräde bland flera när det gäller kemikalier, som öppnar 
sig för nya forskningsinsatser. Sädana insatser kan stödjas med koppling tili ett 
programsamarbete mellan Sida och Kemi. Sida kan här bl.a. överväga att göra 
kemikaliehantering tili ett s.k. invitationsomräde inom stödet tili svensk u-landsforskning. 

5.3 Hallbar energi och kiimat 

5.3.1 Erfarenheter och bedömning 

Omkring en tredjedel av jordens befolkning saknar tillgäng tili elektricitet och i mänga av de 
fattigaste ländema utgör traditionella bränslen, säsom ved, 90 % av energiförsörjningen. Detta 
förorsakar avskogning och jorderosion genom att vegetationen används som bränsle och att 
kvinnorna mäste ägna stor tid ät att samia in bränslet tili förfäng för annat arbete, främst inom 
jordbruket. Dessutom ger användningen av traditionella bränslen upphov tili svära 
hälsoproblem, främst hos kvinnor och bam, eftersom bränslet eldas i däligt ventilerade 
utrymmen19. Hallbar och effektiv energiförsörjning underlättar ekonomisk verksamhet och 
skapar arbetstillfällen för de fattiga. Säker tillgäng tili energi är därför ett viktigt villkor för 
minskning av fattigdomen, minskar slitaget pä miljön, förbättrar levnadsvillkoren för kvinnor 
och barn och har sälunda positiv inverkan pä flera av millenniemälen. 

Sedän läng tid tillbaka har en utveckling mot en mer miljöanpassad energiproduktion och -
konsumtion värit viktig i Sidas verksamhet. Sida har erfarenheter frän i stort sett alla typer av 

19 Enligt en studie av UNDP använder omkring 100 miljoner kvinnor biobränsle inomhus i däligt ventilerade 
utrymmen, där de och deras barn inandas föroreningar motsvarande konsumtion av tvä cigarettpaket om dagen. 
Johansson, Thomas B. and Jose Goldemberg editors (2002): Energy for Sustainable Development - A Policy 
Agenda. United Nations Development Programme, New York. 
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energiprojekt, frän storskaliga vattenkraftanläggningar tili smä anläggningar för altemativ 
energi. Idag syftar Sidas arbete tili att främja en välfungerande och ekonomiskt och 
miljömässigt uthällig energisektor, där insatserna skall ses ur ett helhetsperspektiv och sättas 
in i samarbetslandets totala och längsiktiga energiförsörjning. Samarbetet skall vara 
katalytiskt och styra mot miljömässigt hällbara lösningar. Prioriterade omräden är utveckling 
av policies, lagar och regelverk, kompetens- och organisationsutveckling, regionalt samarbete, 
energieffektivisering och förnybara energikällor. 

Sida stöder reformarbete och kapacitetsuppbyggnad inom energisektom i flera 
samarbetsländer, t.ex. Tanzania, Uganda och Zambia. Landsbygdselektrifiering är viktigt för 
att förbättra levnadsvillkoren för de fattiga, och Sida stöder insatser pä detta omräde i t.ex. 
Tanzania, Mocambique, Uganda, Vietnam, Sri Lanka och Nepal. I Osteuropa ger Sida stöd tili 
utveckling av bl.a. fjärrvärmesystem, t.ex. i Kosovo, Serbien och Montenegro, Bosnien-
Hercegovina och Ryssland. 

Sida har valt att arbeta tvärsektoriellt med klimatfrägan i utvecklingssamarbetet. 
Klimatperspektivet inom energisamarbetet karaktäriseras framför alit av utsläppsminskande 
ätgärder av växthusgaser, men även av kunskapsuppbyggande insatser vad gäller miljömässigt 
hallbar utveckling och hantering av Kyotoprotokollets projektbaserade mekanismer. 

5.3.2 Förslag tili ökade satsningar - energi 

Energiprogram i Sydostasien 
Inom Sida har ett beredningsarbete päbörjats för att utröna förutsättningarna för ett fördjupat 
samarbete med Asiatiska utvecklingsbanken (ADB) i Greater Mekong Subregion (GMS). 
Denna kraftigt expanderande region utmed Mekongs flodomräde väntas ha en total befolkning 
pä 250 miljoner är 2015 spridd över Thailand, Kambodja, Laos, Myanmar, Vietnam och 
provinsen Yunnan i södra Kina. Regionen uppvisar exempel pä säväl hög ekonomisk tillväxt 
som fickor av djup fattigdom. Sida kan t.ex. verka för en miljömässigt och socialt uthällig 
utbyggnad av ett regionalt kraftsystem genom stöd tili en fond inom ADB för 
energisamarbetet i GMS. 

Samarbete med Världsbanken för förnybar energi 
De nordiska ländema diskuterar hur Världsbankens arbete med förnybar energi kan vidgas 
med nordiskt stöd, och ett initiativ pä detta omräde är möjligt. Sida skulle i avvaktan pä detta 
kunna ge stöd tili en fond inom Världsbanken som syftar tili att främja förnybar energi och 
som hittills inte har fatt svenskt stöd (Asia Alternative Energy Programme, ASTAE). Denna 
fond fokuserar pä Asien och ger stöd tili bl.a. utbildning i energieffektivitet och alternativa 
energikällor, formulering av energipolitik som främjar förnybar energi, genomförande av 
sadan politik, teknisk rädgivning och institutionsutveckling. Ett första Sida bidrag tili fonden 
skulle kunna vara i storleken 5 mkr per är frän 2006. 

Annat energisamarbete med Världsbanken 
Världsbanken har ett pägäende energiprogram vid namn Energy System Management 
Assistance Programme (ESMAP), som fatt stöd frän Sida sedän läng tid. Programmet arbetar 
inom fyra tematiska omräden: energisäkerhet, förnybar energi, sambandet mellan 
energiförsörjning och fattigdom samt effektivitets- och ledningsfrägor hos energimarknader. 
Sida ger stöd tili ESMAP frän regionala medel för Afrika med 26 mkr över fem är. Detta stöd 
bör kunna öka med 5 mkr per är med fokus pä arbetet med förnybara energikällor. 
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Frän tid tili annan uppstär möjligheter tili samfinansiering med Världsbanken av stora krediter 
för utveckling av hallbar energi. För närvarande är ingen aktuell, men Sida har beredskap att 
ta upp en diskussion med banken, när lämpliga tillfällen uppstär. 

Statens energimyndighet (STEM) skulle kunna spela en mer aktiv roll i det internationella 
utvecklingssamarbetet (se 6.1.3). I översynen av ITPs energiprogram (se 5.6.3) föresläs ett 
utökat utbud utbildningsprogram om kiimat och förnybar energi. STEMs medverkan skulle 
här kunna vara relevant. 

5.3.3. Klimatförändringar 

Den svenska inställningen i klimatfrägan har främst värit att betona en minskning av 
klimatpäverkande utsläpp ^mitigation"). Det är angeläget i det sammanhanget att pävisa de 
samhällsekonomiska vinstema med minskning av utsläpp för samarbetsländerna. Det framstär 
dock alltmer uppenbart att klimatförändringarna redan päverkar levnadsvillkor och 
ekonomiska betingelser i stora delar av världen. Därvid drabbas de fattiga ländema mest, där 
är marginalema för förändringar minst, ökad temperatur och minskad nederbörd drabbar 
direkt jordbruket och därmed försörjningen för en stor del av befolkningen. Det finns studier 
som visar att vattentillgängen redan har päverkats dramatiskt av klimatförändringar i 
tropikema; sälunda beräknade FNs expertorgan IPCC redan 2001 att flödet i flera stora 
afrikanska floder minskade med 17 % under det föregäende ärtiondet som följd av minskad 
nederbörd och höjd temperatur, en annan studie uppskattar att nederbörden i norra delen av 
Mekongflodens avrinningsomräde, särskilt i den sydkinesiska provinsen Yunnan, kommer att 
minska med 20 %20. Ökad uppmärksamhet bör ägnas hur samarbetsländerna skall anpassa sig 
tili klimatförändringarna ("adaptation"), men man mäste noga överväga vilka 
klimatanpassningsätgärder som samtidigt verkligen innebär en positiv miljöätgärd, givet 
miljödefinitionen ovan (avsnitt 1). 

Sida överväger att söka former för ett samarbete med lämpliga aktörer för att utveckla ett 
program för stöd tili anpassning tili klimatförändringar i ett urval av de svenska 
samarbetsländerna. Detta program skulle kunna inkludera följande komponenter: 

• Kunskapsuppbyggnad och medvetandegörande om klimatförändringarna och deras 
effekter, inklusive utbildningsprogram och kursverksamhet. 

• Klimatmodeller och prognoser för olika sektorer i enskilda länder eller regioner 
• Stöd tili utarbetande av nationella handhngsplaner för anpassning tili 

klimatförändringar. 
• Studier om samarbetsländers anpassning tili klimatförändringar. Ett förslag tili ett 

sädant projekt har skickats tili Sida frän ett indiskt forskningsinstitut, som föreslär 
samarbete med flera svenska institutioner, inklusive SEI, SIWI, IVL och nägra 
universitet. 

• Utveckla det svenska förhällningssättet tili de tre fonder som finns i anslutning tili 
klimatkonventionen (Adaptation Fund, Least Developed Countries Fund, Special 
Climate Change Fund), inklusive förslag tili hur stöd tili dem kan samordnas med 
svenskt bilateralt samarbete. 

• Stöd tili uppbyggnad av kapacitet för att hantera Kyotoprotokollets projektbaserade 
mekanismer. 

20 The Energy and Resources Institute (odaterad): Managing the Adverse Impacts of Climate Change on Water 
Resources in Asia and Africa. Concept note, TERI, New Dehli. 
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Ett program av detta slag föratsätts bli omfattande och bör planeras inom en indikativ ram pä 
50 mkr inom en inledande treärsperiod med start 2006. 

Det brittiskbaserade analys- och policyinstitutet IIED har föreslagit ett stöd tili det civila 
samhällets medverkan i anpassning tili klimatförändringarna i fattiga länder (Capacity 
Strengthening in the Least Developed Countries for Adaptation to Climate Change, CLACC). 
Sidas erfarenheter av IIED är goda (avsnitt 6.4.2), och Sida kan överväga möjligheterna tili 
stöd tili detta program. 

Möjligheterna för SENSA (se 4.1 och 7.1) att ägna sig ät klimatfrägorna kommer att 
övervägas. Internationella utbildningsprogram (ITP) (se 5.6.3) kan ocksä ägnas 
klimatfrägorna. 

Sida bidrar tili intemationell klimatforskning via det s.k. START programmet, som skulle 
kunna fmansieras med ytterligare 15 mkr per är. Sida stöder även energiforskning genom flera 
kanaler, bl.a. stödet tili svensk u-landsforskning. 

5.4 Hallbar stadsutveckling 

5.4.1 Erfarenheter och bedömning 

Enligt FNs befolkningsprognoser kommer världens stadsbefolkning inom nägra är att vara 
större än landsbygdsbefolkningen, och skillnaderna kommer att öka. Nastan ali världens 
befolkningsökning de närmaste 30 ären kommer att ske i städer i läg- och 
medelinkomstländer. Är 2010 beräknas över 500 städer i världen ha mer än 1 miljön invänare, 
25 av dessa mer än 10 miljoner invänare vardera (s.k. megastäder). Samtidigt äterfinns den 
övervägande delen av utvecklingsländernas stadsbefolkning i snabbt växande mindre och 
medelstora städer. Den ärliga tillväxten av städemas befolkning är i dag 61 miljoner och 
väntas 2020 öka tili 93 miljoner, en siffra som överstiger dagens ärliga ökning av hela 
världens befolkning. Denna ökning tar sig olika uttryck i olika världsdelar. I Asien fortsätter 
städemas befolkning att växa snabbt och väntas fördubblas inom mindre än 20 är. Den mest 
urbaniserade världsdelen är dock Latinamerika, där tre fjärdedelar av befolkningen redan 
lever i städer. Afrika är den minst urbaniserade världsdelen, men har den snabbaste 
ökningstakten av städemas befolkning. 

En stor och ökande del av städemas befolkning är fattig. Idag lever 900 miljoner av denna 
befolkning, var tredje stadsinvänare, i slumomräden under bedrövliga förhällanden där 
besittningstrygghet, rimliga bostadsförhällanden, rent vatten, sanitet, avfallshantering, 
hälsovärd och undervisning i stort sett saknas. I samarbetsländerna som helhet lever 43 % av 
stadsbefolkningen under sädana förhällanden, i de fattigaste ländema 78 %. Mot denna 
bakgrund lyder millennieutvecklingsmälens mälsättning nr 11 att "tili är 2020 skall 
levnadsvillkoren för minst 100 miljoner sluminvanare väsentligen förbättrats". 

I delrapporten om städer i FNs millennieutvecklingsprojekt beräknas kostnaden inte bara för 
de 100 miljoner, som mälsättningen anger, utan även för att tillhandahälla altemativ tili 
slumboende för de 570 miljoner, som annars skulle vara sluminvanare är 2020 enligt 
nuvarande ökningstakt. Beräkningen har skett med hänsyn tili vad säväl berörda länders 
regeringar som sluminvanare och andra läginkomsttagare i städema själva kan bidra med. Den 
visar att biständsgivare bör tillskjuta omkring USD 101 miljarder fram tili 2020, fömtom 
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regeringarna 163 miljarder och invänama själva 29 miljarder, motsvarande totalt omkring 
USD18 miljarder per är, om mälsättningen skall uppnäs21. 

Biständsbehoven pä detta omräde är sälunda stora. Mälsättningen för Sidas arbete är att med 
tydligt fattigdomsfokus bidra tili bättre levnadsförhällanden i slumomräden i 
samarbetsländernas städer. Detta innebär förbättrad tillgäng tili vatten och sanitet, bättre 
avfallshantering, bättre tillgäng tili energi och energieffektivisering, bättre luftkvalitet. Det 
innebär även utarbetande av urbana utvecklingsstrategier och stadsplanering, stärkande av 
demokratiska processer, lokal organisering, kapacitetsuppbyggnad, klargörande av mark- och 
ägandefrägor m.m. 

Stöd tili utveckling av städemas infrastmktur och miljö, inklusive slumsanering, växte i Sidas 
verksamhet frän början av 1990-talet. Flera av Sidas pägäende insatser pä omrädet söker lösa 
tätorternas problem med luftföroreningar frän trafik och bristfälliga system för 
vattenförsörjning och avlopp genom stöd tili kommuner och stärkande av deras demokratiska 
styre med avseende pä bl.a. stadsplanering, miljövard, vattenförsörjning, och avfallshantering. 

I Sydafrika har ett program med detta innehäll berört städema Kimberley, Port Elizabeth and 
East London, det är nu under utfasning i takt med att biständet tili detta samarbetsland 
avvecklas. Inom stödet tili uthällig utveckling mnt Victoriasjön pägär flera insatser i städema 
kring sjön, t.ex. har ett projekt för sanitet ät fattiga invänare genomförts i Kampala (Uganda), 
medan städema Musoma (Tanzania), Kisumu (Kenya) och Kampala med Sidas stöd i 
samarbete med HABITAT har infört nya metoder för stadsplanering baserat pä 
medborgarinflytande. I nägra länder i Centralamerika, särskilt Honduras, samarbetar Sida med 
Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB) för att stärka organisationer för mikrofmansiering 
och därmed förbättra möjligheterna för de fattiga att ta Iän för bostadsförbättringar. I 
Osteuropa stöder Sida omstrukturering av kommunala bostadsbolag för att minska 
miljöbelastningen och öka kostnadseffektiviteten. 

Sida var tidigt ute, även internationellt, med att identifiera hallbar stadsutveckling som ett 
viktigt omräde för utvecklingssamarbete, och tog initiativ tili nägra av de 
samarbetsorganisationer som nu skulle kunna utnyttjas för ökade satsningar pä omrädet. Det 
finns en tydlig koppling tili millennieutvecklingsmälen, och fattigdomsanknytningen är stark. 
Det finns dessutom föratsättningar att engagera svenskt näringsliv i hallbar stadsutveckling. 

5.4.2 Förslag tili ökade satsningar 

Boendemiljö för städemas fattiga 
Omfattningen av slumproblematiken gör att Sida förespräkar normativa insatser i 
kombination med innovativ finansiering. Sida ger stöd tili nägra internationella program och 
samarbetsorganisationer som syftar tili slumupprustning genom att underlätta för 
sluminvänamas organisationer att söka finansiering frän banker och andra konventionella 
källor och därmed möjliggöra spridning av smä projekt som päbörjats av sluminvänarna 
själva. Dessa är följande: 

• Slum Upgrading Facility vid HABITAT är en ny fond, som syftar tili att underlätta 
finansieringsprojekt för slumsanering och som ännu är i ett uppbyggnadsskede. Sida 

21 UN Millennium Project (2005): A Home in the City - Report from the Task Force on Improving the Life of 
Slum Dxvellers. United Nations Millennium Project, New York. www.millenniumproject.org. 
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har tillsammans med DFID gätt i spetsen för att bilda fonden och bidragit med 80 mkr 
och avvaktar nu andra finansiärers medverkan. 

• Community-Led Infrastructure Finance Facility (CLIFF), en finansieringsfacilitet som, 
med stöd frän bl.a. av DFID och Sida, byggts upp i samverkan med de enskilda 
organisationema Homeless International och Slum Dwellers International. CLEFF har 
f.n. verksamhet främst i Indien, men har för avsikt att expandera tili Kenya och senare 
andra länder. CLIFF finansierade 2004 sammanlagt ätta projekt, alla i Indien. 

• Cities Alliance är en samarbetsorganisation med kontor i Världsbanken, som omfattar 
11 biständsgivarländer (samtliga G7 samt Nederländema, Norge, Brasilien och 
Sverige), utvecklingsbanker (fömtom Världsbanken även ADB), flera FN-organ 
(HABITAT, UNDP, UNICEF, UNEP m.fl.). Cities Alliance ger stöd tili kommuner 
och kräver samfinansiering av dessa, hittills har organisationen tagit emot ca 500 mkr 
frän givama. 

• Local Initiative Environment Facility vid UNDP är en mindre fond som syftar tili 
kapacitetsuppbyggnad pä initiativ av kommuner och lokala organisationer. Den är 
emellertid däligt finansierad och dess framtid osäker. 

Sida bör kunna utöka stödet tili nägra av dessa med totalt 50-100 mkr per är. 

Milj öinfrastruktur 
Sida har under flera är arbetat med att minska miljö- och hälsopäverkan frän avloppsvatten, 
avfall och energianvändning i städema. Behoven är stora av ökade satsningar pä dessa 
omräden, framför alit pä den kommunala/lokala nivan. I mänga fall bör stöd tili sädana 
satsningar kunna kombineras med utveckling av ny miljöteknik. I samarbetet pä detta omräde 
betonar Sida vikten av decentralisering, lokalt ägarskap och ansvar, fimgerande kommunal 
förvaltning, demokratisering och allmänhetens medverkan, socialt ansvar hos samarbetande 
myndigheter, och finansiell hällbarhet av investeringar. Satsningama bör omfatta säväl 
reforminriktade ätgärder för bättre fungerande bolag/institutioner, inklusive tekniskt biständ, 
som rena investeringar. I nägra fall bör stöd tili större investeringar i vattenreningsverk kunna 
bli aktuella, t.ex. i norra Ghaza där en större investeringar har stoppats av politiska skäl, även 
i Uganda har en sadan satsning diskuterats. 

