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Sambanden mellan miljö och konflikter 

Utan miljövärd ingen hallbar utveckling - undan för undan inser vi alltmer hur 
miljöfrägorna hör ihop med andra utvecklingsfrägor. Och hur avgörande 
miljöproblemens löshing är för människors framtid. 

Sidas arbete för en miljömässigt hallbar utveckling utgär frän en alltmer 
mängfacetterad anaiys av vilken roll miljöfrägorna spelar i utvecklingssammanhang; 

Men analysen behöver fördjupas ytterligare och orafatta fler omräden. Ett sädant 
omräde är det som ibiand getts rubriken "Den nya säkerhetsagendcm"'. 'Vi behöver 
bättre förstä hur miljöförstöring och en ökad resursknapphet kan Öka risken för 
konflikter. 

Alltför att bättre kunna bidra tili förebyggandet av konflikter. 

Ett axplock av de mänga frägor vi bör sökä svar pä: 
- Kommer nasta krig i Mellanöstern att handia om vatten? 
- Pä vilket sätt gör resursknapphet det lättare för krigsherrar att mobilisera en 
utsatt befolkning för sinä syften? 
- Vilken roll spelar den ökade ojärolikheten i världen? 
-Hur organiserar sigolika särintressen gentemot försökenatt hantera 
resursknapphet? 
- Hur kan man motverka att konflikter kring resursknapphet kanaliseras längs 
etniska skiljelinjer? 
- Om en bristande tiUgäng tillresurser är en konfliktfaktor - och miljöefFekter ökar 
knappheten pä förnybara resurser - vilka nya frägor mäste man dä ställa sig i 
utvecklingssamarbetet? 

Den här skriften har sammanstallts för att förmedla tankar, ge inblick, skapa insikt, 
men ocksä för att tydhggöra en del av frägorna. 

Ämnesomrädet är stort och läter sig inte lätt sammanfattas - och alla frägor bar vi 
inte svar pä,:men läsanvisningarna ger ingängar tili den senaste forskningen (ofta 
tillgänglig över Internet) och tili bäde "tyngre" och "lättare" litteratur. 

Leif Ohlsson ansvarar för texten. Han är verksam vid Institutionen för freds- och 
utvecklingsforskning, Padrigu, vid Göteborgs Universitet. 

Mats Segnestam 
Chefför Sidas MiljöpoUcyenhet 



Miljö och konflikter - en sammanfattning 

Skriften redogör för vad man vet om sambanden mellan 
ä ena sidan knappheter av förnybara resurser som jord 
och vatten, viktiga för livsmedelsförsörjning, och ä an-
dra sidan den alit vanligare typen av inbördeskrig, som i 
varsta fall kan leda tili totala sammanbrott för länder. 
Dctta är en ny problembild inom fältet miljö och konflik
ter, bäde vad gäller orsak och utfall. 

Den förändrade problembilden 

För mindre än trettio är sedän trodde man allmänt att det 
var tillgängen av icke-förnybara resurser som skuile ut-
göra flaskhalsarna för utveckling. Sinnebilden var att ol-
jan skuile ta slut, och kontroll över oljeresurser stod i 
centrum för strategiskt tänkande. 

Under de sista drygt tio ären har vi snabbt kömmit 
att lära oss att miljöeffektema av industrikulturen kanske 
är ett större bekymmer. Vi kan inte tanka oss att bränna 
upp ens den mängd olja vi.känner tili av hänsyn tili ris-
ken för klimatförändringar. Hur en begränsning av fos-
silbränsleanvändningen skall ästadkommas och ändä ge 
utrymme för utveckling ät den majoritet av mänsklighe-
ten som nu snabbt gär in i industrikulturen har blivit en 
internationell förhandlingsfräga pä högsta niva. 

Under de allra senaste ären har sä en alldeles ny pro
blembild lagt sig ovanpä dessa tidigare: Plötsligt börjar 
vi ana allvarliga knappheter av förnybara resurser som 
jord, skog och vatten. Detta är särskilt allvarligt, efter-
som sädana "flödesresurser" alltid betraktats som det 
slutliga alternativet i ett hällbart resursutnyttjande. 

Samtidigt har den internationella problembilden för-
ändrats efter det kalla krigets slut. Krig äger inte Iängre 
rum mellan stater sä mycket som inom dem. 

