
Samarbete 
för en bättre miljö 

Miljöproblem gär att lösa 



# Bredd och mängfald 

Jordens befolkning växer med ca 80 miljoner män-
niskur oin arct. Okningen skcr tili 90 procent i 
u-länderna, tili stor del i omrädcn med känslig 
miljö. Kampen för övcrlevnad leder tili att kastei
na överexploateras, havens produktion minskar 
och toria omrädcn förvandlas tili öken. Den Stora 
inflyttningcn tili stadeina skapar sanitära prob-
lem. Vattenresurserna räcker inte tili. Energi-
användningen och iransporterna ökar i takt med 
industrialiseringen. Päfrcstningarna pä jordens 
ekosysicm växer genom ökad resursanvändning 
och ökade uLsläpp i u-länderna. 

I-länderna, ä andra sidan, har mindre än en 
femtedel av världens befolkning mcii stär för en 
överväldigande del av världens förbrukning av 
energi och matcrial. De bidrar kraftigt tili globala 
miljöhot som klimatförändringar och ozonuttun-
ningoch även tili miljöförsiöringen i u-ländcrna, 
genom atl exportera otillätna bekämpningsmedel 
och dumpa kemiskt avfäll. I-länderna hardärför 
ett dubbelt ansvar. De mäste skapa en hällbar 
ulveckling i sinä egna länder samlidigt soin de 
bistar u-länderna. 

Miljötänkande är en del av helheten 

Miljöproblemen varierar i olika delar av världcn, 
beroendc pä ekonomiska och ekologiska förut-
sättningar. De mäste ingä i en hclhetssyn pä 
utvecklingcn eftersom de berör ali mänsklig verk-
samhet. 

De sex biständsmälen 

Riksdagen har antagit sex mäl för svenskt biständ: 

1. resurstillväxt 

2. ekonomisk och social utjämning 

3. ekonomiskt och politiskt oberoende 
4. demokratisk samhällsutveckling 

5. miljöhänsyn 

6. jämställdhet. 

Det femte biständsmälet kom tili 1988 och lyder i 

sin helhet: Att bidra tili en framsynt hushällning med 

naturresurser och omsorg om miljön. 

Är 1988 beslutadc riksdagen att dcl svenska 
biständct ska bidra tili en längsiktig hushällning 
med naturresurser och en omsorg om miljön. Det 
betyder att Sida ska ta hänsyn tili miljöaspekter i 
bedömningen av alla biständsprojekt. Dessutom 
ska Sida stödja särskilda miljöprojckt som är stra-
tegiskt viktiga. 

Mälet är att hela del biständ soin kanaliseras 
genom Sida och som rör bl.a. jordbruk, skogs-
hruk. (iske, energi. undervisning och hälsaska 
vara godkänt ur miljös) npunkt. 

En stor del av Sidas biständsmedel administre-
ras av svenska enskilda organisationer. Även dcssa 
projekt mäste givetvis ta hänsyn tili miljöfrägorna. 

Det svenska biständct ska stärka och utveckla 
samarhetsländernas egen förmäga att analyscra 
och hantera sinä miljöproblem. Sida stödjer bl.a. 
utbildning i miljöfrägor och ländernas arbete 
mcd att bygga upp iniljöinstitutioner, miljölag-
stiftning och nationclla miljöstrategier. 

Nägra projekt som bidrar tili omsorg om miljön: utbildning av tekniker i modern kytteknik i Estland och Litauen; ; 

för skolor i Sri Lanka demonstration av enkla metoder för miljöförbättringar i industrin i Polen; fortbildning i ekologi och miljövärd för ingenjörer i Sydostasien; stud 

skog i Burkina Faso: utbildning och teknisk radgivning i industriell miljövärd i Bolivia; ijvning av böeker om vattensituationen i Namibia; biologisk rening av Manag 

Latinamerika; studier av alternativa drivmedel i Thailand; hällbart jordbruk i Sri Lanka; minskad användning av kemiska bekämpningsmedel i södra Afrika; niiljöplai 

miljöeffekter inom kolkraftsektorn i Indien; studier av hälsoeffekter orsakade av bekämpningsmedel i Costa Rica; förbättring av livsmedelssäkerheten i Östra oc 

miljökonsekvensbedömningar av dammprojekt: ombyggnad av fjärrvärmesystem i Tartu i Estland; utbildningsprogram för lokal Agenda 21 i Kina insatser för 

miljöövervakning av luftkvalitet och buller i Kina; masterutbildning vid KTH i "Environmental Engineering" och "Sustainable Infrastructure"; stöd tili "IUCN Centre on 