Alla utvecklingsbankerna har planerade och/eller pägäende program för miljöinfrastraktur. Ett 
ökat gävostöd frän Sida i förening med krediter bör kunna användas för att stärka valda delar 
av sädana program. Detta gäller t.ex. 

• Europeiska utvecklingsbanken, EBRD, och dess fond för stöd tili sju tidiga 
övergängsländer (avsnitt 4.4). 

• AfDB och dess vattenfond (avsnitt 4.2 och 5.1.3) 
• ADB, framför alit dess program för Greater Mekong Subregion (4.1). 
• Det av Världsbanken, Sida m.fl. givare stödda Water and Sanitation Programme 

(5.1.3). 
• HABITATs fond för vatten och sanitet i städer i Afrika och Asien (5.1.3). 

Dessa program diskuteras mer ingäende under angivna avsnitt. Sammantaget bör de kunna 
utnyttja ett ökat stöd frän Sida med ca 100 mkr per är. 

Urbana transporter och luftföroreningar 
Stöd tili urbana transporter är en viktig komponent för att främja hallbar stadsutveckling med 
avseende pä säväl ekonomisk tillväxt som minskade luftföroreningar. The Clean Air Initiative 
är ett nätverk av intressenter pä omrädet luftföroreningar i städer som samordnas av 
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städer/kommuner med finansiärer, enskilda organisationer, forskare och den privata sektorn . 
Dess asiatiska del är den mest utbyggda och aktiva och samordnas av ADB. Sida ger stöd tili 
ett regionalt projekt genom detta nätverk. Ett nytt, mer omfattande projektförslag häller pä att 
utarbetas. 

Luftföroreningar med tonvikt vid försurningar har länge värit en svensk profilfräga i det 
internationella miljösamarbetet. Sverige var ursprangligen tillsammans med Norge, senare 
även Nederländema och Tyskland, ledande pä detta omräde, och kompetensen i Sverige är 
god inom säväl SNV som andra aktörer, t.ex. SMHI, vissa universitet samt näringslivet. 
Dessutom finns inom näringslivet en intemationell spetskompetens för urban 
transportplanering. Sida avser att söka stimulera svenska aktörer att bli mer aktiva inom den 
asiatiska delen av Clean Air Initiative och att stödja projekt som utarbetas inom nätverket. 
Regionala projekt av detta slag bör kunna utnyttja minst 50 mkr per är. 

"Sustainable Cities" 
Detta är ett affärskoncept utarbetat av Exporträdet, nätverket Svensk miljöteknikexport, 
Utrikesdepartementet och Miljödepartementet för att främja deltagande av leverantörer av 
svensk miljöteknik i hallbar stadsutveckling i samarbetsländerna. Projektet syftar tili 
marknadsföring av svensk miljöteknik genom utnyttjande av svenska synsätt pä 
stadsplanering med helhetslösningar och kretsloppstänkande. Konceptet har redan exporterats 
tili Kanada, och ansträngningar pägär att sälja in det i Kina. "Sustainable Cities" skulle kunna 
fokusera pä ett mindre antal länder, främst i Asien, och omfatta säväl institutionellt samarbete 
som utbytesverksamhet och främjande av svensk miljöteknikexport. 

Anpassning av DemoOst tili asiatiska förhällanden 
Ett stöd tili "Sustainable Cities" skulle kunna vara en reviderad version av ett program 
päbörjat 2001 med namn DemoOst, som innebär delfinansiering av Sida av svenska 
demonstrationsanläggningar i Östersjöregionen. Syftet var att ge beställare i utvalda länder 
möjligheter att prova svensk utrastning pä miljö- och energiomrädena för att ge svenska 
exportföretag möjligheter att knyta kontakter med potentiella kunder. DemoOst utvärderades 
2004, och de övergripande slutsatserna var att 
"(a) DemoOst har haft ett stort marknadsföringsvärde för de svenska företag som genomfört 
projekt med DemoOst stöd, (b) involverade parter - köpare, säljare, lokala myndigheter - ser 
programmet som jämförelsevis mycket enkelt att arbeta med, begränsad byräkrati och Mara 
besked, samt (c) den administrativa kostnadenför hanteringen av programmet är väsentligt 
högre än budgeterad" . 

Klart är dock att DemoOst skulle behöva revideras ordentligt för att anpassas tili 
förhällandena pä asiatiska marknader, därför att avständet tili Sverige är mycket större, 
kunskapema hos köpama om Sverige mindre, marknadsföringskostnaderna för de svenska 
företagen högre, samt att det är svärt för kommuner och statliga företag i Kina och flera andra 
asiatiska länder att firma lokal finansiering. Sida avser att läta utreda förutsättningarna att 
anpassa DemoOst tili asiatiska förhällanden och med avseende pä mälet för det internationella 
utvecklingssamarbetet. 

22 Se www.cleanairnet.org 

23 Kullman, Mikael, Jenny Andersson och Torbjörn Ramberg (2004): DemoÖst-programmet - svenska 
demonstrationsanläggningar i Östersjöregionen inom energi- och miljöteknik. Sida Evaluation 04/19, Sida, 
Stockholm. 
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5.5 Hällbart naturbruk 

5.5.1 Erfarenheter och bedömning 

Fattigdom innebär ett stort mätt av särbarhet och maktlöshet och därmed begränsade 
möjligheter för människor att hantera olika typer av päfrestningar som de utsätts för. Fattiga 
människor är i stor utsträckning direkt beroende av det som naturen erbjuder. 

Trots den snabba urbanisering som präglar den globala utvecklingen är lever den helt 
övervägande majoriteten, ca 75 %, av världens fattiga idag pä landsbygden med sin 
försörjning baserad pä eller starkt beroende av naturbrak - en situation som kommer att förbli 
under överskädlig tid. I Afrika söder om Sahara är fattigdom och landsbygd särskilt tätt 
länkade. Landsbygdsutveckling, baserad pä hällbara produktionssystem mäste därför utgöra 
centrala ingredienser i kampen mot fattigdomen i världen. Detta bekräftas t.ex. av FNs 
millennieprojekt som understryker vikten av ökade investeringar tili bl.a. jordbraket för att 
uppnä det första millenniemälet. 

I relation tili utmaningarna och det hällbara naturbrakets avgörande betydelse frän hunger-
och fattigdomssynpunkt, förblir bäde nationella och internationella satsningar alltför 
blygsamma. Ett hoppingivande tecken är att landsbygd och naturbruk nu äterspeglas pä ett 
helt annat sätt i ländemas egna fattigdomsanalyser och -strategier än de gjorde för bara nägra 
är sedän. Fortfarande visar dock de flesta samarbetsländer stora gap mellan strategiska 
prioriteringar, faktiska budgetanslag, verkliga utbetalningar och extema finansiella resurser. 

Sida ser fragan kring tryggad och hallbar livsmedelsförsörjning som en avgörande fräga för 
fattigdomsminskning. Under ären har betydande belopp investerats i bl.a. integrerade 
landsbygdsutvecklingsprogram, institutionssamarbete och internationella organisationer i 
syfte att förbättra livsmedelsförsörjningen. 

Alit fler av de fattiga människorna pä landsbygden drar sig mot kustema. Ekosystemen i hav 
och kustomrädena tillhör de mest produktiva i världen och fyller därför en fundamental roll 
genom att tillhandahalla produktionsmässigt och ekonomiskt viktiga tjänster för en betydande 
andel av jordens befolkning vad avser livsmedelssäkerhet och utkomstmöjligheter. 

Produktiva ekosystem i hav och kustomräden, speciellt fisket, är gemensamma globala 
nyttigheter. Endast en mindre del av det marina ekosystemets beständsdelar nyttjas intensivt 
av människan. En mängd aktörer nyttjar hav och kustomräden pä olika sätt och med olika 
förväntningar samt med vitt skilda föratsättningar och regelverk. 

Förvaltningen av de kustnära och marina levande resursema intar en särställning i jämförelse 
med förvaltning av andra naturresurser eftersom de fungerar som en gemensam resurs 
(common pool) och eftersom fiske och skaldjur är de enda av människans viktigare 
födoresurser som tili allra största delen tas frän naturliga vilda beständ. 

De marina resursema är gränsöverskridande tili sin natur, d.v.s. vandrar och är beroende av 
lek- och uppväxtomräden tvärsöver gränser där flera brakare, myndigheter och även nationer 
verkar. Detta faktum päverkar inte bara de marina resursema negativt utan även de fattigas 
försörjningsmöjligheter i kustomräden. Resursbrist är ofta en kalla tili konflikter eftersom de 
beslut som fattas inom ramen för ett land eller en region kan päverka en annan. 
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Det fmns idag en ökad medvetenhet om föroreningars negativa effekter pä säväl människor 
som ekosystem i hav och kustomräden, den alit mer ökande graden av förslitning av fr.a. de 
kustnära ekosystemen, bland annat pä grand av kortsiktiga ekonomiska avvägningar, liksom 
det faktum att merparten av de kommersiellt intressanta fiskbeständen redan är överfiskade. 
Säväl fiskens som den fattige fiskarens framtid styrs av mänga aktörer. Trots detta sker 
mycket lite konkret pä framför alit nationell och regional niva vad gäller genomförandet av 
olika internationella ätaganden i form av konventioner, avtal och riktlinjer för ett hällbart 
nyttjande av naturresurser i hav och kustomräden. 

Effekterna av den sydostasiatiska tsunamikatastrofen har ännu en gäng tydliggjort 
särbarhetsaspektema för fattiga i kustomräden. Naturkatastrofer kan tyvärr inte betraktas som 
undantag utan mäste betraktas som norm. Mot bakgrund av bl.a. tsunamikatastrofen är det är 
sälunda av avgörande betydelse att upprätthälla livskraftiga ekosystem som bl.a. korallrev och 
mangroveskogar tili skydd för kustbefolkningarna. 

Förslagen här skall bidra tili förbättrade levnadsvillkor för den fattiga befolkningen pä 
landsbygden genom ett längsiktigt bärkraftigt och produkti vt nyttjande av tillgängliga 
naturresurser, inklusive vatten. 

Stärka kopplingar finns ocksä tili de satsningar pä biologisk mängfald som föresläs nedan 
(avsnitt 5.7.2). 

5.5.2 Förslag tili ökade satsningar 

Hällbart jordbrak 
Följande strategiska omräden - omräden som ocksä är möjliga för intensifierade insatser -
bedöms som centrala för en hallbar utveckling inom jordbruket. 

Hällbara produktionssystem. Ökad produktion och inte minst ökad produktivitet utgör en 
nyckelfräga för att minska fattigdomen pä landsbygden. Risken är stor att sädana 
landvinningar görs pä bekostnad av miljömässig bärkraft, inte minst i omräden med särbara 
naturresurser, och att t.ex. den utvecklade världens icke hällbara produktionssystem kopieras. 
En särskilt stor utmaning är att utveckla metoder för tillförsel av växtnäring för att säkerställa 
jordarnas näringsbalans pä ett längsiktigt hällbart sätt, med särskild aktualitet när det gäller 
Afrikas utarmade jordar, liksom de särskilda begränsningar och utmaningar som produktion i 
torromräden utgör. 

Utökad satsning pä ett frän miljö- och produktionssynpunkt hällbart jordbrak kan vara ett 
bidrag i denna riktning. Jordbruket i vara samarbetsländer kan relativt lätt anpassas tili 
miljöanpassad odling som kan matchas av efterfrägan i Europa. Certifiering av 
jordbraksprodukter är här av intresse. Visst arbete görs redan av INEC genom EPOPA-
programmet (avsnitt 5.7.3). 

Växtgenetiska resurser. Under de senaste hundra ären har växtförädlare med hjälp av 
genetiska resurser frän växtriket skapat nya och högt avkastande sorter. Globalt försvinner 
alltmer av de gamla lantsorterna och dess vilda släktingar. Detta ställer tili stora problem för 
den framtida växtförädlingen med mer miljöanpassade växtsorter för en växande 
världsbefolkning. Sverige har under tvä decennier givit stöd tili regionala nätverk och 
genbanker med syfte att bevara och längsiktigt utnyttja växtgenetiska resurser. Arbete pägär i 
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södra och Östra Afrika och i sydöstra Europa. Planering för ett samarbete i södra Kaukasus 
och Centralasien pägär. Sverige stöder ocksä Global Crop Diversity Trust för att bidra tili att 
säkerställa de växtgenetiska resurssamlingar som idag existerar globalt. Svenskt samarbete 
genomförs av Nordiska Genbanken och i vissa delar av SLU. Insatser pä omrädet 
växtgenetiska resurser bör fortsätta och om möjligt utökas. Bl.a. bör möjligheten utredas att 
ge stöd tili arbetet med djurgenetiska resurser, ett omräde som är underförsörjt i dag. 

Hallbar markanvändning. Utveckling av metoder, kapacitet och institutioner pä 
markvärdsomrädet har värit ett längsiktigt och framgängsrikt profilomräde för Sida i mänga 
decennier med särskild tonvikt pä markvärdsprogram och insatser i Östafrika. Ett mer 
strategiskt tänkande kring dessa frägor behövs för fortsatt arbete med fokusering pä Afrika 
söder om Sahara. Arbete har pabörjats genom Sidas regionala resurscenter i Nairobi. Särskild 
tonvikt bör ägnas torromrädesproblematiken, bl.a. inom ramen för FNs ökenkonvention 
(UNCCD), inte minst dess globala mekanism. Möjliga svenska samarbetspartners är SLU, 
medan FAO, ICRAF, ICIMOD, m.fl. är tänkbara samarbetsinstitutioner globalt och regionalt. 

Hallbar vattenanvändning. Hallbar vattenanvändning utgör en alltmera uppenbar del i 
främjandet av hällbara konsumtions- och produktionssystem. Oron över överatnyttjade och 
hotade sötvattenresurser ökar och mycket mer uppmärksamhet mäste ägnas ät effektiv 
användning av vattenresursema. En ny ansats med koppling tili jordbraket och matproduktion 
behövs. Detta bör göras som en del av ovan nämnda vatteninitiativet (avsnitt 5.1.2). 

Kemikalieanvändning i jordbruket. Omrädet är ett prioriterat verksamhetsomrade för det 
svenska regionala miljösekretariatet i Bangkok (SENSA - avsnitt 4.1) och ingär i det 
planerade samarbetet med Kemi kring ett regionalt program för kapacitetsutveckling av 
kemikaliekontroll med inriktning pä giftiga bekämpningsmedel i jordbraket, redovisat ovan 
(avsnitt 5.2). Fömtom Kemi är t.ex. FAO en viktig partner. Strakturen och komponentema i 
detta program skulle mycket väl kunna användas i andra geografiska omräden, t.ex. Afrika 
söder om Sahara. Ocksä inom Europasamarbetet är liknande insatser relevanta och tänkbara -
antingen som helt nya inslag i samarbetet eller som integrerade komponenter i pägäende 
j ordbrakssamarbete. 

Kapacitet. Nationellt och regionalt baserad kapacitet hör tili nyckelfrägorna. Här avses 
främjande och byggandet av miljömässigt bärkraftig lantbmksproduktion med särskilt fokus 
pä de fattigare producentgrapperna. Ett längsiktigt svenskt bidrag tili sadan kapacitet skulle 
kunna vara att ge substantiella ekonomisk basbidrag (stiftelsetillskott) tili ett antal utvalda och 
synnerligen relevanta forskningsinstitutioner i Syd, som t.ex. CATIE i Centralamerika. 

Sammantaget finns här ett omfattande behov av intensifierad och regionalt anpassad 
forskning, kapacitetsutveckling och rädgivning med särskild inriktning pä de minsta och 
mellanstora producentema. I Afrika utgör Sidas regionala landsbygdsenhet, RRD i Nairobi, 
en särskilt viktig resurs för samarbete med regionala och nationella institutionella partners, 
som t.ex. NEPAD, Asareca m.fl. En förstärkning av RRD med tonvikt pä produktion och 
miljö bör övervägas. 

Internationellt bör inte minst FAO utgöra en viktig partner, vilket ocksä tydligt bör 
äterspeglas i den strategi för samarbete mellan Sverige och FAO som nu är under beredning. 
Andra viktiga internationella aktörer som redan stöds av Sida och troligen bör kunna utnyttja 
ytterligare resurser är IUCN och IIED (avsnitt 6.4). 
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Kapacitetsuppbyggnad med hjälp av svenska resurser skulle främst kunna ske i samarbete 
SLU, Lunds universitet, Statens Livsmedelsinstitut (SLI), samt Kemi. 

Hällbart skogsbruk 
Enligt Världsbankens beräkningar spelar de globala skogsresursema en direkt och avgörande 
roll för försörjningen av omkring nittio procent av de ca 1,2 miljarder människor som lever i 
absolut fattigdom. Indirekt bedöms dessutom skogarna spela en avgörande roll för jordbraket 
och för matproduktionen för närä hälften av de fattigare ländemas befolkning. 
Skogsekosystemens miljömässiga betydelse pä lokal, regional och global niva kan knappast 
överskattas. Tili de viktigaste lokala miljöfunktionerna hör markvärd, vattenhushällning och 
mikroklimat, medan den biologiska mängfalden och funktionen som kolsänkor ofta framhälls 
som mest betydelsefulla pä den globala nivan. Skogssektorns längsiktiga potential för 
ekonomisk utveckling behöver knappast framhällas. 

Pä grand av en starkt växande global efterfrägan pä skogsprodukter och bristande incitament 
för ett längsiktigt bedrivet skogsbruk, härdexploateras skogarna i mänga länder. Denna 
exploatering äger ram utan tillräckliga hänsyn tili sociala, miljömässiga och ekonomiska 
hällbarhetsprinciper. Bland de viktigaste orsakerna tili denna utveckling kan nämnas 
avsaknaden av en balanserad ekonomisk värdering av skogsekosystemens olika funktioner 
och att system för värdering av och betalning för flera av dessa funktioner saknas. 

Problemen inom skogssektorn hanteras främst pä den nationella nivan där lagstiftning, 
skogsskötselprinciper, certifiering, övervakning, korraptionsbekämpning och "good 
govemance" utgör centrala faktorer som behöver förbättras. Sidas bilaterala satsningar riktade 
mot skogssektorn har emellertid minskat under senare är dä dessa alltmer integrerats i bredare 
programansatser. I mänga länder där skogssektorn har föratsättningar att spela en viktig roll 
som "motor" i utvecklingen, finns det dock anledning att utveckla specifika insatser inom 
skogssektorn. Centrala teman är i dessa fall kapacitets- och institutionsutveckling, inklusive 
utveckling av lagstiftning och rättsväsende, samt forskning och utbildning inom flera olika 
tillhörande discipliner. 

I och med den expanderande globala handein med skogsprodukter har extema faktorer som 
päverkar skogsbraket pä de lokala och nationella niväema blivit alltmer mängfacetterade och 
komplexa. Frägor förknippade med handel, marknadskrafter och efterfrägan stär därför 
alltmer i fokus som effektiva medel för att uppnä ett mer uthälligt skogsbruk. 
Konsumenttryck, certifiering (inkl. "chains of custody") och etiskt inriktade investeringar 
samt internationella överenskommelser har blivit instrament som diskuteras och utvecklas 
internationellt och nationellt. Illegal avverkning och handel utgör ett viktigt komplex av 
problem och frägeställningar. Trots Sveriges internationella ställning som en av världens mest 
betydelsefulla skogsindustriella nationer, med hög kompetens inom sektorn, har Sida värit 
endast marginellt involverat i detta globala arbete. Exempel pä omräden där Sverige har 
kompetens, vilken Sida givet tillgäng tili ökade resurser kunde utnyttja är: övergripande 
sektorplanering inkl. resursinventering och strategiska prognoser, certifieringsmodeller, 
balansering av stat och marknad inom sektorn, inklusive gemensamma miljö-, marknads- och 
investeringsanalyser, handelsfrägor etc. 

Stora synergier och multiplikatoreffekter skulle kunna uppnäs genom etableringen av ett 
samarbete med andra bistandsgivare och enskilda organisationer inom dessa omräden. Genom 
att koppia ihop svenska resurser med internationella tematiska nätverk kan svenska synsätt fä 
internationellt genomslag, samtidigt som svenska aktörer kan vidareutvecklas. Genom en 
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förstärkning av Sidas arbete inom skogssektorn och genom att via de svenska insatserna 
involvera samarbetsländerna mera aktivt, kan ett pätagligt och konkret resultat ocksä uppnäs 
pä fältet. 

Svenska aktörer inom detta omräde är myndigheter och verk, universitet och högskolor, 
enskilda organisationer och privata sektom. Exempel pä relevanta internationella 
samarbetsorganisationer är G8, EU, Utvecklingsbankerna, FN-systemet, World Resources 
Institute (WRI), CIFOR, IUCN, Transparency International, Forest Trends, WWF, HASA, 
Greenpeace och den privata sektom. 

Marina initiativet - hallbar havs- och kustutveckling 
Mot bakgrund av ovanstäende har Sida genom det Marina Initiativet satsat pä att stödja 
institutions- och kapacitetsuppbyggnad, hittills främst genom olika FN-organ som UNEP, 
FAO, IMO, IOC/UNESCO. Syftet är att möjliggöra genomförandet pä regional och nationell 
niva av ätagandena vad gäller existerande globala och regionala konventioner och andra 
överenskommelser med fokus pä hav och kustomräden samt marin miljö. 

Synen pä statlig naturresursförvaltningen har gradvis förändras i en riktning där vikten av 
lokalt deltagande och engagemang i resurshushällning och förvaltning betonas alltmer. Det är 
viktigt med en förvaltning som stimulerar tili delaktighet, som fördelar beslutsrätten pä mänga 
niväer och där berörda aktörers ekologiska kunskaper tas tillvara bidrar ocksä tili uppbyggnad 
av social och ekologisk resiliens, dvs. förmägan hos ett system att möta och hantera 
förändringar och möjliggöra äterappbyggnad och fömyelse efter en stöming. 

Bland möjliga insatser kan nämnas följande. 

En hallbar utveckling och ett framgängsrikt miljöarbete kan bara ästadkommas genom 
delaktighet och involvering av olika samhällsaktörer i det praktiska genomförandet. Inom 
fiskesektorn har FAO utvecklat en uppförandekodför ett ansvarsfullt fiske. I samräd med 
FAO har stöd för följande insatser diskuterats: 
1. En bedömning av uppnädda effekter 10 är efter kodens antagande internationellt. 
2. Goda exempel pä hur uppförandekoden kan gä frän norm tili praktisk förvaltning. 
3. Uppförandekodens fortsätta genomförande i bred bemärkelse. 
4. Hantering av problematiken med s.k. "deep sea fishing" efter längsamt reproducerande och 
växande fiskarter. 
5. Förhindrande av illegalt, orapporterat, okontrollerat fiske (s.k. IUU) som omfattar säväl 
utsjö- som kustnära fiske. 

Landbaserade utsläpp av föroreningar tili kustomräden och hav fortsätter att vara ett stort 
problem. Fortsatt kapacitetsutveckling genom UNEPs regionalhavsmiljöprogram för att 
minska trycket mot och planera för ett bättre nyttjande av känsliga och viktiga kustomräden. 
Institutionellt stöd tili den lokala nivan ses här som ett strategiskt arbetssätt. Sädant stöd kan 
bäst utformas om det integreras i annat pägäende institutionellt stöd pä lokal niva. I Asien och 
Latinamerika kan sädant stöd kanske bäst kopplas tili de regionala bankernas insatser. 

Maritim transport är en växande sektor i de flesta samarbetsländer. Ömsesidighetsprincipen 
medför att säväl Syd som Nord gagnas vad gäller förebyggandet av potentiella föroreningar 
och hot mot den biologiska mängfalden. Introduktion av främmande marina växt- och 
djurarter i ballastvatten är ett problem. Stöd tili IMOs program om nedskräpning tili havs, 
utsläpp och ballastvatten är angelägna i ett globalt perspektiv. Bekvämlighetsflaggade fartyg, 
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säväl fiske- som större transportfartyg, respekterar i stor utsträckning inte internationella 
konventioner och rättesnören vad avser fiske och marin miljö. Genom IMO kan man stödja 
bättre kontroll, utbildning och andra aktiviteter som motverkar bekvämlighetsflaggade fartyg. 

Under WSSD-mötet överenskoms att biologisk mängfald har en kritisk roll för hallbar 
utveckling och fattigdomsminskning och med mälet att reducera förlusterna tili 2010.1 hav 
och kustnära ekosystem har arbetet precis börjat och i dagsläget finns endast fä skyddade 
omräden. Svenskt stöd är viktigt tili länder och organisationer (multilaterala, INGOs m.fl.), 
som i ett regionalt perspektiv arbetar med inrättandet av marina skyddsomräden. Dessutom 
behövs även andra insatser som minskar särbarheten för fattiga i kustomräden med tanke pä 
vad som sagts ovan om katastrofförebyggande. 

För att snabba pä processen mot en etablering av miljögrandade marknadsinstrament inom 
fiskesektorn, säsom miljömärkning avfisk och skaldjursprodukter, behövs en uppbyggnad av 
regelverk och system. Ett stöd kan kanaliseras genom befintliga kanaler, bl.a. via FAO (som 
vid sitt senaste ministermöte - Committe for Fisheries - fick i uppdrag att utarbeta riktlinjer 
för detta), men ocksä genom pägäende miljömärkningsverksamheter i regi av Marine 
Stewardship Council samt WWF. 

Brist pä samordning och koherens minskar effektiviteten i genomförandet av insatser och 
politik. Detta är ett problem ocksä i samband med havs- och kustfrägor. Utarbetande av 
mekanismer för att öka samarbetet och samstämmighet mellan organisationer som arbetar pä 
regional niva, speciellt FNs olika fackorgan, i enlighet med Rio- och 
Johannesburgdeklarationernas rekommendationer, är ett strategiskt och högt prioriterat 
omräde. Motsvarande samordning behövs för FN-processen vad avser en utvärdering av 
haven i FN, den s.k. Global Marine Assessment. 

I säväl Afrika som Latinamerika pägär regionala processer för samordning av integreringen 
av utvecklings- och miljöfrägor. Stöd tili den s.k. African Process genom NEPAD för hallbar 
utveckling och hällbart nyttjande av marin miljö och kustomräden och motsvarande processer 
under den centralamerikanska utvecklingskommissionen (CCAD/SICA) bedöms fortsatt 
viktiga. 

Det är utomordentligt viktigt att stödja processer som bygger upp fattiga länders kapacitet och 
som leder tili ökad samförvaltning pä lokal och regional niva av de kustnära naturresurserna. 
Sädana angreppssätt förutsätter bl.a. flerdisciplinära och tvärvetenskapliga ansatser. 
Verksamheter som genomförs exempelvis av FNs Joint Group ofExperts on the Scientific 
Aspects of Marine Environmental Protection (GESAMP) och andra grapper som arbetar med 
samförvaltningserfarenheter och kustzonsförvaltning borde förstärkas. 

Biologisk mängfald 
Den biologiska mängfalden bidrar med essentiella produkter som mat, mediciner, ved, virke, 
etc, men är ocksä nödvändig för att ekosystemen skall fungera och leverera ekosystemtjänster 
säsom ren luft, rent vatten, pollinering, jordbildning, och nedbrytning av föroreningar. 
Fungerande ekosystem minskar särbarheten vid naturkatastrofer (översvämningar, torka, 
flodvägor, insektsangrepp) avsevärt. Hällbart nyttjande av, och rättvis fördelning av nyttan 
och vinstema frän, den biologiska mängfalden är därmed en föratsättning för en hallbar 
utveckling och av central betydelse för fattigdomsbekämpning. 
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Detta äterspeglas i FNs millenniemäl sju, vilket har som mäl att vända trenden vad gäller 
förlust av naturresurser. I den nationella politiken äterspeglas det i ett av de ätta huvuddragen 
i den av riksdagen antagna Politiken för Global Utveckling, vilket är ett hällbart nyttjande av 
naturresurserna. 

Det föreligger ett omfattande behov av insatser inom omrädet biologisk mängfald, säväl 
bilateralt som multilateralt. Kunskapsnivän och förstäelsen i samarbetsländerna om den 
biologiska mängfaldens centrala nytta för mänsklig överlevnad, liksom ekosystemtjänstemas 
betydelse för ekonomisk utveckling, är alltjämt otillräcklig och därmed efterfrägan pä insatser 
som avser att stärka och säkra ett hällbart nyttjande av biologiska resurser. Detta leder tili att 
samarbetsländernas fattigdomsstrategier i flera fall ej tillmäter tillräcklig prioritet tili hällbart 
naturresursutnyttjande och ekosystemens avgörande roll för produktion och 
fattigdomsbekämpning. 

Exempel pä relevanta insatser inkluderar: 
• stöd tili utbildning/undervisning, säväl genom stöd tili utbildningscentra i Syd, som 

genom t.ex. Sidas internationella kursverksamhet; 
• stöd tili sektorsintegrering och hällbart brakande av biologisk mängfald i produktiva 

sektorer (ekologiskt hällbart jordbrak, skogsbruk och fiske, etc), inklusive 
vidareutveckling av miljöcertifiering (KRAV, FSC, etc.) inom dessa omräden; 

• stöd via civila samhället och tili lokal förvaltning av biologiska resurser, säväl genom 
direktstöd tili enskilda organisationer i Syd, som genom utökat stöd via svenska 
enskilda organisationer, där biologisk mängfald kan ingä som en av flera aspekter; 

• stöd tili indikatorer och uppföljningar ("assessments") med fokus pä 
nyttjandeaspekter och relevans för människor - som grund för att kommunicera 
relevant och övertygande information tili beslutsfattare; 

• stöd tili grandläggande dokumentation, forskning och metodutveckling om den 
biologiska mängfalden, inklusive taxonomi, liksom den biologiska mängfaldens 
funktioner och nytta för människan och värdering av ekosystemtjänster; samt 

• stöd tili ökad svensk kapacitet genom t.ex. JPO-programmet och stärkande av 
ambassadernas kompetens avseende hällbart naturresursutnyttjande. 

Sidas dialogkapacitet med samarbetsparter är i behov av fortsatt förstärkning. Relevanta 
multilaterala parter att diskutera utökat samarbete med är bland annat FAO, UNDP, UNEP, 
EU, och sekretariatet för Konventionen om Biologisk Mängfald. Även andra insatser och 
samarbetsparter bör kunna komma ifräga för en ökning av insatserna inom omrädet biologisk 
mängfald. 

5.6 Kunskapsutveckling, kapacitetsuppbyggnad och miljöförvaltning 

Kapacitetsutveckling är en central del i stort sett i alla Sidas projekt och program. Det handlar 
om hur Sida kan bidra tili att individer, organisationer och de system och samhällen inom 
vilka dessa verkar, stärker förmägan att utföra funktioner, lösa problem samt formulera och 
uppnä mälsättningar som svarar mot identifierade behov och föratsättningar. Centralt i 
förändringsarbetet är utveckling av kunskap och kompetens. Kunskap, en förmäga tili analys 
och institutioner som kan hantera den mängfacetterade miljöproblematiken är avgörande för 
länders möjligheter att själva styra mot en hallbar utveckling. Kunskapsuppbyggnad enbart 
kan vara otillräcklig för en beständig förändring. Säväl materiella förutsättningar som det 
institutionella ramverket - formella regler och informella normer - styr i högsta grad vad 
individer och de organisationer de verkar inom kan, viii och fär ästadkomma. 
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Det skulle föra alltför längt att redogöra för alit som görs inom det Sidafmansierade 
internationella samarbetet när det gäller ökad kunskap pä miljöomrädet. Detta avsnitt tar upp 
nägra särskilda aspekter och förslag när det gäller kunskap, kompetens och kapacitet, men det 
skall understrykas att dessa frägor är centrala i samtliga övriga förslagsavsnitt. Dessutom 
mäste en beredskap för ytterligare insatser pä detta avgörande omräde finnas. 

I avsnitt 6 diskuteras nägra av de viktiga aktörerna pä detta omräde. 

5.6.1 Forskningssamarbetet 

I det följande beskrivs bakgranden tili Sidas förslag att öka insatser för miljörelaterad 
forskning. I samarbetet med Afrika föresläs ökade insatser för att stärka grunden för forskning 
med inriktning pä ett hällbart nyttjande av naturresurser och med tanke pä att ekosystemen är 
mycket särbara vid ett mera extensivt nyttjande. I Asien föresläs kraftfulla forsknings- och 
innovationsinsatser för att första och hantera kraftigt växande miljöhot med fokus pä energi, 
miljöteknik, miljöekonomi och hällbart nyttjande av naturresurser. Dessa insatser bygger pä 
erfarenheter av tidigare stöd och där svenskt kunnande kan engageras för att stärka kraftfulla 
insatser. 

Den senaste svenska forskningspropositionen understryker att mänga miljöproblem tili sin 
natur är gränsöverskridande med implikationer längt bortom landgränser, och att ökad 
kunskap kring globala miljöfrägor därför är av stor vikt för formuleringen av svensk 
utrikespolitik. Den betonar betydelsen av ökad förstäelse och kunskap kring processer som 
samverkar tili att skapa en negativ spiral av konflikter, fattigdom och bristande 
naturresursförvaltning. Den säger vidare att det är av yttersta vikt att svensk forskning kring 
dessa frägor är längsiktig och häller "hög intemationell kvalitet"24. 

Detta sägs ur ett företrädesvis svenskt perspektiv. Tili liknande slutsatser ur ett internationellt 
perspektiv kommer delrapporten om miljö i FNs millennieprojekt25. Där betonas aspekter pä 
kapacitetsuppbyggnad som tvä av fyra centrala utmaningar för att förbättra förutsättningarna 
för hallbar utveckling: 
- bättre tillgäng tili och användning av kunskap, samt 

mobilisering av forskning och teknik för hallbar utveckling. 

Rapporten understryker att beslutsfattare i alla länder mäste fä bättre tillgäng tili vetenskapligt 
underlag om miljöeffekter i samband med olika beslut, att god värd av miljön kräver ökade 
satsningar pä forskning och teknisk kunskap och att ökat stöd bör utgä tili internationella 
forskningsprogram. Som framhällits ovan mäste rapporteringen om förändringar i miljön 
förbättras, vilket kräver bättre tillgäng tili vetenskaplig information frän olika delar av 
världen. 

Kunskapsbasen för de olika miljöinsatser som föreslagits i avsnitten ovan varierar. I vissa fall 
har kunskap och teknik utvecklats, men används inte. Ibland är det en kostnadsfräga. Lika ofta 
kan det vara brist pä tillgäng tili relevant kunskap. Länder med svag kapacitet för inhemsk 

24 Prop. 2004/05:80, Forskning för ett bättre liv. 
25 UN Millennium Project (January 2005): Environment and Human Well-being: A Practical Strategy, op. cit. De 
andra tvä aspekterna pä kapacitetsuppbyggnad som lyfts fram i den rapporten är stärkta institutioner och 
styrsystem samt korrigering av snedvridna marknader. 
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analys saknar förmäga att hitta, värdera, väljä och anpassa teknik tili lokala förhällanden. 
Kunskap finns som en global nyttighet men kan inte tillgodogöras. 

I andra fall är kunskap och teknik skyddade tillgangar omgärdade av sekretess eller patent och 
är inte tillgänglig för allmänt brak. Slutligen finns omräden där kunskap helt enkelt saknas 
och behöver utvecklas. I samtliga fall behövs insatser som förmedlar evidensbaserad kunskap 
tili dem som skall omsätta detta i praktiskt handlande. 

Nägon totalinventering av miljöinriktade insatser inom forskningsbiständet skall inte göras. 
Ett flertal av de koncentrationsomräden som nämnts tidigare är ocksä prioriterade 
forskningsomräden (t.ex. vatten, kemikalier, kiimat och energi, urban utveckling och 
bärkraftiga jordbrakssystem). Stöd tili tillämpad forskning av gränsöverskridande karaktär 
uppmuntras, eftersom de flesta miljöproblem är mycket komplexa och inte läter sig lösas utan 
en helhetssyn. I detta sammanhang är det ocksä viktigt att uppmuntra samarbete mellan olika 
program för att uppnä synergieffekter. 

Stöd tili inhemsk kapacitet för forskning och kunskapsutveckling är sälunda viktiga 
komponenter i Sveriges stöd tili att stärka samarbetsländerna förmäga att göra strategiska 
överväganden för att uppnä en hallbar utveckling. Ländemas kapacitet att första samspelet 
mellan miljö, ekonomisk och social utveckling mäste stärkas för att finna nya vägar för att 
längsiktigt förbättra märmiskors levnadsvillkor. Behovet av stöd tili kapacitetsutveckling 
skiljer sig dock mellan olika regioner. 

Insatser för att stärka kapacitet för forskning i Afrika 
I Afrika finns mycket särbara ekosystem, där nyttjandet och den kommersiella exploatering 
som skall skapa tillväxt, mäste ske med varsam hand. Här finns fortfarande ett tydligt behov 
att stärka kompetensen inom en rad grandläggande vetenskaper (kerni, biologi, fysik ekonomi 
för att nämna nägra) för att skapa föratsättningar för problemorienterad forskning vid 
universitet och nationella forskningsinstitutioner. Regionala initiativ inom specifika 
ämnesomräden har i flera fall stimulerat framtagandet av relevanta forskningsresultat för 
regionen. Sä har tili exempel insatser för kustzonsforskning via WIOMSA lett tili viktiga 
iakttagelser som har förmedlats tili beslutsfattare och päverkar strategier för kustzonemas 
förvaltning. Det östafrikanska forskningsprogrammet om naturresurser kring Victoriasjön, 
VICRES, har lyckats mobilisera forskare i regionen att se pä vätmarkernas problem ur delvis 
nya perspektiv. Ett annat Sida-initiativ är AFREPREN som sammanför beslutsfattare och 
forskare för att formulera och bedriva viktig forskning kring energiförsörjning. I en nylig 
utvärdering bedömdes denna insats som föredömlig, även om brister i forskningsbidragen 
försvagade effekten av programmet. 