Development i Geneve; avfallsbehandling för Riga stad; mätning av luftkvaliteten i Chiles huvudstad Santiago; tosionskontroll, trädplantering. vatien och latriner i 

handbok för upprättande av certrheringsorganisationer för ekologiska produkter i u-länderna: svenska experter tili Port Elizabeth och Kimberley i Sydafrika för koi 

upprustning av mätstationer i Polen för övervakning av Östersjöns miljö miljöinriktade kurser i Sverige med deltagande frän u-länder samt Öst- och Centraleuropa; 

aterföring tili grundvatten samt försöksverksamhet med äteranvändning av vatten i jordbruket i norra Gaza; forskning om hushallens miljöproblem i Accra. Jakart; 

Rättvisemärkning och Fair Trade Center i Sverige; ... och mänga fler finns 



i omsorgen om miljön 

Alt integrera miljöfrägorna i det internationel-
la samarbetet för utveckling är en del av lösning-
en pä världens miljöproblem. 

Hällbar utveckling i praktiken 
Pä FNs konferens om miljö och utveckling i Rio 
1992 antogs handlingsprogranunct Agenda 21, 
som ställer upp mäl och riktlinjer för hur en 
hällbar utveckling ska kuuna uppnäs. 

Sidas Handlingsprogram för hällbar utvecklingär 
ett led i arbetet med att omsätta Agenda 21 i 
praktiken. Det innehäller Sidas miljöpolicy och 
ett handlingsprogram som gäller alli fiän vilka 
biständsprojekt som bör fä siöd tili Sidas vai av 
koniorsmaterial. Alla som arbetar inom Sida hai 
cli iniljöansvar. 

En särskild möjlighet 

Det är väsentligt alt det finns utrymme för ny-
länkandc inom biständct. För att kuuna siödja 
projekt som ligger vid sidan av de ordinarie bi-
ständsprogrammen har Sida ett särskilt miljö-
anslag pä övcr 200 miljoner kronor om äret. 
Anslaget är ett mycket värdefullt komplcmcni lill 
övriga biständsmedcl och ska gä tili att utveckla 
metoder, tili försöksverksamhet och strategiskt 
viktiga miljöinsalser. Det kan gälla alit fiän en 
miljöfond i Världsbanken tili stöd tili ideella 
miljöorganisadoner i Syd; fiän utveckling av alter-
nativa bränslen för motorfordon tili miljöutbild-
ning för journalister i Afrika. 

Samarbete ger bästa resultatet 
Sida är hara en av mänga myndigheter och 
organisationer som deltar i det internalionella 
samarbetet för utveckling. För Sida är det viktigt 
att samarbeta ocksä mcd dessa, t.ex. med UD, 
Miljödepartementet och olika organisationer och 
insiilutioner i Sverige. Pä sä sätt kan man utnyttja 
bredden och mängfalden i det svenska iniljö-
engagemanget och miljökunnandet. 

Sida samverkar ocksä med bl.a. internationella 
organisationer och biständsorganisationcr och 
FN-organ som utvecklingsprograimnci UNDP. 
livsmedels-och jordbruksorganisationcn FAO, 
Yärldshälsoorganisationen WHO, miljöprogram-
met UNEP och Världsbanken. Sida deltar aktivl i 
EUs miljöarbete. 

Nya ideer kräver kunskap 

Som ett led i ide- och policyutvecklingen pä miljöomrädet har 

Sida genomfört eller stött ett stort antal analyser. Exempel 

pä omräden som Sida har ägnat särskilt intresse är t.ex. 

miljöekonomi. handel och miljö, vartenresurser i södra Afrika, 

miljöundervisning, marina miljöfrägor, miljöanpassat energi-

.biständ, livsmedelssäkerhet i Östra och södra Afrika, 

miljöflyktingar, jämställdhet och miljö, miljö och utveckling i 

Kina och de komplicerade sambanden mellan miljö och 

fattigdom. 

rskogar i Laos forbattrade aviopp i Angola; miljöinriktad trafikplanering i Hanoi; stöd tili lokalt engagemang för att bevara biologisk mängfald i Indien; miljökatalog 

av alternativa drivmedel i Thailand; studier av problematiken kring miljöflyktingar seminarier om miljöekonomi i Indien; utveckling av metoder för skötsel av torr 

;jön i Nicaragua; upprustning av vattenverk och avloppsreningsverk i Ryssl stöd tili Framtidsjorden; utveckling av enkla och billiga sanitetssystem 

l i kustomräden i Karibien: skydd av kuster och marin miljö i Tanzania; familjebrunn projekt för att motverka ozonuttunning i u-länderna; studie , 

;ödra Afrika: trädplantering pä helt vegetationslösa fattigomräden i Port Elizabeth i Sydafrika; töd tili miljöorganisationer i Syd för att genomföra oberoende 

minska ozonförstörande substanser i Kina; samarbete med Namibia Community Based Tourism Association för att främja utvecklingen av lokal ekoturism; 

ade and Sustainable Development" som informerar organisationer m.fl. om handel och miljö; stöd tili Expert Panel on Trade and Sustainable 

och Benguelas fattigomräden i Angola mottagningsanläggningar för fartygsavfall (bl.a. olja) i tre polska hamnar; d tili "Certification Setup Guide" - en 

lunal miljöplanering; kampanj för sopsortering i Nairobis slumomr.v stöd tili den fristäende miljöorganisationen Centre for Science and Environment i Indien; 

edning i bedömning av vätmarkers värden; övervakning av luftkvaliteten i Tallinn, Riga och Vilnius; tudie av alternativa drivmedel i Södra Afrika avloppsrening och 

och Port Elizabeth: stöd tili spridning av Vetenskapsakademiens miljötidskrift Ambio i Syd: iljövänlig torvproduktion i Litauen; stöd tili Föreningen för 



Miljöproblem 
gär att lösa 

Internationellt samarbete mcd miljöföi tecken är i 
mänga sammanhang en förutsättning för en läng-
siktigt hällbar utveckling. Samarbetet mäste vara 
flexibelt och öppet för nya tankar för att kuuna 
lösa problemen i en föränderlig värld. Sida har 
valt väg inför framtiden och strävar efter att en 
miljösyn ska genomsyra ali verksamhet. Redan nu 
finns det insatser som ger hopp inför framtiden. 
Vi har valt ut nio exempel pä Sidastödda projekt 
som kan ge en bild av hur biständct kan bidra tili 
en hällbar utveckling. Det finns hundratals andra. 
Nägra av dcm finns mcd i rulan härinlill. 

Barnen i Costa Rica lär sig 
värdera biologisk mängfald 

Den biologiska mängfalden äroerhört vikligjbr 
människan. Vi är beroende av den för ali producera 
Uvsmedel och mediciner. Den bidrar lill ali slabilisera 
vallenjörsörjning och kiimat, älerjora näring lill 
jorden och bryla nerföroreningar. En konvention om 
biologisk mängfald underlecknades fä FN-konferen-
sen KJCJ2 av 154 nationer. 

Den biologiska mängfalden är nagot vi mäste vara 
stolta över! Det lär sig barnen när de besökcr 
INBios informationscenter. Costa Rica är ett land 
med stor biologisk mängfald, särskilt i skogarna. 
Institutet för bevarande av biologisk mängfald, 
INBio, grundades 1989 med stöd frän Sida. Det 
har bland annat tili uppgift att inventera landets 
biologiska mängfald och att sprida kunskap om 
hur viktigt det är att bevara denna rikcdom. 

Sida stödjcr institutets informationscenter i 
San Jose. Ccntrct har tagit fram ett utbildnings-
program som främst vändcr sig tili skolbarn meii 
även tili vuxna. Det fungerar ungefär som en 
svensk naturskola, med kontaktpunkter i Hera av 
nationalparkerna. Naturvärdena, det ekologiska 
samspelet och skogens funktion för vatien-och 
klimatrcglering hör tili det soin undcrvisningen 
handlar om. 