Orsaken tili sädana brister är den ojämna och punktvisa kapaciteten för forskning bland 
nätverkens medlemmar, nägot som ocksä försvagar äterkopplingen frän forskning tili 
beslutsfattare. Utveckling av nationell forskningskapacitet mäste därför prioriteras i det 
längsiktiga kapacitetsbyggandet i Afrika. Svenska forskare vid universitet och högskolor 
engageras fortsatt i detta längsiktiga samarbete som handledare och rädgivare. Dessa 
samarbeten förmedlar inte bara kunskap och metoder utan ocksä synsätt och erfarenheter av 
svenska förhällningssätt och miljömedvetenhet. Utbytet lägger grunden för varaktiga 
relationer mellan forskare och studerande. 

Regionala initiativ kan bidra fruktbart där behov och föratsättningar finns. 
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Det samhällsvetenskapliga forskamätverket Organisation for Social Science Research in 
Eastern and Southern Africa, OSSREA, samarbetar kring konflikter om naturresurser. Stöd 
tili nätverket för detta arbete kan utvidgas. 

De tre ländema kring Victoriasjön (Uganda, Kenya och Tanzania) har gätt samman om en 
ansökan för fortsatt stöd inom ramen för VICRES tili forskning om skog och energi i omrädet 
kring sjön. Fortsatt stöd planeras ocksä tili ett panafrikanskt nätverk för skogsforskning, 
AFORNET, samt de tidigare nämnda regionala nätverken för kustzonsforskning och 
energipolicy. 

Kraftfull satsning pä mihöforskning i Asien 
Även i Asien finns det nägra länder med svag forskningskapacitet, men här fmns ocksä 
omräden och länder i snabb industrialisering (inte minst Kina) samt ett högt befolkningstryck. 
Dessa faktorer har en direkt inverkan pä ekosystemens kapacitet att generera resurser och 
tjänster. När utnyttjandet av ekosystemen ökas, ökar ocksä risken för överexploatering. I 
Afrika fmns givetvis särbara ekosystem som ocksä överexploateras (markerosion och brist pä 
vatten etc), men i Asien är problemen mer kopplade tili det höga befolkningstrycket och 
ohällbara konsumtions- och produktionsmönster, som i sin tur är kopplat tili den pägäende 
industrialiseringen och den ekonomiska utvecklingen. Den positiva sidan av denna utveckling 
är bl.a. helt andra föratsättningar för forskning och innovationssystem. 

I Asien finns sälunda en rad akuta miljöproblem, ofta med globala implikationer, men ocksä 
föratsättningar att utnyttja och stärka befmtlig kapacitet för att firma lösningar pä dessa 
problem. Utifrän detta framstär det som strategiskt att fokusera forskningsstödet inom 
miljöomrädet, tili att stimulera utnyttjandet av befmtlig forskningskapacitet i Asien och tili att 
skapa kopplingar tili internationellt (fr.a. svenskt) expertkunnande inom miljöomrädet. 

Förutsättningarna att bygga upp samarbete med svenska forskningsinstitutioner bedöms som 
mycket gynnsamma eftersom forskningsmiljöerna i Asien ofta är relativt stärka. Detta skapar 
föratsättningar för "jämställf' samarbete med ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter. Svenska 
experter frän säväl forskningsinstitut som myndigheter kommer sannolikt att kunna ha en 
rädgivande funktion i samarbete med asiatiska forskningsinstitut och myndigheter och 
engageras i samarbetsprogram. I detta perspektiv bör Sverige bidra med erfarenhet frän 
omräden där Sverige har hög intemationell kompetens. 

För forskningsbiständet förordas saledes en viss koncentration av ökade satsningar tili Asien 
där det ocksä fmns goda föratsättningar för synergier med andra biständsinsatser. Här kan 
ocksä SENSA (avsnitt 4.1 och 7.1) samt regionala aktörer kunna spela en viktig roll. Nedan 
ges nägra exempel pä pägäende insatser som vore lämpliga för ökade bidrag frän Sida. 

AIT. Asian Institute of Technology (AIT) i Bangkok sysslar bl.a. med teknikfrägor inom 
energi och jordbrak, och Sida är en av dess största bidragsgivare med ett ärligt stöd pä ca 45 
mkr frän olika anslagsposter, inklusive forskningsanslaget. AIT var tidigare den enda tekniska 
fakulteten i regionen, men sedän länge finns nu flera goda högskolor. AIT är dock fortfarande 
unikt med sin tydliga utvecklingsprofil och sin regionala roll och attraherar bl.a. svenska 
forskare och post doc-stipendiater som förlägger sin forskning där. KTHs rektor är rädgivare 
tili AITs utvecklingsarbete. AITs nye rektor är f.d. vicerektor vid Chalmers högskola och 
rektor vid högskolan i Boräs, som specialiserar sig som ett "professionsuniversitet", en 
bakgrund som väl lämpar sig för att leda AITs utvecklingsinriktning. Förutsättningarna för ett 
utvidgat svenska samarbete är alltsä goda. 

50 



Nuvarande stöd tili forskning vid AIT uppgär tili sammanlagt 20 mkr, som fördelas pä tre 
forskningsprogram som engagerar forskare frän en rad länder Asien. Programmen för Energi, 
miljö och kiimat respektive Förnybar energi i Asien har bäda haft närä kopplingar tili 
beslutsfattare och har avkastat konkreta resultat. De väl utvecklade nätverkskontaktema skulle 
kunna utvidgas och sättas i kontakt med omräden där svensk forskning är stark. Forskare frän 
svenska universitet och SEI har fungerat som rädgivare tili programmet och är intresserade av 
att engagera sig i större samarbetsprogram. 

AIT samordnar ocksä ett forskningsnätverk inom miljöteknik som utvecklar teknik för urbana 
problem, sanitet, avfallshantering etc. Även här finns svensk intressant forskning som kan 
bidra tili utveckling av relevanta metoder. Kontakter med VANNOVA kan bistä med 
utveckling av innovationer och den praktiska tillämpningen av denna forskning samt förmedla 
kontakter med svensk industri. 

Miljöekonomi. Sida stöder ocksä tvä nätverk för miljöekonomi i Asien med sammanlagt 5 
mkr per är. Dessa kan bäda ge föratsättningar för ytterligare perspektiv pä tekniska lösningar. 
Dessa nätverk har koppling tili det svenska Beijerinstitutet och miljöekonomisk forskning vid 
Göteborgs universitet. 

Andra svenska samarbetsmöiligheter 
Swedish Research Links. I samarbete med Vetenskapsrädet och de tre 
sektorforskningsorganen, FORMAS, FAS och VINNOVA, stöder Sida programmet Swedish 
Research Links som är ett s.k. länkprogram som kopplar samman svenska forskare med 
forskare i Asien, och där forskarna själva bestämmer sinä samarbetsomräden. Programmet fär 
nu ca 10 mkr per är men kommer att utvidgas bl.a. med riktade insatser för samarbete med 
Indien. Huvudtanken är att programmet skall skapa kontakter och styras av forskamas 
inriktning. Det kan relativt lätt utvidgas och i viss utsträckning styras mot prioriterade 
forskningsomräden med miljöanknytning. 

FORMAS. Ett annat samarbetsprogram har nyligen etablerats med FORMAS, det svenska 
forskningsrädet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. FORMAS och Sida lägger 
5 mkr vardera, totalt 10 mkr/är för stöd tili svenska forskare som viii arbeta vid 
utvecklingsorienterade internationella organisationer. 

Sidas u-landforskningsräd. Medel för svensk u-landsforskning genom Sida har traditionellt 
värit 10 % av det totala anslaget för forskningssamarbete, men efterfrägan är stark och Sida 
överväger att öka denna andel. Möjligheter finns att skapa ett eller flera s.k. 
invitationsomräden med anknytning tili miljö inom svensk u-landsforskning, t.ex. pä nägra av 
de omräden som prioriteras i denna utredning säsom kemikaliehantering, vatten och sanitet 
och hallbar energi, och för detta ändamäl anvisa medel frän 2007. 

Nya möjligheter. Om ramen för stöd tili svensk forskning avsevärt ökar kan detta göras pä 
olika sätt. Utöver de samarbetsprogram som nämnts kan nya allianser bildas, t ex med 
Forskningsstiftelsen Mistra som har tili ändamäl att stödja forskning av strategisk betydelse 
för en god livsmiljö och främja utvecklingen av stärka forskningsmiljöer av betydelse för 
Sveriges framtida konkurrenskraft. Mistra har tidigare samfinansierat forskningsprogram med 
statliga myndigheter och har indikerat intresse av att delfinansiera ett samarbetsprogram med 
Indien. 

51 



Intemationell forskning. En rad internationella miljöorganisationer har tidigare nämnts. Flera 
av dessa har ocksä forskningskomponenter. Via SAREC stöds framför alit den konsultativa 
grappen för intemationell jordbraksforskning (CGIAR) som mottar en av Sidas största och 
mest längvariga forskningsinsatser. Stödet har fortgätt sedän 1973 och är idag 65 mkr per är, 
en niva som inte har förändrats under senare är. Det stagnerade stödet har delvis sin förklaring 
i förändringsprocesser inom CGIAR där det är oklart hur förskningsfrägorna kommer att 
hanteras. CGIAR omfattar flera institut och har breda, tvärvetenskapliga program (Challenge 
Programmes) med koppling tili miljö, t.ex. Water and Food och Unlocking Genetic 
Biodiversity. Forskningsstödet tili CGIAR kan komma att kanaliseras via det nybildade 
Science Council där direktören för FORMAS är en av sex internationella medlemmar. 

Bland andra miljörelaterade internationella organisationer framstär START som intressant för 
svenskt stöd. START bedriver forskaratbildning inom "global change research" för att bidra 
tili beredskap att minska och hantera konsekvenser av klimatförändring i utvecklingsländer. 

Sammantaget torde möjligheterna att öka stödet tili dessa och andra miljöinsatser inom 
forskningssamarbetet vara goda och kunna motsvara en ökning med 100 milj. kr per är. 

Sidas forskningsbiständ har ökat kraftigt pä senare är tili 875 mkr är 2005, och Sida föreslär i 
budgetunderlag för 2006 en ytterligare ökning med 170 mkr det äret. Huvuddelen av detta är 
planerad ökning av befintliga program. Kapaciteten inom Sidas forskningsavdelning är därför 
ansträngd. Vissa av de föreslagna ökningarna kan realiseras inom ramen för befmtlig 
kapacitet, i först hand sädana som gäller utvidgning av pägäende insatser. En kraftig satsning 
pä Asien skulle dock fordra ökad handläggningskapacitet i Stockholm och vid SENSA (se 
vidare avsnitt 7.1). 

5.6.2 Lärande för hallbar utveckling 

Sida arbetar för att stärka utbildning för hallbar utveckling pä ett flertal olika sätt. Pä 
utbildningsomrädet finns en särskild policy för hallbar utveckling, i vilken stöd tili utbildning 
för hallbar utveckling för lärare inom den formella och informella utbildningen lyfts fram som 
särskilt viktigt. Sida ansvarar däratöver för ett stort antal insatser eller delkomponenter som 
relaterar tili utbildning för hallbar utveckling, t.ex. stöd tili den regionala organisationen 
Southern African Development Community (SADC) och International Training Programmes 
(ITP) som beskrivs nedan (5.6.3). Sida bidrar ocksä indirekt tili högskolans 
internationalisering genom att lärare och forskare pä olika sätt engageras i 
utvecklingssamarbetet. Det gäller inte bara utbildning utan även insatser för naturresurser, 
miljö, landsbygdsutveckling, handel och ekonomisk utveckling, m.m. Sida ger vidare direkta 
bidrag tili utbytesverksamhet och u-landsrelaterad kunskapsutveckling via olika program. 
Satsningar pä detta omräde innebär ett deltagande i FNs dekad för utbildning för hallbar 
utveckling. 

Ett utredningsförslag (SOU 2004:104) har väckt tanken att UNESCO bör erbjudas möjlighet 
att etablera ett institut i Sverige för lärande för hallbar utveckling. Sida har pä olika sätt gett 
bidrag tili utveckling av utbildningssystem och kapacitet för forskning i samarbetsländer. De 
svenska erfarenheterna pä dessa omräden är internationellt framstäende. Sida ser ett behov av 
en sammanhällen funktion när det gäller lärande för hallbar utveckling och ser förslaget om 
ett Sverige-baserat institut som en möjlighet att ytterligare lyfta de svenska erfarenheterna 
internationellt. 
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5.6.3 Sidas internationella utbildningsprogram. 

Sida har ett utbud av omkring 70 korta utbildningsprogram som genomförs av svenska 
institutioner och företag inom ett program kallat International Training Programmes (ITP). 
Flertalet bestär av 4-6 veckor i Sverige kompletterade med 1-2 veckor i nägon av deltagarnas 
hemland. Varje utbildningsprogram har 20-30 deltagare, och utbildningsprogrammen 
upphandlas kommersiellt med regelbundna mellanram. Utbildningsprogram erbjuder en 
möjlighet att visa upp vad Sverige förmär inom ett ämnesomräde och i nägon män utbudet av 
produkter. Sidas erfarenheter av utbildningsprogram är genomgäende goda, flertalet 
kursutvärderingar har värit positiva. 

I kurskatalogen för 2005 förekommer ett ganska stort antal miljörelaterade 
utbildningsprogram, sammanlagt 25 av totalt 73 utbildningsprogram. De 25 programmen 
täcker ett flertal olika ämnen, t.ex. handlar tre om avfallshantering, tre om hällbart jordbrak, 
tre om energi, tvä om metodik för EIA och tvä om kulturmiljö. Upphandling av dessa 
utbildningsprogram har tagit mycket handläggningskapacitet, och den berörda enheten läter 
därför utreda om ett förenklat förfarande är möjligt, t.ex. att upphandla flera 
utbildningsprogram gemensamt under en samlingsrabrik. 

Inom ramen för det program, som Naturvärdsverket avses utveckla, som nämns nedan (avsnitt 
5.6.4 och 6.1.1), bör ingä förslag tili utbildningsprogram inom ITP. Även pä nägra andra 
föreslagna koncentrationsomräden avser Sida att lägga ut uppdrag att utarbeta och genomföra 
utbildningsprogram, t.ex. kemikaliehantering med medverkan av Kemi och pä energiomrädet 
av STEM. 

En översyn 2005 av utbildningsprogrammen relaterade tili Naturbrak och Miljö föreslär 
preliminärt att Sida utvidgar utbudet inom följande omräden: tillväxt och miljö, förorenade 
omräden, kemikalier, biologisk mängfald och klimatförändringar. Inom varje omräde föresläs 
ett flertal specifika utbildningsprogram. En liknande utvärdering pägär av utbildningsprogram 
inom energiomrädet, som preliminärt föreslär ökat utbud inom kiimat och förnybar energi. 
Det ökade programutbudet motiveras dels av stor efterfrägan pä utbildningsprogram, dels av 
en analys av de specifika behoven. Översynen föreslär även att Sida bör överväga 
möjligheterna att genomföra kortare utbildningsprogram ämnade för personer i mer 
inflytelserika positioner. Dä kapacitetsutveckling inom ramen för det internationella 
utvecklingssamarbetet anses utomordentligt viktigt kommer Sida att planera för en väsentlig 
ökning av utbildningsprogramverksamheten, delvis inom ovan nämnda omräden. 

En utökad programportfölj för ITP kan innebära insatser för ca 70 mkr per är. 

5.6.4 Miljöekonomi 

De fattiga ländema stär inför stora och svära utmaningar vad det gäller att minska fattigdomen 
och utveckla ekonomin och samtidigt säkerställa ett hällbart nyttjande av naturresurserna och 
en omsorg om miljön. Miljöekonomi hör tili de discipliner som tillhandahäller metoder att 
analysera och hantera avvägningarna de fattiga ländema ställs inför. En ökad satsning pä 
miljöekonomi kan bidra tili en hallbar utveckling i tvä fundamentala avseenden. Dels mäste 
alla länders förmäga att analysera miljöproblemens orsaker och verkningar avsevärt förbättras 
- miljöförstöringens och naturresursförslitningens verkliga sociala och ekonomiska kostnader 
mäste tydliggöras och begripas, dels kan miljöekonomiska styrmedel användas för att 
förbättra situationen, miljömässigt, men ocksä socialt och ekonomiskt. 
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Miljöekonomin tillhandahäller verktyg för att förbättra underlag tili beslut även inom de 
koncentrationsomräden som nämns ovan, säsom kiimat, kemikalier, marina frägor, etc. 

Ytterligare insatser inom omrädet miljöekonomi avser saledes att bidra tili en ökad inhemsk 
kapacitet att analysera och hantera miljö- och fattigdomsproblemen. När sädana förslag 
utarbetats bör de inbegripa följande fem samverkande komponenter: 1) kapacitetsuppbyggnad 
inom miljöekonomisk rädgivning, högre utbildning och forskning, 2) stöd tili nationella 
miljöekonomiska centra, 3) stärkande av svenskt utvecklingssamarbete inom miljöomrädet 
och genomförandet av internationella processer, 4) ökat samarbete genom nätverk och 
tematiska studier, och 5) ett starkt miljöekonomiskt programnav i Sverige. 

1. Inom omrädet kapacitetsuppbyggnad finns behov av stöd tili lokala magisterprogram, fler 
lärare och forskare behöver utbildas för att kunna agera som rädgivare och för utbildning av 
tjänstemän, politiker, lärare och forskare. Det behövs dessutom förbättrade möjligheter för 
utländska studenter att genomföra magisterstudier (mastersutbildning) i Sverige. Fortsatt och 
ökat stöd tili miljöekonomisk forskning behövs likaledes, t.ex. när det gäller indikatorer pä 
hallbar utveckling. 

2. Det fmns ett stort behov av lokal institutionell förankring för de personer som utbildas 
inom miljöekonomi, enligt ovan. Bildandet av nationella miljöekonomiska centra kan 
avhjälpa detta. Sida stödjer redan sädana centra i Etiopien och i Kina. Det föresläs att liknande 
stöd etableras i Centralamerika (CATIE), Kenya (Kenya Institute for Public Policy Research 
and Analysis), Sydafrika (University of Cape Town) och Tanzania (University of Dar es 
Salaam). 

3. Med en ökad kapacitet i samarbetsländerna inom omrädet miljöekonomi ökar kapaciteten 
att implementera en rad initiativ som t.ex. integrering av miljöaspekter inom PRS-
processerna, implementering och utvärdering av millenniemälen (särskilt mäl nr 7), 
användning av strategisk miljöanalys, ökad användning av miljöekonomiska 
hällbarhetsindikatorer o.s.v. 

4. Nationella och internationella kontakter, mellan forskare och andra resurspersoner, är 
viktiga för att den miljöekonomiska kunskapen skall kunna bidra med relevant policyanalys. 
Detta nätverksbyggande kan ske genom tematiska tillämpade forskningsprojekt. 

5. Ett grandläggande hinder för hallbar utveckling är att det fortfarande saknas mycket 
kunskap om sambanden mellan, och lösningarna pä, viktiga miljörelaterade 
fattigdomsproblem. Ett starkt miljöekonomiskt nav kan säkerställa kvaliten och effektiviteten 
i aktiviteterna inom omrädet miljöekonomi. Ett sädant nav kan även bidra ytterligare i det 
internationella arbetet kring frägor som rör fattigdomsminskning och hallbar utveckling. 

5.6.5 Miliöförvaltning 

Begreppet miljöinstitutioner kan inbegripa: 
• centrala statliga myndigheter för utveckling och uppföljning av ett lands miljöpolitik, 
• organisationer i statlig och lokal förvaltning med ansvar för samordning av 

verksamhet pä olika delomräden med anknytning tili värd av miljö och naturresurser, 
t.ex. skogsmyndigheter, vattenbolag, rengöringsbolag, 

• lagar och förordningar pä miljöomrädet, och 
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• organisationer i bred bemärkelse verksamma pä miljöomrädet, säväl inom staten som 
det civila samhället. 

Diskussionen i det följande fokuserar fr.a. pä centrala miljömyndigheter. Föratsättningar för 
samarbete pä lokal myndighetsnivä utreds f.n. 

Sidas erfarenhet visar entydigt hur viktiga centrala samordnande institutioner är för 
hällbarheten av satsningar pä miljö (och pä andra omräden). I avsnitt 2 ovan redogjordes för 
svärigheterna för miljöintresset att hävda sig i samarbetsländernas investeringsplaner och 
fattigdomsstrategier, och svaghetema hos centrala miljöinstitutioner nämndes som en 
grandorsak. Förstärkning av sädana institutioner är ett villkor för att berörda länder skall 
kunna förbättra sinä ätgärder för att väma miljön. Kapabla miljöinstitutioner är ocksä ett 
villkor för att ländema skall kunna päverka utfallet av internationella förhandlingar, bl.a. 
innehället i internationella konventioner. 

Ett stöd pä detta omräde skall ses som bäde ett mäl i sig och ett medel. Det är ett mäl därför 
att starkt institutionell kapacitet hos centrala myndigheter är en föratsättning för att ländema 
pä sikt skall kunna ta fullt eget ansvar för en sammanhällen och framgängsrik miljöpolitik. 
Men det är samtidigt ett medel för att stärka förutsättningarna för insatser pä flera andra 
omräden genom dessa myndigheters viktiga roll för att uppställa övergripande regler, 
anvisningar och normer pä miljöomrädet. 

Sida har pägäende stöd tili centrala miljömyndigheter i Vietnam, Laos, västra Ryssland och 
länder i västra Balkan. Liknande insatser är under övervägande i Vitryssland och Ukraina. I 
flertalet av dessa är Naturvärdsverket samarbetspart pä svensk sida, och insatserna har formen 
av myndighetssamarbete. Pä det hela taget är erfarenheterna av denna samarbetsform goda, 
men det handlar om längsiktiga, tidskrävande och handläggningsintensiva insatser, för vilka 
utbetalningarna av biständsmedel är förhällandevis smä. 

Hallbar utveckling är ett komplicerat system av naturvetenskapliga, sociala, kulturella, 
ekonomiska och politiska processer. Sambanden mellan dessa blir alit mer komplexa. 
Samtidigt genereras vetenskaplig, teknisk och annan policyrelevant information i alit snabbare 
takt. Det krävs god kunskap för att första och överblicka ali information. Det krävs även 
betydande kompetens, god pedagogik och mälmedvetenhet i arbetet med att driva hallbar 
utveckling, vilket i sin tur ställer stora krav pä effektivt samarbete mellan myndigheter, den 
akademiska världen, privata sektom och allmänheten i stort. En kunskapsintensiv förvaltning, 
som pä ett demokratiskt sätt kan fänga upp och företräda inte minst fattiga människors 
perspektiv, är därför en av de viktigaste nycklama för hallbar utveckling. 

Tili de viktigaste uppgiftema för en central miljömyndighet hör 
• att utarbeta och genomföra en sammanhällen nationell miljöpolitik, 
• att utveckla metoder och system för att bygga in kostnaderna för förändringar av 

miljön i denna politik, 
• att integrera hänsyn tili miljön i fackministeriers politik och arbetssätt, 
• att säkerställa tillgäng pä informationssystem om förändringar av miljön, 
• att övervaka efterföljden av landets ätaganden i internationella avtal och konventioner. 

Den största bristen hos centrala miljömyndigheter i samarbetsländerna är ofta att de saknar 
tillräckligt politiskt stöd. De arbetar med frägor som berör, eller kanske borde beröra, det 
ekonomiska beslutsfattandet och borde därför ha närä koppling tili finans- och 
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ekonomiministerier, men i praktiken är denna koppling oftast svag. Tillgängen pä tillförlitlig 
information om miljö förändringar är en svärighet. En av orsakema tili att hallbar utveckling 
är svär att ästadkomma är avsaknaden av operativa mäl och svärigheten att konkret mätä 
framsteg mot dessa mäl pä miljöomrädet. Miljöfrägorna tenderar därför att underordnas mer 
kortsiktiga och i ekonomiska termer mätbara mälsättningar, nägot av miljöförespräkarnas 
ständiga problem. Detta gäller förvisso även i utvecklade länder men särskilt i fattiga länder 
med svag tillgäng pä data . 

Stöd tili centrala myndigheter omfattar inte sä mycket tillförande av rent tekniska kunskaper 
utan snarare introduktion av nya synsätt och arbetsmetoder. Stor vikt bör läggas vid processer 
för samordning med andra myndigheter och tvärsektoriellt arbete. Metoden för sädant stöd är 
olika former av s.k. twinning, d.v.s. en svensk myndighet samarbetar över en längre tid med 
sin motsvarande myndighet i samarbetslandet. Som nämnts har metoden tillämpats i de 
insatser som redan fär eller har fatt stöd av Sida för att stärka statliga miljöinstitutioner med i 
huvudsak goda resultat. 

Den centrala aktören pä svensk sida är Naturvärdsverket (SNV) som har erfarenhet av denna 
form av samarbete. SNV har en i Sverige unik kompetens i lagstiftningsfrägor, 
miljöövervakning och utarbetande av metoder för sektorintegration. SNV skulle i samarbete 
med bl.a. Kemi och STEM, men ocksä andra lämpliga aktörer, kunna utgöra en mycket stark 
samarbetspart tili Sida. Mot denna bakgrund viii Sida avsevärt bredda samarbetet med SNV, 
baserat pä ett sammanhället program för stärkande av centrala miljömyndigheter i ett urval 
svenska samarbetsländer. Programmet skulle kunna fä flera samverkande komponenter, t.ex.: 

• genomförande av bilaterala insatser (t.ex. det pägäende stödet i Vietnam); 
• utarbetande av ett utbildningsprogram anpassat för miljömyndigheter; 
• stöd tili införande av modema arbetsmetoder för t.ex. miljörapportering och hänsyn tili 

miljökostnader vid ekonomiskt beslutsfattande; 
• stöd tili tillämpning av miljölagstiftning och frägor i anslutning tili tillämpningen av 

de internationella miljökonventionerna; 
• stöd tili UNDPs arbete med "National Capacity Self-Assessments" (analyser av 

länders kapacitetsbehov för att genomföra de större miljökonventionerna samt 
handhngsplaner för hur brister skall ätgärdas); 

• samverkan med andra relevanta internationella initiativ som rör 
milj öinstitutionsutveckling. 

Se ocksä avsnitt 6.1. 

Det är svärt att uppskatta kostnaderna av ett sädant program, men en planering bör kunna ske 
inom en indikativ ram pä 50 mkr över tre är, de pägäende bilaterala insatserna oräknade. 

I regeringens strategi för samarbetet med delar av Sydostasien lyfts "miljö och institutionell 
kapacitet" fram som ett av fyra prioriterade omräden för samarbete pä miljöomrädet (se 
vidare avsnitt 4.1 ovan). Stöd "kan ges tili kapacitetsuppbyggande, kunskapsöverföring, 
förstärkning av institutioner och civila samhället samt regionalt nätverkande". Inom ramen 
för det ovan nämnda programmet skulle SNV kunna utforma ett förslag tili detta samarbete i 
samräd med fr.a. Kemi och SEI, som bäda har projekt under utveckling i denna region. Det 

26 UN Millennium Project (2005): Environment and Human Well-being: A Practical Strategy. Report of the Task 
force on Environmental Sustainability. United Nations Millennium Project, New York. 
www.millenniumproiect.org 
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bör omfatta en behovsinventering av de miljömyndigheter i regionen som kan bli aktuella för 
stöd och förslag tili aktiviteter grandade pä denna. 

5.7 Övriga strategiska sakomraden 

Utöver de nämnda koncentrationsomrädena finns ytterligare nägra miljörelaterade 
sakomraden som är av avgörande strategisk betydelse för en hallbar utveckling och för 
möjligheterna att skapa föratsättningar för en framgängsrik fattigdomsbekämpning. Förstärkta 
satsningar pä följande omräden är nödvändiga under de kommande ären. 

5.7.1 Handel och miljö 

Frägor som rör handel och miljö har kömmit alltmer i fokus under senare är. Kopplingama tili 
hällbara konsumtions- och produktionsmönster är uppenbara. De positiva möjligheterna tili 
miljöanpassad export frän fattigare länder riskerar att gä förlorade om miljökrav uppfattas 
som handelshinder. Olika insatser har initierats under senare är med varierande inriktning. 
Program för miljömärkning av marina produkter och skogsprodukter har fätt stöd och det 
stödet kan behöva utökas. I mänga länder i syd kan jordbraket relativt lätt anpassas tili 
ekologisk odling, samtidigt som det finns ett ökat intresse för ekologiska produkter i Sverige 
och i Europa. Sida har ett program vid namn Export Promotion of Organic Products from 
Africa (EPOPA), som syftar tili att öka exporten av ekologiska produkter frän Afrika och 
motverka EUs komplicerade regelverk, som i praktiken är ett handelshinder mot 
samarbetsländernas jordbraksexport tili Europa. Projektet fmansieras inom det bilaterala 
samarbetet och har byggt upp lokala organisationer för certifiering i Uganda, Tanzania och 
Zambia i samverkan med den svenska organisationen KRAV samt Kommerskollegium. 
Programmet har utvärderats och skulle kunna utvidgas, t.ex. tili att omfatta stöd tili 
uppbyggnad av ett regionalt certifieringsorgan i Afrika. Liknande insatser i Sydostasien och 
Latinamerika bör övervägas. 

5.7.2 Hällbara konsumtions- och produktionsmönster 

Som nämnts ovan (avsnitt 3, punkt 4) beslöt toppmötet i Johannesburg 2002 att utveckla ett 
tioärigt ramverk för ätgärder. Dessa har sedän 2003 preciserats inom den s.k. Marrakech-
processen, i vilken Sverige har värit drivande. Sidas verksamhet omfattar ätgärder pä en rad 
omräden relevanta i detta sammanhang, t.ex. handel och miljö, förnybara energikällor och 
miljöanpassade transportsystem. Sida stödjer saledes ett mycket stort antal insatser som direkt 
eller indirekt gynnar hällbara konsumtions- och produktionsmönster - även om det inte sker 
under denna rabrik. Samtliga omräden som prioriteras i detta förslag har en avgörande bäring 
pä hällbara konsumtions- och produktionsmönster, t.ex. sökandet efter nya former för att öka 
stödet tili institutionsutveckling pä miljöomrädet (se 5.6.4) - ett viktigt bidrag tili att skapa 
föratsättningar i fattigare länder för att hantera problematik kring en hallbar konsumtion och 
produktion. 

Pä den globala nivan skulle ytterligare insatser kunna vara tänkbara, t.ex. ett stöd tili deltagare 
frän utvecklingsländer i Marrakechprocessen i Afrika, eftersom nationella och regionala 
processer nu har kömmit igäng där, liksom tidigare i Asien och Latinamerika. UNEP kan här 
spela en instramentell roll i samspel med existerande regionala processer och organisationer 
säsom NEPAD och SADC. I den män stöd ges tili nationella och regionala möten bör dessa 

27 Rasmusson, Rasmus (2004): Sidas arbete for att främja u-länders handel med ekologiska produkter. Utkast, 
INEC/Marknad, Sida, Stockholm. 
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främst vara orienterade mot framtagandet av konkreta handlings- och genomförandeplaner. 
Ett annat exempel pä en Sida-satsning är en vidareutveckling av tankegängarna beträffande 
vilka policybeslut som behövs för att främja hällbara konsumtions- och produktionsmönster 
när det gäller vatten. Ett projekt för hällbara konsumtions- och produktionsmönster i 
Sydostasien med utgängspunkt i EUs regler för miljömärkning och livscykeltänkande för 
produkter häller pä att utvecklas av TVL. 

5.7.3 Särbarhet och katastrofförebyggande 

Med ökande tryck pä miljön följer minskade möjligheter tili ekonomisk avkastning av 
naturresurser och ökade risker för att hela ekosystem skall kollapsa. Därmed ökar särbarheten 
hos människor som är beroende av dessa naturresurser för sitt uppehälle, mestadels fattiga 
smäbrakare pä landsbygden eller utövare av det kustnära, smäskaliga fisket. 

Ökad miljöförstöring, urbanisering och klimatförändringar utsätter alltfler människor för 
risken för naturkatastrofer. Att minska människans päverkan pä miljön och samtidigt stärka 
utsatta människors förmäga att skydda sig och snabbt äterhämta sig efter naturkatastrofer, 
utgör centrala faktorer för att minska fattigdomen i världen. Samtidigt som fattigdom 
förstärker människors utsatthet för naturhändelser, utgör förekomsten av naturkatastrofer en 
starkt bidragande orsak tili drastiskt ökad fattigdom. De senaste ärens utbredda insikt om att 
människors utsatthet för naturkatastrofer är av avgörande betydelse för att nä FNs uppställda 
millenniemäl, har ökat förstäelsen för vikten av förebyggande ätgärder. 

Sida har, i närä samarbete med svenska samarbetspartners säsom SEI, SNV och 
Räddningsverket, päbörjat arbetet med att utveckla en strategi för hur utvecklingssamarbetet 
bör utformas för att minska fattigas utsatthet för naturkatastrofer, samt utarbeta metodverktyg 
för att underlätta och stärka detta arbete. Mot bakgrund av det globala hot som ökade 
klimatförändringar och naturkatastrofer utgör, bör integreringen av katastrofförebyggande i 
Sidas utvecklingssamarbete ses som ett viktigt led i de gemensamma ansträngningarna för att 
minska fattigdomen i världen. 

Ett av SEIs tvärgäende forskningsprogram ägnas ät risk och särbarhet för fattiga och 
marginaliserade grapper. Ytterligare insatser pä detta omräde kan bli aktuella. 

6. NÄGRA AV AKTÖRERNA 

De tänkbara aktörerna pä miljöomrädet globalt, regionalt och nationellt ökar i antal och spelar 
en alit viktigare roll i utvecklingsdiskussionema. För samtliga niväer gäller att variationen när 
det gäller inriktning, engagemang, kunnande och förmäga är mycket stor och dessutom 
fortfarande alltför ofta individberoende och därmed varierande över tiden. En slutsats av detta 
är att en bedömning av samarbetsmöjligheter mäste göras frän fall tili fall och frän tid tili 
annan. Förslagen ovan utgär frän sädana bedömningar, men nägra mera generella satsningar 
kan ocksä tänkas för att utveckla aktörskretsen mer längsiktigt. En ökad satsning pä miljö i 
det internationella utvecklingssamarbetet förutsätter inte bara ett antal aktörer, som Sida kan 
samarbeta med, utan även kapacitet och vilja hos dessa att hantera ett utökat samarbete. Viljan 
tili ökat samarbete kan man ofta ta för given, men kapaciteten är inte självklar och kan i en del 
fall ta tid att upparbeta. Utan kapacitetsförstärkning hos berörda aktörer kommer det att vara 
svärt att utnyttja avsevärt ökade medel för miljö pä fr.a. bilateral niva. En ökad bilateral 
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satsning är sälunda i väsentliga avseenden beroende av Sidas möjligheter att vid behov hjälpa 
tili med att bygga upp kapacitet hos aktörerna. 

Vad gäller nägra av de stora internationella aktörerna som är aktuella i detta sammanhang, i 
första hand utvecklingsbankerna, handlar denna problemställning mindre om deras egen 
kapacitet utan mer om hur Sida för dialog med dem och utformar flexibla och ändamälsenhga 
instrument för samarbete. Detta kräver ofta medverkan pä hög niva inom Sida och kan i sig 
vara kapacitetskrävande. Ett väsentligen utökat samarbete med en utvecklingsbank tar tid att 
bereda och förhandla fram. 

Det civila samhällets betydelse för miljöfragomas hantering och en hallbar utveckling - ocksä 
de sociala och ekonomiska aspektema - nämns pä flera ställen i rapporten. 
Miljöorganisationer har vid flera tillfällen banat väg inte bara för miljöätgärder utan ocksä för 
en demokratisering av samhällen. Sida har ett omfattande stöd tili organisationemas arbete 
och egna utveckling. 

En fräga som framträtt under utredningens gäng är de svenska universitetsinstitutionemas 
möjligheter att i framtiden mera systematiskt engagera sig i ett "breddat tredje uppdrag" med 
intemationell inriktning. Tiden har inte medgett nägra mer ingäende överväganden, men 
diskussionen när det gäller denna fräga bör fortsätta. 

I detta avsnitt diskuteras kortfattat nägra av de viktigare aktörerna, bäde officiella och ideella, 
med betoning pä deras kapacitet att medverka i en större satsning pä miljö i biständet samt hur 
Sida bör förhälla sig tili dem för att säkerställa att denna kapacitet skapas. I avsnitt 7 
diskuteras vilka resurskonsekvenser detta skulle fä för Sida. Redogörelsen gör inte anspräk pä 
fullständighet, genomgängen här utgär frän ett mycket begränsat urval, mänga andra 
organisationer än de nämnda samarbetar med Sida i miljöfrägor. 

6.1 Svenska myndigheter 

6.1.1 Naturvärdsverket 

Naturvärdsverket (SNV) föresläs fä en utökad roll för att planera och genomföra delar av det 
miljöinriktade biständet. Myndigheten utförde 2004 en ambitiös intern utredning om sitt 
engagemang inom internationellt utvecklingssamarbete, där man systematiskt prövade vilket 
bidrag man kunde ge28. Rapporten behandlar alit internationellt samarbete, inklusive det 
alltmer tidskrävande förhandlingsarbetet inom EU vilket tar mycket mer kapacitet i anspräk 
än biständssamarbetet. I rapporten förespräkas en positiv inställning frän SNVs sida tili ökat 
internationellt projektarbete under föratsättning att "detgär att komma överens med Sida om 
en mer längsiktig inriktning av verksamheten för att underlätta planeringen pä enheterna", 
samt att verkets enheter fär ökat stöd för projektadministration och för utbildning om 
förhällandena i berörda samarbetsländer. Rapporten talar även om att finansieringsvolymen 
bör öka frän nuvarande ca 25 mkr per är tili ungefär det dubbla inom 3-5 är. 

SNV har fr.o.m. 2002 fatt ett tillägg tili sin instruktion som säger att myndigheten skall 
medverka i det miljöarbete som bedrivs inom svenskt internationellt utvecklingssamarbete. 
Samarbetet mellan SNV och Sida regleras i ett avtal frän oktober 2004 som är tillräckligt 
elastiskt för att medge den expansion som föratses i denna utredning. 