Östersjön blir renare utanför Liepaja 

Miljösamarbele berör inte hara länder som ligger 
längt ifrän Sverige. Insatserna kan fäverka det 
vatien som sköljer över vara egna stränder. Algärds-
frogrammet för Östersjön antogs iy(j2 av Oslersjö-
staternas miljöminislrar. Del tar upp vi/ka älgärder 
som börvidtas de när maste 20 ärenföratl älerställa 
den ekologiska balansen i Östersjön. Sida svarar för 
huvuddelen av Sveriges stöd lill frogrammel. 

Liepaja är Lettlands trcdje stoista stad med 
100000 invänare. Den har en iradiiionsrik his
toria och är omgiven av vackra sandstränder. men 
skenet bedrar. Under läng lid har orcnat avlopps-
vatten släppts ut i havet. soin nu är kraftigt föro-
renat längs kusten. Reningsverket är i däligt ski< k 
och avloppsledningsnätet är frän sekelskiftet. Tre 
gänger de senaste ären har avloppssystemct kol-
lapsat och orsakat översvämningar pä gatorna, en 
betydande hälsorisk för bcfolkningcn. 

Sedän 1995 stödjer Sida ett vatien- och avlopps-
reningsprojekt i Liepaja. Del befintliga renings
verket och ledningsnälet ska rusias upp sä alt fler 
hushäll kan anslutasoch alit avloppsvattcn renas. 
Sidas stöd gär tili förbättringar i avloppssysiemet, 
mcn ocksä lill kunskapsöverföring. 



Det scnare sker genom ett samarbete mellan 
Norrköpings Vatten- och avloppsreningsverk och 
Liepaja VA-bolag. Att bygga upp ett fungerande 
VA-verk enligt västerländsk modell «lär konsu-
menierna betalar för servicen är avgörande för 
alt projcktet ska lyckas och för att nä mälet - en 
längsiktigt hällbar VA-hantcring. 

Andra bidrar ocksä mcd pengar lill projcktet, 
bl.a. Världsbanken, Lettiska slaten och Finland. 

Inom ramen för ätgärdsprogrammet för Öster
sjön medverkar Sida i finansiering av förbättrad 
avloppshantcring i 7 av de 10 största siäderna i 
Baltikum. • 
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Miljöorganisationer i Syd 
stärker miljöarbetet 

/ en del u-länder hör miljöröreherna lill defäjria, 
oberoende riisler som finns. Internationella nätverk 
och nalionella enskikla organisationer spelar en 
viktigroll när det gäller alt sprida Information och 
kunskap och underlätta dialogen mellan lokal-
befolkningar och myndigheter. 

Naturskyddsföreningcn administrerar en stor dcl 
av Sidas störl tili miljöorganisationer i u-länderna. 
Fti jo-tal miljöorganisationer i Afrika, Asien, 
Oceanicn och l.atinamerika ingär i samarbetet, 
som inte bara handlar oin att ge ekonomiskt stöd 
tili organisationer och projekt, utan ocksä inne-
bär eli kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan 
miljöorganisationer i Syd och Nord. För Natur
skyddsföreningcn är samarbetet en viklig kalla tili 
kunskap om globala miljöfrägor. 

Naturskyddsföreningen är uppbyggd av mänga 
lokalkrelsar och har ett stort kontakmät, vilket 
gör dcl lättarc att nä ut tili mänga människor här 
i Sverige. I samarbete med miljörörelserna i Syd 
kan man diiva kampanjer t.ex. om hur vara kon-
suiniionsmönsler päverkar miljön i u-länderna. 
Varför är ekologiskt odlal kaffe bättre för arbelar-
na pä kaffeodlingarna i Syd är en av de frägor 
Naturskyddsföreningcn ställt tili den svenska 
allmänheten. 

Stödet tili mänga av miljöorganisaiionerna i 
Syd regleras genom fleräriga avtal. Dcssutom 
finns en projektfond som gör del möjligt atl 
snabbt stödja kampanjer och seminarier om 
akluella miljöfrägor. 
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Terrasserna grönskar i Kenya 

För att säkra världens livsmedelsjorsöijning inför 
framtiden mäste marken han teräs pä ett varsammare 
säti än hitlilh. Bland annat mäste tekniker för alt 
kunna utnytlja nederbörden bättre ntvecklas och 
spridas. Lika vikligl är det att säkerställa markens 
längsikliga bördighet. Det är ocksä vasen lligt alt 
bevara den biologiska mängfalden. 

Som en konsekvens av den försia internationella 
miljökonfercnscn, i Stockholm 1972, tog kenyan-
ska myndigheter kontakt med Sida för att fä hjälp 
att starta elt markvärdsprogram. Det blev siarlcn 
pä ett längt och lyckosamt samarbeie. 

Syfiet mcd programmet är alt öka jordbruks-
produktionen pä ett längsiktigt hällbart sätt. 
Terrassering hindrar den näringsrikajorden frän 
alt sköljas bort frän bergsslutiningarna. Vattnet 
sipprar längsammare nerför bergct och filtreras 
genom terrasserna. Pä sä sait fär man rent vatten 
undcr en längre period av ärel - samtidigt som 
matproduklioncn ökar. 

Träd cller andra perenna växter plantcras pä 
de brantaste markbitarna och bidrar lill närings-
balanscn och ger produkter som frukl ellcr ved. 
Gräs plantcras cftcr terrassens kontur och blir 
foder ät kor, som i sin tur ger gödsel lill äkcrn. 
Komposici ing ger ocksä värdefull gödning liksom 
en genomtänkt växtföljd. Atl siula kretsloppen är 
elt viktigt mäl. 

Sidas stöd gär tili forskning men ocksä lill jord-
bruksministeriets utbildning av personal, som 
sedän reser runt i landet och diskuterar odlings-
metoder med de lokala bönderna. Tillsammans 
gör de upp en pian för hur byn cller den cnskilde 
bonden ska kuuna förbättra sinä metoder. Pro
jcktet byggcr pä eget deltagande och individuella 
lösningar och ministeriet har inget centralt 
recept för hur bönderna ska arbcta. I siällct byg-
ger man vidarc pä odlingsmetoder som fungerar 
lokalt ellcr prövar erfarenheter frän andra byar. • 
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Exportfrämjande av ekologiska produkter 

Genom alt stödja handein med miljövänligt fram-
ställda produkter kan manfrämja en hällbar 
utveckling. 

Det ökande miljömedvetandel i EU-länderna hai 
medföi t sirängarc miljökrav |>;i produkter bade 
frän konsiunenicr och myndigheter. De nya 
kraven kan upplevassom handelshinderav pro-
ducenter och exportörer i u-länderna. En viktig 
uppgift är därför att öka kunskapen i u-länderna 
om vilka miljökrav som gäller i EU-länderna. Det 
växande miljöintresset i väst kan dessutom öka 
exportmöjligheterna för produkter som odlats 
giltfriti av tradition ellcr ])a grund av att bönder
na inte har räd mcd konstgödsel och bekämp
ningsmedel. 

Sida har incdvcrkal i arbetct med alt la fram en 
handbok för handel mcd ekologiska produkter. 
Syftet är atl öka kunskapen oin vilka miljökrav 
soin slälls inom ¥.\J. Handboken lar bl.a. upp 
Agenda 2 1, EUs uppbyggnad och lagar och regler 
inom EU som rör miljön. Den vänder sig lill 
exporiräd och exportörer i u-länderna som 
handlar med länder inom EL. 

Stöd tili miljöministeriet i Vietnam 

För alt ett land ska kurina hanlera sinä miljöproblem 
ärdel nödvändigl alt bygga upp nalionella i listit 11-
tioneroch inheinsk kompetens. Alt stödja samarbets-
länderna i della upplryggnadsarbetc är ofla en 
effektiv miljöinsats. 

Vietnam är ett av världens fattigaste länder. Pä 
scnarc är har regei ingen satt igäng ett ekono-
miskl rcförmprogram som innebär att landet gär 
frän planekonomi mot en mer marknadsim iktad 
ekonomi, jordbruksproduklioncn har ökal kraf-
ligt, liksom indusii ipi odukiion och byggande. 
Tillväxiens pävcrkan pä miljön och nalurresurser-
na har redan börjat märkas. Behovet av energi 
och rävaror har vuxil, liksom avfallsmängden frän 
industri och hushäll. 

Vietnam har redan nu begränsade land- och 
skogsresurser och förorenat vatten är ett problem 
i mänga omräden. 