28 Naturvärdsverket (2004): Naturvärdsverket internationella arbete - redovisning av ett internt verksprojekt. 
Rapport 5355, Naturvärdsverket, Stockholm. 
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Önskemälet om längsiktighet i utvecklingssamarbetet som grand för att bygga upp nödvändig 
ytterligare kapacitet är rimligt och bör kunna tillgodoses av Sida. De förslag som lämnats i 
tidigare avsnitt för nya engagemang av SNV i utvecklingssamarbetet torde addera upp tili 
betydligt mer än en fördubbling av nuvarande samarbete och borde skapa föratsättningar för 
anställning av nödvändig ytterligare personal. Under detta uppbyggnadsskede kan det bli 
önskvärt med tätare kontakter mellan Sida och SNV än hittills, och det räcker knappast med 
de ärliga överläggningar som föratses i samarbetsavtalet. Därtill skulle det vara önskvärt med 
bättre kunskaper pä ömse häll om varandras verksamhet, och eventuellt skulle ett visst 
personalutbyte, säsom växeltjänstgöring under begränsad tid, kunna övervägas. Sida 
överväger lämpliga former för tätare samverkan med SNV. 

6.1.2 Kemikalieinspektionen 

Kemikalieinspektionen (Kemi) häller som nämnts pä med att utforma ett förslag tili nytt 
samarbetsavtal med Sida. I avtalsutkastet föresläs en avsevärd utvidgning av det 
internationella utvecklingssamarbetet, inklusive ätskilliga initiativ som inte ätergivits i denna 
rapport. Idag motsvarar myndighetens egna insatser pä detta omräde 2,5 personar per är. Detta 
föratses gradvis öka tili 5-9 personar frän är 2007 beroende pä takten i genomförande av de 
föreslagna insatserna. En sadan ökning för en relativt liten myndighet som Kemi kan bli nog 
sä krävande, och det arbetsprogram som föresläs i avsnitt 4.2 mäste betecknas som ambitiöst. 
Även med Kemi bör Sida ha en mycket tätare dialog än hittills och aktivt samarbeta med 
Kemi för att bygga upp dess kapacitet, t.ex. med deltagande av personal frän Kemi i Sidas 
kurser och utvalda besök i samarbetsländerna. 

6.1.3 Statens energimyndighet 

Statens energimyndighet (STEM) har idag en begränsad roll inom biständet. Samtidigt 
bedömer Sida att det finns ett behov av att bygga upp en sammanhällen svensk kapacitet inom 
omrädet energi och kiimat för att stödja utveckling och reformering av energisektom i 
samarbetsländerna genom myndighetssamarbete, kursverksamhet och andra insatser. Ett 
omfattande reformarbete pägär i flera utvecklingsländer inom denna sektor med ökad 
betoning av smäskaliga, decentraliserade lösningar och minskad roll för monopolistiska, 
centraliserade elbolag. Detta aktualiserar frägor som tydliga lagar och regler för elsektom, 
medverkan frän privata sektom, prissättning av elektricitet och handel med elkraft. 
Fömyelsebar energi utvecklas ständigt men väcker frägor om styrmedel som t.ex. 
subventioner. För att fä tillgäng tili expertis pä dessa frägor behöver Sida bygga ut sitt 
samarbete med STEM, sä att myndigheten pä sikt kan ägna kanske tre personar per är ät det 
internationella utvecklingssamarbetet. Sida avser att samräda med STEM om hur detta kan 
ske. 

Sida kommer även att vända sig tili andra myndigheter med relevant sakkompetens för ett 
samarbete pä miljörelaterade omräden. 

6.2 Nägra svenska miljöorganisationer 

6.2.1 Naturskyddsföreningen 

Svenska naturskyddsföreningen (SNF) är med bred marginal Sveriges största 
miljöorganisation med 168 000 medlemmar vid ärsskiftet 2004/05. SNF genomför ett 

60 



internationellt program med finansiering frän Sidas anslagspost för stöd tili enskilda 
organisationer, detta berör ca 40 miljöorganisationer i Syd. Sidas bidrag tili detta program är 
25 mkr per är, därtill kommer ett bidrag för informationsinsatser och SNFs egeninsats pä 
10%. 

I Kina finns idag ca 2 000 enskilda miljöorganisationer vars verksamhet tolereras av 
myndighetema. Flertalet saknar nastan helt extern finansiering. Ett stöd tili dessa skulle kunna 
bidra tili miljödebatt i Kina och därmed ses som ett förtäckt demokratistöd. Med hänsyn tili 
Kinas storlek bör det dock koncentreras. SNFs program omfattar inte Kina. SNF har dock 
genom sinä asiatiska samarbetspartners etablerat kontakt med kinesiska miljöorganisationer 
som är angelägna om samarbete och stöd. SNF saknar dock kapacitet att utveckla samarbete 
med dessa. Man föreslär därför en utvidgning att sitt pägäende programstöd tili att omfatta 
även ett tiotal kinesiska miljöorganisationer, som arbetar med kiimat- och kemikaliefrägor. 
Syftet skulle vara att stärka dessa organisationers förmäga att framföra sinä äsikter tili 
inhemska och internationella beslutsfattare och därmed skapa föratsättningar för en mer 
progressiv nationell miljöpolitik samt även en bättre förstäelse bland svenska intressenter för 
Kinas prioriteringar avseende miljön. 

Ett stöd med denna inriktning skulle i ett inledande skede omfatta 10-15 mindre projekt tili en 
kostnad pä ca 7 mkr per är, inklusive en tjänst för en handläggare vid SNFs kontor i 
Stockholm. Sida skulle vilja föreslä SNF att utarbeta förslag tili ett sädant program. 

Möjligheten att SNF skulle kunna fungera som paraplyorganisation för andra svenska 
miljöorganisationer och kanal för Sidas stöd tili dem har diskuterats mellan Sida och SNF, 
men nägot beslut har inte fattats. SNF är villiga fortsätta diskussionen men behöver först ha 
intema samräd. För Sida skulle detta innebära en viss avlastning av arbete men framför alit en 
ökad tillgäng pä sakkunskap för bedömning av ansökningar frän enskilda organisationer och 
därmed bättre möjligheter att i framtiden öka stödet tili dessa. Sida avser ta upp fragan mer 
formellt med SNF. 

6.2.2 SEI 

Stockholms miljöinstitut (SEI) sysslar i första hand med strategisk, tillämpad forskning direkt 
kopplad tili policyutveckling, inte grandforskning eller teoriutveckling. Enligt styrelsebeslut 
frän november 2004 skall SEI vara ett oberoende, policyinriktat, kunskapsgenererande och 
kapacitetsbyggande institut, inriktat pä miljö- och utvecklingsfrägor med avsikt att tydligare 
än tidigare fungera som institutionell samarbetspartner tili svenska regeringen och 
myndigheter säsom Sida. SEI minskar sin tidigare verksamhet som konsult pä kommersiell 
basis och övergär i en fas av expansion med inriktning pä strategiska frägor, där institutets 
styrka och omvärldens behov sammanfaller. 

SEI har huvudkontor i Stockholm, filialer med stor självständighet i Boston i USA, York i 
Storbritannien och Tallinn i Estland; därtill har man projektkontor i Bangkok och Beijing. 
Man arbetar med fem tvärgäende program: (a) den atmosfäriska miljön, (b) 
klimatförändringar, (c) risk och särbarhet, (d) studier i hallbar utveckling, samt (e) 
vattenresurser. Sida har i ätskilliga är haft samarbete med SEI, tidigare främst pä omrädet 
energiplanering och pä senare är mer avseende ekologisk sanitet. SEI har ett nätverk i Greater 
Mekong Subregion bestaende av ca 20 kunskapsorganisationer (forskningsinstitut, universitet, 
enskilda organisationer), och man har nyligen inkommit med en framställning tili Sida om 
stöd tili detta nätverk med ca 21 mkr över tre är. 
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Regeringen ger via miljödepartementet ett basstöd tili SEI pä 12 mkr per är, vilket har värit 
oförändrat i ätskilliga är. Med hänsyn tili ökningen av det miljöinriktade biständet, SEIs 
förutsedda roll i flera nya program (t.ex. vatten och sanitet) och dess alit viktigare uppgift som 
samarbetspart tili Sida, är det rimligt att stärka SEIs föratsättningar som ett internationellt 
framstäende institut och därför öka dess basstöd. Sida skulle vilja komplettera regeringens 
basstöd tili SEI med 25 mkr per är. För SEI föratses en avsevärt utvidgad roll med 
samordningsansvar för nägra stora program som skall planeras och genomföras (se t.ex. 
avsnitt 5.1). Det är angeläget att Sida utformar ett övergripande samarbetsavtal med SEI som 
ger utrymme för regelbundna överläggningar om kapacitetsfrägor. Sidas samarbete med SEI 
avser utveckling och genomförande av utvecklingsprogram och skall därför inte handläggas 
som forskningssamarbete. 

Sida kommer även att stödja andra svenska organisationer och institut för insatser inom 
miljörelaterade omräden. 

6.3 Mellanstatliga organisationer 

Som antytts i inledningen tili avsnitt 6 är det knappast möjligt att föra ett genomgripande och 
allmängiltigt resonemang om alla olika globala, regionala och sub-regionala organisationers 
roll, svagheter och styrkor. Dock föreligger det ett klart generellt behov att päverka de globala 
och regionala organisationema, bäde de finansiella och FN-systemet, mot mer integrering av 
miljöaspekter i sin verksamhet. Sida har tagit en del initiativ pä detta omräde. Ätskilligt mer 
skulle kunna göras av säväl Sida som regeringskansliet, men en tydlig rollfördelning är 
önskvärd och resurser krävs. 

Nedan följer korta avsnitt om nägra av de viktiga mellanstatliga organisationer, som skulle 
kunna förstärkas och som skulle kunna genomföra de satsningar som diskuterats i tidigare 
avsnitt, med betoning pä Sidas förhällningssätt tili dem. 

En organisation med vilken ett utökat samarbete kan förväntas är FAO (se avsnitt 5.5.2). Viss 
tveksamhet har av olika skäl uttryckts tili ett ökat stöd f.n. tili Global Environment Facility 
(GEF). Däremot fmns inom nägra av de föreslagna koncentrationsomrädena möjligheter tili 
ökat stöd tili atgärdsplaner kopplade tili miljökonventioner, vilket skulle utgä efter bedömning 
av de nämnda svenska aktörerna. Ett exempel är stöd tili de konventioner som berör 
kemikalier och farligt avfall, som skulle handläggas av Kemi, ett annat är stöd tili fonderna 
knutna tili klimatkonventionen, vilket SNV och STEM skulle kunna bedöma. 

6.3.1 Världsbanken 

Med Världsbanken har Sida ätskilliga pägäende samarbetsprojekt inom flera av de 
koncentrationsomräden som nämnts ovan. Möjligheter tili samfinansiering med banken 
uppstär efterhand, kanske främst vad gäller hallbar energi och vattenförsörjning bäde i städer 
och pä landsbygden. Möjligheterna tili sadan samverkan bör bevakas. Vidare bör initiativ tas 
för att intressera banken för svensk kompetens avseende miljöförvaltning och 
kemikaliehantering, och bäde SNV och Kemi skulle kunna stimuleras att uppvakta banken för 
att utröna förutsättningarna tili samarbete. 
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6.3.2 UNEP 

Den svenska UNEP-strategin framhäller att "UNEP skall bära det övergripande och 
samordnande ansvaret för miljödimensionen av hallbar utveckling inom FN-systemet", 
liksom att Sverige skall verka för att stärka UNEPs politiska och ekonomiska ställning. Ett 
utökat stöd tili UNEP mäste ta sin utgängspunkt bl.a. i den strategiska pian för teknologistöd 
och kapacitetsbyggande pä miljöomrädet, den s.k. Bali-planen, som Sverige ställt sig bakom. 
UNEP har nyligen ingätt ett samarbetsavtal med UNDP som skulle kunna ge organisationen 
ökad tyngd i det internationella miljöarbetet. 

Stöd skulle kunna ges tili UNEP för att i högre utsträckning kunna fungera som en katalysator 
för att stärka miljöintegrationen inom andra FN-organ. Sverige har gett ett inledande stöd tili 
UNEPs samarbete med UNDP kring miljö och fattigdom. Detta stöd borde kunna utvidgas tili 
ett eller flera av följande omräden: 

• gemensamma projekt för UNEP/UNDP för att testa ansatsen under deras nya 
samarbetsavtal i nägra prioriterade pilotländer; 

• den nya Joint Task Force som UNEP/UNDP etablerat för översyn av länk 
miljö/fattigdom inom MDG-arbetet; 

• UNEPs lärande för att komma in i UNDAF- och CCA-processema; 
• UNEP/UNDPs nya initiativ för analys kring fattigdomsminskande tillväxt och 

miljömässig hällbarhet. 

Ett stöd bör kunna övervägas tili implementering av Baliplanen för att bygga kapacitet i 
samarbetsländernas miljöförvaltning. UNEPs miljöanalyskapacitet behöver förstärkas och ett 
stöd tili satsningar för att stärka länkarna mellan bedömningarna om miljötillständet i världen 
och policyutveckling inom UNEP, liksom mellan UNEP och andra aktörer pä omrädet bör 
övervägas, liksom ett stöd tili nägra av de regionala kontoren, bl.a. i Afrika. UNEPs arbete 
med kemikaliefrägor torde vara ett av organisationens starkaste omräden och ett tänkbart ökat 
samarbete pä detta omräde nämns i avsnitt 5.2.2. En instrumentell roll för UNEP i Afrikas 
Marrakeshprocess i samverkan med NEPAD och SADC kan ocksä bli aktuell (avsnitt 5.7.2). 

6.3.3 HABITAT 

HABITAT är det FN-organ som ansvarar för FNs arbete med städemas miljö. Efter att 
tidigare ha värit av begränsat intresse har Sida under senare tid ökat sitt stöd tili HABITAT, 
bl.a. inom vatten och sanitet samt slumsanering. Arbete pägär med att ta fram en svensk 
strategi för samarbete med HABITAT och en utökning av samarbetet bör förstäs ligga i linje 
med denna och betona en förstärkning av HABITATs strategiska fokus. Utöver tänkbara 
insatser som nämns i avsnitt 5 kan stöd övervägas bl.a. tili arbetet med att ta fram en 
"medium-term strategic and institutional pian". 

6.3.4 ADB 

Ett vidgat samarbete med den Asiatiska utvecklingsbanken i Manila skulle bli ett viktigt 
inslag i en prioritering av miljöinsatser i Asien. ADB har, frän att tidigare värit mycket 
fokuserad pä tunga investeringar i infrastruktur, sedän november 2003 en ny miljöpolicy, och 
den nye chef som tillträdde i januari 2005 har betonat millennieutvecklingsmälen och kampen 
mot fattigdomen. Bankens arbete i Greater Mekong Subregion är präglat av en framätriktad 
miljövision, det finns en arbetsgrupp för miljöfrägor med deltagande av berörda länder samt 
förslag tili ett sekretariat för denna med säte i Bangkok (som Sida överväger att stödja). Den 
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möjliga utvidgningen av detta samarbete torde kräva en mer aktiv bevakning av banken än 
hittills av Sida. En ökande del av denna bevakning bör sannolikt ligga pä SENSA, Sidas 
miljöresurs vid ambassaden i Bangkok (se vidare avsnitt 7.1). 

6.3.5 AfDB 

Den Afrikanska utvecklingsbanken har pä senare tid tagit tvä viktiga men synbarligen 
konkurrerande initiativ för att tillhandahalla vatten och sanitet i Afrika (avsnitt 5.1). Banken 
har ingen större tidigare kapacitet just pä detta omräde. Samtidigt är problemen i Afrika 
allvarliga, och det vore angeläget att stödja bankens strävan att söka lösa dessa med afrikansk 
medverkan. Frän svensk sida kunde av viss avvaktande inställning tills vidare vara lämplig 
samtidigt som utvecklingen av bankens vattenfond och det altemativa programmet RWSSI 
bör följas noga. Sida eftersträvar samverkan med andra bistandsgivare i inställningen tili 
AfDBs arbete med vatten och sanitet. 

6.4 Internationella miljöorganisationer 

Nägra av de mänga internationella miljöorganisationer Sida har samarbetat med under ären är 
intressanta med tanke pä möjligheter tili ökat stöd. Tvä av dem tas upp här. 

6.4.1 IUCN 

International Union for the Conservation of Nature (IUCN) torde vara världens största 
enskilda miljöorganisation med över 1 000 medlemsorganisationer världen över. IUCN är 
speciell i bemärkelsen att man även har regeringar och myndigheter som medlemmar, i 
Sverige säväl regeringen som Naturvärdsverket. Inom IUCN fmns sex s.k. kommissioner, 
snarare nätverk som sysslar med analytiskt arbete pä olika omräden, t.ex. artemas överlevnad, 
skötsel av ekosystem och miljöjuridik. Dessa nätverk engagerar ca 12 000 individer pä 
frivillig basis, dock relativt fä svenskar. IUCN har projektverksamhet i ett stort antal 
samarbetsländer och är väl representerat i Afrika, Sydostasien och Centralamerika. IUCNs 
projekt syftar tili hallbar utveckling med betoning av miljövard. Man har särskild styrka vad 
gäller bevarande av biologisk mängfald och hällbara ekosystem, medan man har värit mindre 
framgängsrik vad gäller sociala och ekonomiska aspekter. IUCNs komplicerade straktur har 
tidigare förorsakat organisations- och ledningsproblem, men idag har organisationen en 
mycket kompetent ledning. 

En synnerligen viktig aspekt pä stödet tili IUCN är att organisationen kombinerar ide- och 
policyutveckling av världsklass med ett världsomspännande kontaktnät med förgreningar in i 
det civila samhället pä gräsrotsnivä genom det mycket stora antalet medlemsorganisationer, 
inte minst i syd. Sida har givit stöd tili IUCNs arbete med miljö och utveckling sedän början 
av 1980-talet och har generellt stort förtroende för organisationen. Sidas nuvarande basstöd 
tili IUCN uppgär tili 30 mkr per är, därtill kommer projektstöd pä 10-15 mkr inklusive tvä 
JPO tjänster. Ökat stöd skulle kunna utgä tili IUCN enligt principen att stöd skall kunna öka 
tili välkända och väl fungerande mottagare. IUCN är förvisso en sadan och Sida avser därför 
anvisa ytterligare 15 mkr per är i basstöd. I gengäld bör Sida ställa krav pä IUCN att mer 
aktivt söka engagera svensk resursbas i sin verksamhet. Däratöver är det troligt att IUCN 
skulle fä en roll inom ramen för ett ökat svenskt miljöstöd tili Greater Mekong Subregion. 
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6.4.2 IIED 

The International Institute for Environment & Development (IIED) i London har samarbetat 
med Sida ända sedän 1980-talet. IIED har hallbar utveckling som sitt specialomräde och 
hävdar med viss rätt att man var först med att uppmärksamma miljöns betydelse för 
utveckling. IIED är en av världens ledande policyorganisationer pä detta omräde och ingär 
dessutom i ett internationellt nätverk som omfattar organisationer i syd. Exempel pä omräden 
där IIED har gjort betydelsefulla insatser är miljöekonomi, hallbar stadsutveckling, 
ökenutbredning, klimatfrägan och hällbart jordbrak. 