Ar 1988 begärde Vietnam stöd frän Sida för att 
utveckla en nationcll handlingsplan för miljön. 
som antogsavden victnamesiska rcgeringen 
1991.1 planen rekommenderas att man inrättar 
en naiionell miljömyndighet och uivecklaren 
miljölagstifining. En miljömyndighci ctablcradcs 
inom ministcriei 1993. 

Sida harstöu miljömyndigheten underen 
treärsperiod. Stödel kanaliseras via Internationel
la naiui värdsunionen, IUCN. Syftct är bl.a. att 
ästadkomma rutiner för information och utbild
ning tili fackministerier och myndigheter om 
gällande miljölagstiftningoch dess tillämpningar, 
att etablera en miljödatabas med bibliotek och 
dokumentation avvad som görs inom landet och 
att samordna biständsinsatser inom miljösektorn. 

I maj 1997 undertecknade Sveriges miljö-
minister Anna Lindh ett avtal om fortsalt stöd för 
att vidarculvcckla den nalionella miljömyndig
heten, bland annat policy-och planeringsarbctc 
och utvecklandel av en naiionell organisaiion för 
miljöövervakning. Här kommerdet svenska 
Naturvärdsvcrkct alt spela en viktig roll i sam
arbete med IUCN. • 

Forskning kring marin miljö i Östafrika 

Den marina miljön ärhotad av okontrolleralJiske, 
avföroreningar och av direkt fysisk förslörelse. 
Mellan en och tvä miljarder människorfärsitt 
primära proleinintagfrän dekustnära marina 
ekosyslemen. Ar 2000 räknarman med alt 3,7 
miljarder människorkommer alt levä i u-ländernas 
kiistomräden. Den växande befolkiiingen ulgöretl 
starkl miljöhot om inte livsstilen anpassas tili vad 
den känsliga kustmiljön kan läla. 

Mangroveskogar, korallrev och sjögräsängar i 
laguncrna hör lill de kusliniljöer soin är hotadc. 
Samtidigt spelar de en nyckelroll i de närings-
kedjor som förser befolkiiingen med fisk och 
skaldjur. Ha\r och kusiomräden är dessutom ofta 
den slulliga mottagaren av föroreningar. 

Miljöproblem som päverkar hav och floder 
kräver ofta ätgärder i samverkan mellan länder 
och regioner och mellan olika aklörer inom ett 
land. Sedän 1989 är Sida engagerat i ett forsk-



ningsprogram i Osiafrika. Programmet är ett 
samarbete mellan universiietet i Dar es Salaani i 
Tanzania och zoologiska institutionen vid Stock
holms universitet. Mälet är att stärka forsknings-
kapaciteten kring ett hällbart utnyttjande av 
rcsurseri kustomräden och marina miljöersamt 
att urveckla miljövärden i kustomrädcna. 

Sidas marina miljösatsningar är koncentrerade 
tili Osiafrika, Sydostasien och Karibien. 

Miljöutbildning av u-landsjournalister 

God rapportering om miljöfrägor är ett säti atl sprida 
k n n ska per och bidra lillforsläelsen för att det krävs 
folkligt deltagande for ali sltydda miljön. Sida stödjer 
flera organisationer som ulbildar bl.a. jouriialisler i 
miljöfrägor. 

Panos Institute är en organisalion med konior i 
Europa, USA och Afrika soin arbeiar för au 
främja informationsflödet frän Syd tili Nord och 
för alt öka miljöbevakningcn inom massmcdia i 
Syd. De fortbildar och stödjer Journalista' och 
informatörcr i Afrika. södra Asien och Central-
amerika. 

TVE, Television Trust for Environment, produ-
cerar och distribuerar film om miljöfrägor i Syd. 
De stär hakoni programserier som African Express 
och Developing Stories och sericn Earlh Report som 
sänds via BBC World. 

Mälet med TVEs arbete är att stärka film- och 
TV-produktionen i Syd och att stärka konlakterna 
mellan länderna i Syd och mellan Syd och Nord. 
Sida har sedän 1990 givit stöd tili distributionen 
av TVEs niiljöfilnier. I samband med TVEs dccen-
tralisering har lokala distributörer mottagit stöd 
för atl bygga upp s. k. videoresursccnter. Deras 
verksamhcl har inneburit alt lanscra, distribuera, 
marknadsföra, översätta och producera eller ge 
produklionssiöd tili filmeroch program med 
miljöinnehäll som är relevanta för den lokala 
befolkiiingen. 