Sidas nuvarande basstöd är 7 mkr per är och bör kunna öka tili 10-15 mkr, även här under 
föratsättning att svensk resursbas kan engageras mer aktivt. IIED skulle kunna spela en viktig 
roll när det gäller integrering av miljöaspekter i EUs utvecklingssamarbete. IIED skulle ocksä 
kunna spela en viktig roll i samband med satsningar pä hallbar stadsutveckling, bl.a. i kraft av 
sitt avsevärda kontaktnät med enskilda organisationer, liksom avseende energi och kiimat och 
kanske ocksä biodiversitet i ett samhällsperspektiv. IIED har ett pägäende samarbete med SEI 
och skulle pä vissa omräden kunna förstärka dess verksamhet. 

6.5 Svenskt näringsliv och miljöteknik 

Även om det inte stär uttryckligen i uppdraget tili Sida i regleringsbrevet framgär det av 
regeringsförklaringen frän hösten 2004, liksom av valet av fem särskilda omräden, att 
regeringens avsikt är att Sida i största möjliga utsträckning skall engagera svenskt näringsliv 
och att svensk miljöteknik skall komma tili användning. Detta är i linje med politiken för 
global utveckling, som säger att "erfarenheter och kunskaper inom svenskt näringsliv och 
fackföreningsrörelse bör tas tillvara i utvecklingssamarbetet". Som ovan anförts säger dock 
samma politik även att biständet skall vara obundet.29 Samtidigt gäller naturligtvis det 
övergripande kriteriet för alit biständssamarbete, nämligen att det skall vara 
fattigdomsinriktat. 

Hos Exporträdet fmns nätverket Svensk miljöteknikexport.30 Detta omfattar ca 650 företag, av 
vilka 80 % är smä och medelstora; därtill tillkommer senare i är branschprogrammet förnybar 
energi med ytterligare 100 företag. De exporterande företagen inom svensk miljöteknik 
omsatte 2002 totalt närä 40 mdkr, vilket är mer än t.ex. järn- och stälverk (38 mdkr) och 
möbelindustri (28 mdkr). Miljöteknikexporten har stadigt ökat under början av 2000-talet, 
2002 var ökningen 8,4 %. De viktigaste marknaderna är Norden och övriga Västeuropa som 
2002 tog emot 62 % av den svenska miljöteknikexporten. Det äret tog Asien emot 9 %, 
Central- och Osteuropa 7 %, Latinamerika 3 % och Afrika 1 %. Närä hälften av företagen (43 
%) hade under 2002 exporterat tili Central- och Osteuropa och en lika stor andel hade 
exporterat tili Asien, medan 16 % hade exporterat tili Latinamerika och 14 % tili Afrika. De 
starkaste branschema är vattenrening (158 företag i nätverket), avfallshantering (136 företag), 
luftföroreningar (98 företag), och vattenförsörjning (64 företag). 

En slutsats av denna statistik, som kommer frän en utredning utförd pä uppdrag av Svensk 
miljöteknikexport och Exporträdet, är att de marknader där Sidas verksamhet nägorlunda 
sammanfaller med inriktningen av svensk miljöteknikexport i första hand finns i Asien. Flera 
av marknaderna i Central- och Osteuropa ligger utanför biständet, sedän dessa länder blivit 

29 Prop. 2002/03:122, sidorna 71 och 77. 
www, s wedentech. corn 
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medlemmar av EU. Afrika, den region där biständet är volymmässigt störst och mest 
fattigdomsinriktat, är knappast aktuellt annat än i undantagsfall, Latinamerika likasä. 

Av regeringens uppdrag tili Sida framgär att miljöteknik skall belysas i utredningen. 
(Se ocksä avsnitt 3, pkt 6.) Inom de föreslagna koncentrationsomrädena (avsnitt 5) kommer 
miljöteknik att kunna nyttjas, t.ex.: 

• vatten och sanitet, främst avseende vattenförsörjning och vattenrening; 
• hallbar energi, avseende alternativ energiförsörjning och energieffektivisering; 
• hallbar stadsutveckling, t.ex. med avseende pä avfallshantering. 

I en vidare bemärkelse skall självfallet hallbar teknik användas pä alla omräden, väre sig det 
gäller tekniska lösningar frän Sverige eller med ursprang i samarbetsländerna eller 
annorstädes. Den miljömässiga hällbarheten hos ali biständsfmansierad teknik skall bedömas 
av de miljökonsekvensanalyser som Sidas insatser alltid är föremäl för. 

De förslag som lagts i denna utredning med syfte att direkt eller indirekt främja export av 
svensk miljöteknik kan sammanfattas som följer: 

• Sydostasien, särskilt Greater Mekong Subregion, och i tillämpliga delar Kina, betonas 
som ett viktigt geografiskt omräde. Det bedöms att möjligheterna tili synergi mellan 
Sidas verksamhet och svensk miljöteknikexport är störst i denna subregion. 

• Genom denna fokusering kan förhoppningsvis synergieffekter uppnäs mellan svenska 
ambassader, Sidas förstärkta representation vid ambassaden i Bangkok, andra 
organisationer som samverkar med Sida, t.ex. ADB, och svenska intressen. 

• Hallbar stadsutveckling är ett koncentrationsomräde som erbjuder möjligheter för flera 
branscher, där nätverket Svensk miljöteknikexport är starkt. 

• Vattenförsörjning och vattenrening har föreslagits som prioriterat omräde för 
investeringar, inte bara i Asien utan även i regionen Europa (Västra Balkan, 
Kaukasien och Centralasien) samt i Afrika och är kanske den bransch där Svensk 
miljöteknikexport är starkast. 

• Affärskonceptet "Sustainable City" kan förstärkas med en version av 
demonstrationsprogrammet DemoOst, under förutsättning att detta kan anpassas tili 
asiatiska förhällanden. 

• Därtill kommer det ökade stöd som väntas gä tili miljöprojekt inom programmet 
StartSyd (se vidare nedan). 

Sida har noterat att ett nationellt miljöteknikräd skall inrättas för samordning av insatser inom 
miljöteknik, miljödriven affärsutveckling och miljöteknikexport. Sveriges miljöteknikräd eller 
Swedish Environmental Technology Council (Swentec) fär ett ärligt anslag pä 10 mkr frän 
Näringsdepartementet och placeras pä Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Syftet med 
Swentec blir en "samordnande roll, en nationell kontaktpunkt tili ett bredare och 
ändamälsenligt nätverk som knyter samman intressenterna pä omrädet miljöteknik: 
näringslivet, akademia och forskare, finansiärer, frivilligorganisationer, statliga myndigheter 
och regionala aktörer, samt internationella organisationer" . Sidas eventuella samverkan 
med Swentec färklarläggas. 

Det arbete som pägär inom ramen för EUs Environmental Technologies Action Pian kunde 
vara intressant att ta del av. Ofta finns det ett stort institutionellt stödbehov hos myndigheter i 

31 Betänkande av Utredningen om miljöteknikcentrum (2004): Swentec AB - for en nationell kraftsamling pä 
svensk miljöteknik. SOU 2004:84, Stockholm. 
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fattigare länder, där man inte riktigt vet hur man skall bistä sinä företag i att bli mer 
miljömässigt hällbara. Det kan röra sig om alit frän renare processer och tekniker i 
tillverkningen, tili att införa miljöledningssystem, arbeta med miljödriven affärsutveckling, 
fasa ut farliga kemikalier etc. Hallbar miljöteknik bidrar även tili en bättre social miljö samt 
skapar tillväxt genom att en efterfrägan pä produktema förväntas öka i regionerna - ett syd-
syd-perspektiv kan anläggas. Svenska företag har här mycket att erbjuda. 

Sida har ett program för företagssamarbete kallat StartSyd, som syftar tili att skapa 
föratsättningar för smä och medelstora svenska företag att etablera affärssamarbete i de 
svenska samarbetsländerna. Programmet administreras av NUTEK i samverkan med Almi 
Företagspartner. Programmet avser inte primärt miljö, men samarbetsavtalet mellan Sida och 
NUTEK öppnar för möjligheter att styra över dess verksamhet alltmer mot miljö. En färsk 
utvärdering visar pä goda resultat, medverkande företags sysselsättning och omsättning har 
ökat avsevärt, och motsvarande erfarenheter finns hos deras samarbetspartners. Hittills har 
215 projekt handlagts i 63 länder. Programmets nuvarande budget är 58 mkr per är, och Sida 
överväger att öka denna tili 70 mkr med inriktning av ökningen pä miljöprojekt. 

7. SIDAS KAPACITET OCH SVENSK RESURSBAS 

7.1 Sidas interna kapacitet 

Ovan (avsnitt 3, pkt 7) har nämnts hur kapaciteten inom Sida med ären blivit alltmer 
ansträngd tili följd av ökningar av biständsanslaget i förening med besparingskrav pä 
myndighetens förvaltningsanslag. Graden av handläggningsintensitet för nya insatser har 
därför nämnts som ett av de strategiska överväganden som bör tas vid vai av 
koncentrationsomräden och enskilda insatser i denna utredning. Tvä principer har nämnts, 
dels att dessa vai skall ske med hänsyn tili förutsättningarna för Sida att förstärka sin kapacitet 
genom samarbete med extema organisationer, dels utnyttjande av möjligheterna att räkna upp 
stödet tili pägäende insatser med väl fungerande och kända mottagare. 

I budgetunderlaget för 2006 talas först om en kraftig ökning av anslaget för internationellt 
utvecklingssamarbete med 2,7 mdkr tili totalt 16,7 mdkr, en ökning med 19 %. Därefter ger 
Sida uttryck för oro över utvecklingen av relationen mellan anslagen för utvecklingssamarbete 
och förvaltningsresurserna. Relationen mellan sakanslag och förvaltningsresurser väntas 
minska frän 2003, dä förvaltningsanslaget var 6,7 % av sakanslaget, tili 2008 dä denna kvot 
beräknas vara 5,6 %. Sida säger vidare att en sadan minskning förutsätter "en ökad 
koncentration pä länder och sektorer, tänkande i större volymer, ökat nyttjande av 
programstödsformer och intensifierat inre arbete med frägor som har att göra med effektivitet 
och produktivitet" . Samtidigt räknas i budgetunderlaget upp ett halvdussin omräden, varav 
miljö är ett, pä vilka Sida kommer att behöva förstärkt kapacitet för att tillgodose 
biständspolitikens intentioner. Mot denna bakgrund askar Sida en ökning av sitt anslag för 
förvaltning med totalt 125 mkr tili totalt 665 mkr 2006, varav 75 mkr avser fältorganisationen 
och 50 mkr administrationen i Stockholm. Sammanfattningsvis är saledes bilden att den totala 
verksamheten väntas inte bara öka kraftigt i volym utan även fördjupas pä flera omräden 
samtidigt som de administrativa resursema i relativ mening fortsätter att minska. Detta gäller 
även med hänsyn tagen tili den harmonisering mellan givare som Sida kommer att bidra tili 

32 Sida (2005): Budgetunderlag 2006. Sida, Stockholm, sid. 33. 

67 



enligt den s.k. Paris-agendan. Det sker ocksä vid en tidpunkt dä rationaliseringsarbetet har 
bedrivits under ätskilliga är och kapaciteten redan är ansträngd. 

I ljuset av den avsedda ökningen av Sidas ambitionsnivä för arbetet med miljö och ovan 
anförda förslag tili koncentrationsomräden kan flera kommentarer göras. 

1. Knappheten pä resurser är ett starkt skäl att fokusera de ökade satsningama 
geografiskt sä som föreslagits ovan. Därmed blir det lättare för Sida att samarbeta med 
andra organisationer och att uppnä kritisk massa och synergieffekter frän detta 
samarbete. 

2. Det blir angeläget att päskynda uppbyggnad av kapacitet och förmäga hos 
myndigheter och organisationer, som Sida samarbetar med. En sadan 
kapacitetsuppbyggnad, i första hand hos nämnda svenska organisationer, är dock i sig 
krävande för Sida i det inledande skedet. Sida mäste vara beredd att pata sig en 
stödjande och rädgivande roll, som kan vara nog sä tidskrävande. 

3. Erfarenheten, inte minst frän SENSA (se 4.1), visar att styrning frän Sida i Stockholm 
är bäde angelägen och kapacitetskrävande vid uppbyggnaden av kapacitet pä fältet. 

4. I samarbetsländerna bör Sida stödja uppbyggande av kapacitet hos institut, vars 
kompetens kan utnyttjas för analyser och bedömningar ocksä för Sida. 

Det kan inte nog betonas att en ökning av ambitionen avseende Sidas miljöarbete kommer att 
ställa ökade kvalitativa krav pä Sidas kapacitet. De kvantitativa resursbehov som förorsakas 
av en ökad miljö satsning, och som tillgodoses med ökad resurstilldelning, är endast en del av 
bilden. De kvalitativa behoven i form av kunnig personal är minst lika viktiga. Dessa behov 
kommer tili uttryck pä biständsambassaderna, där en ensam handläggare kan ställas inför 
problem som kräver stöd för sin lösning. Det är viktigt att sädant stöd gär att fä, frän Sida i 
Stockholm, men alltmer även frän med Sida samverkande organisationer i Sverige eller i 
samarbetsländerna. 

Budgetunderlaget för 2006 föreslär en ökning av förvaltningsanslaget tili Sida med hänsyn 
tagen tili den väntade ökningen av biständsvolymen. Höjningen av ambitionsnivän för miljö 
skall ske inom denna ökning. Ökningen av förvaltningsanslaget blir därför helt avgörande för 
Sidas förmäga att genomföra den ökade satsningen pä miljö. 

Arbetsbelastningen kommer att öka med avseende pä följande arbetsuppgifter: 
• planering och genomförande av nya insatser inom de föreslagna 

koncentrationsomrädena, hemma och i fält; 
• uppbyggnad av kapacitet hos med Sida samarbetande organisationer; 
• programdiskussioner, fortlöpande avstämning och dialog med dessa organisationer, 

liksom en uppföljning av samarbetets resultat; 
• svensk resursbasutveckling; 
• uppbyggnad av förstärkt regional kapacitet i fält (se vidare nedan). 

Behoven av nettotillskott för berörda enheter vid Sida i Stockholm kan uppskattas tili totalt 
omkring sex tjänster. En föratsättning för att tillhandahalla detta resurstillskott är att den 
föreslagna ökningen av förvaltningsresursema i Sidas budgetunderlag tillgodoses. Om sä inte 
är fallet tvingas Sida att hemställa om särskilt tillskott av förvaltningsanslaget, med 
hänvisning tili förbehäll i budgetunderlaget. 

Det är av särskild vikt att förstärka Sidas kapacitet i fält. Skälet är främst den pägäende 
decentraliseringen inom Sida tili biständsambassaderna samt den ökande förekomsten av 
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budgetstöd och liknande samarbetsformer. Detta ställer ökade krav pä policyanalys, 
erfarenhet och kompetens vid ambassadema, inte minst pä miljöomrädet. För att förstärka 
kapaciteten i fält för arbete med miljöfrägor verkar den mest framkomliga vägen pä kort sikt 
vara att fortsätta vad som redan har pabörjats, d.v.s. bygga upp regional kapacitet. I ett första 
skede bör uppmärksamhet ägnas ät Asien, särskilt Sydostasien, snarast möjligt därefter även i 
Afrika, särskilt ländema kring Victoriasjön. Det bör senare kunna bli aktuellt även i regionen 
Europa, om den där föreslagna satsningen pä investeringar i vattenprojekt tar fart. 

I Asien bör förstärkningen ske av SENSA vid ambassaden i Bangkok. I den nyligen 
genomförda utvärderingen föresläs att SENSA efter pilotfasen, dä enheten har bestätt av tvä 
tjänstemän vid ambassaden, utökas tili sex tjänster. Av dessa kan tre vara utsända frän Sverige 
medan de andra tre kan vara lokalanställda experter. 
Detta bedöms vara ett tillfredsställande sätt att förstärka Sidas kapacitet för genomförande av 
de föreslagna insatserna i Sydostasien och Mekongomrädet. Enheten bör i huvudsak ha som 
arbetsuppgifter: 

• att fatta beslut om nya regionala insatser inom ramen för Sidas delegeringsregler; 
• att bistä ambassadema i regionen vid bedömning av förslag tili nya bilaterala insatser; 
• att upprätthälla kontakter med organisationer i regionen som samverkar med Sida, 

särskilt ADB; 
• att följa upp genomförande av insatser i regionen; samt 
• att rapportera tili Sida i Stockholm om detta genomförande. 

I Afrika skulle ambassadema behöva en avsevärd förstärkning pä miljöomrädet. När 
utvecklingssamarbetet i alit större utsträckning handlar om dialog med samarbetsländerna och 
med andra givare om fattigdomsstrategier, programstöd och budgetstöd, behövs ett gediget 
kunnande när det gäller en miljömässigt hallbar utveckling. Sida avser att ge 
biständsambassademas ekonomer en viktig roll i analysen av samarbetsländernas miljöpolitik. 
En orientering i miljöekonomi för tillträdande ekonomer vid biständsambassaderna blir dä 
nödvändig. Dessutom borde särskilda miljötjänster inrättas. Biständsambassaderna i Afrika 
skulle t.ex. kunna förstärkas med bilaterala biträdande experter med särskilt kunnande pä 
miljöomrädet. 

I övrigt avser behovet av miljöförstärkning i Afrika främst insatserna i anslutning tili 
Victoriasjön. Sidas koordinator av programmet kring Victoriasjön är placerad vid ambassaden 
i Nairobi. Vid samma ambassad finns även tvä tjänster för arbete med naturresurser i Östra 
Afrika som förstärkning av ambassadema i denna subregion. Den förutsedda miljösatsningen 
kring Victoriasjön i förening med de nya krav pä miljöanalys som ställs av den ökande 
inriktningen pä budgetstöd leder tili behov av utbyggd kapacitet för Sidas miljöarbete 
regionalt. 

En enhet knuten tili ambassaden i Nairobi bör pä nägra ärs sikt fä en omfattning av 5-6 
tjänster, varav flera kan vara lokalt rekryterade. Dess främsta arbetsuppgifter skulle vara 

• att förstärka ambassademas arbete med kvalificerad miljöanalys i samband med 
revidering av fattigdomsstrategier och beslut om budgetstöd; 

• att medverka i handläggningen av insatserna kring Victoriasjön; 
• att samverka regionalt med miljöorganisationer (t.ex. UNEP, HABITAT); samt 
• att ansvara för beredning och genomförande av regionala insatser (saledes avseende 

hela Afrika) pä miljöomrädet. 
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7.2 Svensk resursbasutveckling 

Sverige är i relativ mening en av de allra största biständsgivama i OECD/D AC. Samtidigt är 
värt land förhällandevis litet med begränsad tillgäng pä expertis inom olika specialomräden 
berörda av biständet. Vad som framstär som en stark institution eller expertgrapp kan i själva 
verket visa sig vara en mindre grupp personer kring nägon eller nägra engagerade ledare, och 
sädana grapper är särbara för förändringar. Pä mänga omräden saknar vär svenska kompetens 
bredd, eftersom Sidas krav är högt yrkeskunnande i förening med gedigen erfarenhet av 
internationellt utvecklingssamarbete, en inte alltför vanlig kombination. 

Det är därför strategiskt av stor vikt för Sida att satsa pä att skapa arbetstillfällen i 
samarbetsländer eller vid internationella organisationer som arbetar med biständsfrägor för 
yngre svenska akademiker. I denna grupp finns ett starkt intresse för utveckling och frägor 
som rör utvecklingssamarbete, mänga har rest och besökt fattigare länder, Sida brakar ha ett 
stort antal sökande tili utannonserade vakanser. Men allmänt intresse och besök i länder i syd 
räcker inte för att fä arbete inom utvecklingssamarbetet, det krävs dessutom yrkesmässiga 
erfarenheter frän arbete i fattiga länder. Sida har flera beprövade instrament för att utveckla 
svensk resursbas: 

1. Junior Professional Officers (JPO) är tjänster för yngre akademiker som arbetar vid 
FN-organ och andra internationella organisationer vid säväl fältkontor som högkvarter 
samt vid EUs fältdelegationer. Grandkravet är akademisk examen pä magisternivä och 
nägot ärs arbetserfarenhet. Denna typ av tjänst har funnits sedän 1960-talet och har 
genom ären värit synnerligen effektiv för att rekrytera unga personer tili biständet. En 
nyligen genomförd uppföljning av JPO-programmet visar att 85% av dem som arbetat 
inom programmet, efter sin JPO-tjänstgöring fortsätter arbeta med utvecklingsfrägor 
utomlands eller i Sverige. 

Under 2004 tjänstgjorde sammanlagt 124 personer pä JPO-tjänster. Av dessa tjänster 
är ett flertal relaterade tili miljö där miljöaspekter ingär i arbetsuppgifter, men det är 
svärt att säga i hur stor omfattning. Tjänster med huvudsakligt miljöinnehäll äterfinns 
fr.a. pä FAO, UNEP, IUCN, HABITAT och AIT, men finns ocksä pä UNDP, 
UNICEF, FN-sekretariatet, Världsbanken och EUs fältdelegationer. 

2. Bilaterala biträdande experter (BBE) har ungefär motsvarande kvalifikationer som 
JPOs men arbetar inom det svenska bilaterala utvecklingssamarbetet. De kan arbeta 
inom program/projekt, ministerier, ambassader eller pä regionala, nationella eller 
internationella organisationer. För närvarande finns ca 45 BBE spridda i de fyra 
regioner där Sverige har bilateralt samarbete och inom en rad olika ämnesomräden. En 
mälbild för en mer längsiktig planering av BBE-programmet ligger för beslut och 
denna följer Sidas mäl och huvuddrag. Utifrän denna mälbild skall sedän 
avdelningama göra sinä prioriteringar av BBE-tjänster. Miljö finns med bäde under 
"Hallbar utveckling" och under "Övriga huvuddrag-globala gemensamma nyttigheter". 
Nu finns det ca 15 tjänster som har ett innehäll som kan relateras tili miljöfrägor, 
varav ca 5 arbetar med vattenfrägor. För 2005 är 40 mkr avsatta för BBE-programmet. 

Sedän finns andra instrament som ser annorlunda ut men har samma yttersta syfte, d.v.s. bidra 
tili att skapa svensk kompetens för biständsarbete: 

3. Minor field Studies (MFS) är stipendier pä nägra mänader, som skall göra det möjligt 
för studenter pä grandnivän att utföra sitt examensarbete i fattigare länder. Dessa 
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administreras av universiteten. Under 2003 fmansierade Sida totalt 544 sädana 
stipendier, varav ca 80 berörde miljö i vid mening. 

4. Utbytesprogrammet Linnaeus-Palme avser lärar- och studentutbyten, 2003 
fmansierade Sida 172 sädana, varav endast ett fätal rörde miljö. 

5. Gästforskning vid institut i samarbetsländer, företrädesvis jordbraksforskning vid 
institut inom CGIAR. Sida samfinansierar med forskningsrädet FORMAS att sädant 
program, som innebär att Sida öronmärker 5 mkr av sitt bidrag tili CGIAR för svenska 
gästforskare, medan FORMAS tillskjuter samma belopp för gästforskare vid andra 
institut i samarbetsländer. 

6. Sidas stöd för svensk u-landsforskning som nämndes ovan under avsnitt 5.6.1. 
7. Yngre konsulter (YK) är ett program där Sida kan finansiera medverkan av yngre 

konsulter i uppdrag som vunnits i konkurrens pä uppdrag av Sida. Programmet syftar 
tili att göra det möjligt för yngre personer, som eljest kanske inte hade värit 
kvalificerade att medverka i konsultuppdraget, att skaffa sig erfarenhet frän 
utvecklingssamarbete. Under 2004 ägnades ca 6 mkr at detta program och under 2005 
är 7 mkr avsatta för yngre konsultprogrammet. 

Det totala finansiella utfallet för Sidas internationella rekryteringsverksamhet (exklusive 
forskningsrelaterade ätgärder) var 2004 205 mkr, varav drygt 90 % avsäg programmen för 
JPO, BBE, MFS, utbytesprogrammet och YK. 

Däratöver rekryterar Sida experter som sekunderas tili internationella organisationer, 
inklusive FN-organ och även tili EU. Här är syftet dels att förstärka de berörda 
organisationema med expertis och för att kanske driva en viss fräga och dels för att föra 
tillbaka den internationella erfarenheten tili Sverige och Sida. Sekunderingarna initieras och 
finansieras vanligtvis av Sidas ämnes- och regionavdelningar. Ett antal s.k. nationella experter 
rekryteras varje är tili EU-kommissionen och EUs delegationer i falt. Under 2004 omfattade 
Sidas program för nationella experter 10 tjänster. Sida har under 2005 en budget för ett tiotal 
nationella expert-tjänster. Ovan har föreslagits sekunderingar för att stärka UNEPs arbete med 
kemikaliefrägor (avsnitt 5.2). 

Det är alltsä strategiskt viktigt för Sida att stärka den svenska resursbasen pä de omräden som 
föresläs för ökade biständssatsningar, för att dessa pä sikt skall bli hällbara. Sida avser därför 
att ge berörda avdelningar i uppdrag att utreda hur resursbasfrämjande ätgärder, framför alit 
fler tjänster för JPO och BBE, skall genomföras pä miljöomrädet inom en ökad ram pä 25 mkr 
2006 och även 2007. 

Resursbasutveckling kommer även att bedrivas vid Sidas samarbetsorganisationer (SNV, 
Kemi m.fl.). Varje sadan organisation har sitt eget kontaktnät med "underleverantörer" som 
medverkar i dess verksamhet pä olika sätt, i t.ex. Kemikalieinspektionens fall flera 
universitetsinstitutioner för kemi. Genom att dessa dras in i biständsarbetet kommer den 
svenska resursbasen att stärkas ytterligare. Sidas samarbetsorganisationer skulle ocksä pä 
olika sätt själva kunna medverka i genomförande av resursbasfrämjande ätgärder och de kan 
ocksä identifiera intressanta JPO-placeringar. 
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8. KOSTNADSUPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNING 

Nedan följer ett försök att beräkna den ärliga medelsätgängen per region och globalt, baserat 
dels pä en sammanställning av de förslag som lämnats i den föregäende texten, dels pä en 
grov uppskattning av möjligheter att initiera dessa och andra prioriterade insatser. 

Siffroma är självfallet mycket ungefdrliga - det tar tid att bereda nya insatser och mänga av de 
tänkta satsningama behöver utredas och formuleras noggrannare av och i samräd med 
samarbetsparter. En förhoppning och en ambition är att de bilaterala och regionala insatserna 
skall öka över tiden. Givet dessa förbehäll, som dä bl.a. avser tidsaspekten, skulle en 
geografisk fördelning sammantaget, tili att börja med, kunna se ut ungefär som följer. 
Globalt 430 mkr 
Afrika 300 mkr 
Asien 200 mkr 
Latinamerika 20 mkr 
Europa 50 mkr 

Sammanställningen av de mer detaljerade förslagen är grapperade under respektive 
sakomräde med en indikativ kalkyl för de satsningar som föresläs där belopp kunnat anges. 
Ovan har nämnts flera möjligheter för Sida tili samverkan med internationella 
utvecklingsbanker och andra finansiärer. Det gär inte nu att uppskatta hur vilka belopp som 
skulle kunna vara aktuella i sädana samverkansprojekt, men det skulle kunna handia om flera 
hundra miljoner kr per är. 

Vatten och sanitet 
Tre nya och pä sikt omfattande initiativ tas upp: miljömässigt hallbar sanitet, skolsanitet samt 
vatten och sanitet kring Victoriasjön. Dessa är huvudsakligen fattigdomsinriktade program 
avsedda att använda lokalt tillgänglig teknologi och inslag av s.k. folkligt deltagande i 
utförandet. Utbetalningarna beräknas tili 10 mkr 2006 och 110 mkr 2007. Pä kort sikt finns 
även goda möjligheter att öka det pägäende stödet tili flera välkända mottagare, vilket kan 
uppskattas tili 100 mkr per är. 

Pä detta omräde finns flera möjligheter tili samfinansiering med de internationella 
utvecklingsbankerna och andra aktörer, t.ex. EUs vattenfond och den afrikanska vattenfonden. 
Dit hör även investeringar i ländema i Västra Balkan, Kaukasien och Centralasien, 
företrädesvis i samarbete med utvecklingsbanker. Dessa möjligheter kan i dagsläget inte 
kvantifieras men öppnar för stora insatser. 

Kemikaliehantering 
Flertalet förslag avser kapacitetsuppbyggnad i skilda former. Under 2006 skulle ett 
institutionellt stöd tili UNEP päbörjas, nägra pägäende program som genomförs av UNEP och 
UNITAR skulle fä stöd liksom det pägäende FAO-programmet African Stockpiles 
Programme. Ett program i Sydostasien skulle päbörjas. Utbetalningar för dessa ändamäl kan 
under 2006 uppskattas tili 45 mkr för att 2007 växa tili 75 mkr. 

Hallbar energi 
Genomförande av programmet i Sydostasien väntas ta fart under 2006, tili en början med 
mindre insatser men med intentionen att genom t.ex. Världsbanken fmaniseriera investeringar 
inom hallbar energi. Tillsammans med föreslagna insatser inom klimatomrädet uppskattas 
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tänkbara utbetalningarna tili 70 mkr för 2006. Därefter kan en väsentlig ökning förväntas i 
samband med att lämpliga investeringar identifieras och bereds. 

Hallbar stadsutveckling 
Här föresläs ökat stöd tili ett antal pägäende program i samverkan med Världsbanken m.fl. 
aktörer samt ett nytt initiativ för luftföroreningar i Asien tili en uppskattad kostnad av 80 mkr 
2006 och 120 mkr 2007. Stöd tili utveckling av miljöinfrastraktur i samarbete med 
internationella utvecklingsbanker och FN-organ redovisas under andra 
koncentrationsomräden. 

Hällbart naturbrak 
Satsningar pä jordbrak, skogsbruk och marina resurser. Jordbruksinsatserna är företrädesvis 
lokaliserade tili Afrika, skogsinsatserna fr.a. genom globala och regionala organisationer och 
de marina satsningama globalt, regionalt och i nägon män bilateralt. Pä det marina omrädet är 
mänga processer i gäng och vissa skogsinsatser har identifierats, medan det pä 
jordbraksomrädet krävs en successiv uppbyggnad av stödet. Stödet tili biologisk mängfald, 
inklusive ekosystemtjänster, har börjat firma sinä former och efterfrägan ökar pätagligt. 
Utbetalningar för dessa ändamäl kan uppskattas tili 180-200 mkr per är. 

Kunskapsutveckling, kapacitetsuppbyggnad och miljöförvaltning 
Under denna rabrik ryms flera olika typer av stöd. Naturvärdsverket föresläs utveckla ett 
program för kapacitetsuppbyggnad tili en uppskattad kostnad av 10 mkr 2006 och 15 mkr 
2007. Nägra för Sida välbekanta institutioner föresläs fä ökat basstöd: IUCN med 15 mkr 
2006, IIED med 3 mkr samma är, medan SEI föresläs fä ett basstöd frän Sida med 25 mkr 
2006. Stödet tili dessa tre organisationer bör ytterligare kunna räknas upp med sammanlagt 
ytterligare 10 mkr äret därpä. Naturskyddsföreningen föresläs fä 7 mkr för arbete i Kina 2006 
och lika mycket 2007. Forskningssamarbetet bör kunna förmedla ytterligare 100 mkr tili 
miljöinriktade insatser 2006 och lika mycket päföljande är. Efterfrägan pä kunskap i 
miljöekonomi är stadd i stark tillväxt. Sammanlagt kan satsningama pä dessa omräden uppgä 
tili 180 mkr för 2006 och 250 mkr för 2007. 

Övriga strategiska sakomraden 
För insatser inom omrädena handel och miljö, hällbara konsumtions- och produktionsmönster, 
särbarhet och katastrofförebyggande beräknas en ökning med sammanlagt kanske 15 mkr 
2006. 

Svensk resursbasutveckling 
För att främja utveckling av svensk resursbas pä miljöomrädet föresläs ökade satsningar med 
25 mkr under 2006 och lika mycket 2007. 
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BILAGA 1: SAMRÄDSFÖRFARANDET 

Rapporten är ett resultat av ett omfattande samradsförfarande med mtressenter säväl inom 
Sida som extemt. Under drygt tvä mänader hölls sammanlagt ett 60-tal möten med 
departement, myndigheter, näringsliv, universitet, enskilda organisationer m.fl. Nedan är en 
sammanställning av intressenter som bidragit tili rapporten. 

Sida 

Avdelning 

Infrastruktur och Ekonomiskt Samarbete 

Naturresurser och Miljö 

Asien 

Afrika 

Europa 

Latinamerika 

Policy & Metod 

Forskningssamarbete 

Personal- och organisationsutveckling 

Enhet 

- Avdelningsledning 
- Urban Utveckling och Miljö 
- Infrastruktur och Finansiering 
- Energigruppen 
- Marknadsutveckling 

- Vatten 
- Landsbygdsutveckling 
- Miljöpolicy 
- Marina grupp en 

- Avdelningsledning 

- Avdelningsledning 

- Central & Östafrika 

- Avdelningsledning 

- Avdelningsledning 

- Avdelningsledning 

- Avdelningsledning 

- Rekrytering för internationella 
uppdrag 

- Internationella utbildningprogram 

Extema intressenter 

Organisation 

Utrikesdepartementet 

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 

Avdelning 

- Global Utveckling 
- Projektexportsekreteriatet 

- Internationella enheten 
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Näringsdepartementet 

Naturvärdsverket 

Kemikalieinspektionen 

Energimyndigheten 

IVL Svenska Miljöinstitutet 

Verket för Näringslivsutveckling 

Forskningsradet för miljö, areella näringar 
och samhällsbyggande 

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 

Näringslivets Internationella Räd 

Svenska Naturskyddsföreningen 

Exporträdet / Svensk miljöteknikexport 

Stockholm Environment Institute 

Stockholm International Water Institute 

Sveriges Lantbruksuniversitet 

Svensk ProjektExport 

Göteborgs Universitet 

Lunds Universitet 

Statens Livsmedelsinstitut 

Europeiska kommissionen 

Europeiska investeringsbanken 

- Näringslivs- och simplexenheten 

- Internationella sekretariatet 

- Generaldirektörens sekretariat 

- Enheten för klimatfrägor 

- Affärsutveckling 

- Enheten för Hallbar Utveckling 

-Stab 

- Kansliledning 

- Ledningen 

- Ledningssekretariat 

- Branschledningen 

- Institutsledningen 

- Institutsledningen 

- Swedish International Biodiversity 
Programme 

- Ordförande 

- Göteborgs miljövetenskapliga 
centrum 

- Miljöekonomiska enheten 
- Institutet för freds- och 

utvecklingsforskning 

- Universitetsledningen 

- Centre for Sustainability Studies 

- Institutsledningen 

- AIDCO 
- Direktoratet för utveckling 
- Ansvariga för vattenfrägor 
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BILAGA 2: FÖRKORTNINGAR 

ADB 
ACP 
AfDB 
AIT 
AMCOW 
ASTAE 
AVS 
BBE 
CGIAR 
CLIFF 
DFID 
EPOPA 
EBRD 
EECCA 
EIB 
ESMAP 
ETC 
EU 
EUF 
FAO 
FN 
FORMAS 
GEF 
GMS 
GWP 
HABITAT 
ICRAF 
IDB 
IIED 
ILO 
IPCC 
IPEN 
ITP 
IUCN 

TVL 
JPO 
Kemi 
KTS 
MDG 
MFS 
NIR 
NUTEK 
OECD/DAC 

OLADE 
PAN 

Asian Development Bank 
Africa, Carribbean and the Pacific 
African Development Bank 
Asian Institute of Technology, Bangkok 
African Ministerial Council on Water 
Asia Alternative Energy Programme 
Africa, Västindien och Stilla havet 
Bilateral biträdande expert 
Consultative Group for International Agricultural Research 
Community-led Infrastracture Finance Facility 
Department for International Development 
Export Promotion of Organic Products from Africa 
European Bank for Reconstruction and Development 
Eastern Europe, Caucasus and Central Asia 
European Investment Bank 
Energy System Management Assistance Programme 
Early Transition Countries, Kaukasus och Centralasien 
Europeiska unionen 
Europeiska utvecklingsfonden 
Food and Agriculture Organisation of the United Nations 
Förenta nationeina 
Forskningsradet för miljö, areela näringar och samhällsbyggande 
Global Environment Facility 
Greater Mekong Subregion 
Global VVater Partnership 
United Nations Human Settlements Programme 
International Centre for Research on Agro-forestry 
Interamerican Development Bank 
International Institute for Environment and Development 
International Labour Office 
International Panel on Climate Change 
International POPs Elimination Network 
International Training Programmes (Sidas internationella kurser) 
International Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources (World Conservation Union) 
Svenska Miljöinstitutet 
Junior Professional Officer 
Kemikalieinspektionen 
Kontraktsfmansierat tekniskt samarbete 
Millennium Development Goal 
Minor Field Study 
Näringslivets internationella räd 
Verket för näringslivsutveckling 
Development Assistance Committee of the Organisation for 
Economic Cooperation and Development 
Organizacion Latinoamericana de Energia 
Pesticide Action Network 
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POPs 
PRSP 
RVVSSI 
SAICM 
SEI 
srvvi 
SNV 
STEM 
SVVAP 
Swentec 
TERI 
UNDP 
UNEP 
UNHCR 
UNICEF 
USD 
V/A 
VINNOVA 
WHO 
WSP 
YK 

Persistant Organic Pollutants 
Poverty Reduction Strategy Paper 
Rural Water Supply and Sanitation Initiative 
Strategic Approach to International Chemicals Management 
Stockholm Environment Institute 
Stockholm International Water Institute 
Statens naturvärdsverk 
Statens energimyndighet 
Sector-wide approaches 
Swedish Environmental Technology Council 
The Energy and Resources Institute, New Dehli 
United Nations Development Programme 
United Nations Environment Programme 
United Nations High Commissioner for Refugees 
United Nations Childrens Fund 
United States Dollars 
Vatten och avlopp 
Verket för Innovationssystem 
World Health Organisation 
Water and Sanitation Programme 
Yngre konsulter 
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