Sida finansierar ocksä fortbildningskurser för 
nyhelsjournalister i u-länderna i samarbete med 
Gemini News Service, en nyhetsbyrä i London, 
soin är specialiserad pä nyheter frän Syd. lourna-
listerna deltar undcr tvä veckor för att utveckla 
sitt skrivande om miljöfrägor. Tanken är ocksä att 
iitbildningen ska leda lill ökade kontakici' mellan 
länderna i Syd och tili ett ökat utbyle av nyheter 
och information. 

Systerstadssamarbete 
mellan Beira och Göteborg 

Om 20 ärberäknas merän hälflen av u-ländernas 
bcfilkning bo i slädei: För atl invänarna skafä en 
dräg/ig lillvaro mäste vatten- och sanitelssystem 
firhältras, energihushällning och avfallshantering 
bli effektivare och liijljöroreningarna minska. 
En förulsättningär alt instilutioner och forskning 
utvecklas. 

Beira är Mocambiques näst viktigasle stad. Dess-
värrc är det ocksä en stad med svära san itara för-
hallandcn. I slutet av 80-talci säg hela Beira ut 
soin en sophög pä grund av den hristande avfalls-
hanteringen. 

Sedän 1990 har Beira ett systerstadssamarbete 
med Göteborg som rör bl.a. ekonoinisk och 
kommunal förvaltning, avfallshantering och stöd 
lill kullin och iniljövärd. En uivärdering frän 
1996 visar au dcl är miljösamarbeiei soin har 
lyckals häsi. 

Lärarhögskolan i Beira startade ett pilotprojekt 
i början av 90-ialei. Det gick ut pä atl framställa 
undervisningsniaiciial och införa miljöundcrvis-
ning i lärarutbildningen. Erfarenheterna togs tili 
vara inom systersiadssainarbetet, som startade 
PROPECA-projektel för medborgarutbildning 
om miljö. Syftct är alt fä Bciras invänare att 
engagera sig i iniljövärd. PROPECA prövar olika 
sätt atl nä ut, t.ex. via radio, lidningar, TV och 
icater. Dc har ocksä framsiällt en handledning i 
iniljövärd för medborgarundei visning. 

In.sat.scma har fält igäng eli brctt folkligt en-
gagemang i miljöfrägor och en dialog mellan 
nicdborgare och myndigheter. 

En stor del av avfallet hamnar nu i sopconiain-
rar och transporteras bort. De boende har ge-
nomföi t städkampanjer i flera bostadsomräden i 
centralastaden. 

I förorterna har befolkiiingen med hjälp av 
kommunens personal och utrustning städat upp 
mellan litisen, öppnat dräneringsdiken och 
konsirucrat latriner. Alit med syftct att förbättra 
bocndciniljön och minska risken för sjukdomar. 

Erfarenheterna frän PROPECA har lett tili alt 
konmmnen nu byggcr upp en egen miljöenhel 
med ambitionen att bevaka och lösa en mängd 
andra miljöproblem i Beira. 

http://In.sat.scma


Jordens befolkning och dess ledare stär inför sin största 

utmaning nagonsin. Ska vi kunna avvärja hoten mot miljön 

och gä in i 2000-talet med hopp om en längsiktigt hällbar 
f 

utveckling? Pä Sida är vi övertygade om att det gär. | 

Bra exempel pä en hällbar utveckling Finns redan. 

I Lettland förbättrar man avloppssystem för att minska 

bclastningen pä Östersjön. I Kenya odlar bönderna pä 

terrasser för att fä mer mat och helasta Jordania mindre. 

Joiirnalistcr i u-länder fär utbildning för att kunna sprida 

information om miljöfrägorna och Vietnam häller pä att 

skapa ett nytt miljöministerium. Detta är bara nägra excmpel 

pä hoppingivande projekt som Sida är med och stödjer och 

det finns mänga flcr... r 

ä§i V Sida 
Telefon: 08*985000 

Telefax; 086985615 

E post: mlo@sida.se 

Hemsida; www.sida.se 
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