Miljörelaterad resursknapphet och konflikter 

Orsakerna tili att raden av destruktiva inbördeskrig ökar 
är lika komplexa som de humanitära utmaningar de stäl-
ler världssamfundet inför. Den forskning som sökt följa 
ett av dessa spär, sambanden mellan det ökande antalet 
sammanbrottskonflikter och den ökande knappheten av 
förnybara resurser, arbetar ofta med tre variabler: 

• Miljöeffekter som föroreningar av vatten och jordero-
sion minskar utbudet av resursen - "resurskakan" blir 
mindre. 

• Den fortsatt höga befolkningsökningen och de starka 
och berättigade utvecklingsförväntningarna gör att efter-
frägan av resurser ökar - "resurskakan" delas upp i alit 
fler men mindre bitar. 

• Den ökande ojämlikheten mellan fattiga och rika gör 
att de svagaste marginaliseras - "resurskakan" fördelas 
orättvist. 

Dessa tre faktorer (som sammantaget kallas "miljörelate
rad resursknapphet") leder inte automatiskt tili konflikter 
och är kanske inte ens den viktigaste orsaken tili sam
manbrottskonflikter. Men tillräckligt mänga sädana me-
kanismer finns idag belagda för att kunskapen om hur de 
verkar i samhällen bör ingä i arsenalen hos alla som ar
betar med eller bekymrar sig för det internationella ut-
vecklingssamarbetets villkor. Särskilt allvarliga är de 

konfliktskapande mekanismer man funnit mellan miljö
relaterad resursknapphet och etniska eller andra skilje-
linjer inom samhällen. 

Samhällsrelaterad resursknapphet och konflikter 

När människor idag strömmar tili snabbt växande städer 
i länder som fortfarande tili sin huvuddel bestär av en 
fattig landsbygdsbefolkning, skapar det enorma problem 
när de stora utvecklingsförväntningar man har kanske 
inte uppfylls i staden. Men det är ocksä ett tecken pä att 
man inte kunnat uppnä en tillräckligt god försörjning pä 
landsbygden, tili följd av miljörelaterade resursknapp-
heter. Bäda leden utgör allvarliga konfliktrisker. 

När ett land med besvärliga miljöförutsättningar 
ställs inför begynnande miljörelaterad resursknapphet av 
vatten mäste man inte bara införa nya och mer vattenbe-
sparande ätgärder. Man kanske ocksä mäste överväga att 
inte Iängre läta jordbruket expandera som förut, utan an-
vända vattnet tili verksamheter som ger högre ekono-
miskt utbyte, vilket betyder stora strukturomvandlingar. 

Samhällen förmär anpassa sig tili sädana resurs-
knappheter. Men det sker aldrig gratis. Varje effektivise-
ring - antingen det sker genom resursbesparing eller al-
ternativ resursanvändning - kräver motsvarande högre 
insatser av samhällsresurser i form av förändrade eller 
nya institutioner. Ett sädant nödvändigt förändringsarbe-
te skapar enorma päfrestningar för samhällen vars 
samhällsresurser kanske redan frän början är härt an-
strängda. En begynnande knapphet av naturresurser ger 
sig därför snabbt tili kanna som en motsvarande sam
hällsrelaterad resursknapphet. 

Särskilt stor är konfliktrisken, när grupper som gyn-
nats av det tidigare sättet att använda resursen, nu finner 
sig stä inför nya och kännbara restriktioner. 

Policykonsekvenser 

• Mänskligt lidande och förhindrad utveckling orsakas 
idag huvudsakligen av inbördeskrig. Risken för konflik
ter inom länder, och de mekanismer som skapar sädana 
risker, bör därför stä lika mycket i centrum som risken 
för konflikter mellan stater hittills gjort för det interna
tionella samfundet. 

• Miljöarbete, liksom arbete för minskad ojämlikhet, är 
konfliktförebyggande. 

• Hallbar utveckling kräver ökade insatser av samhälls
resurser, som dessutom mäste upprätthällas över tid. 

• Kapacitetsuppbyggnad är förbundet med konfliktrisker. 
Nya institutioner kan inskränka tidigare gynnade grup-
pers ställning. Destruktiva allianser mot en förändrings-
politik mäste identifieras och sävitt möjligt neutraliseras. 

• Statens legitimitet är första offret vid nödvändiga 
strukturförändingar. Risken för att särintressen söker. be-
mäktiga sig staten och därmed minska förändringskapa-
citeten förtjänar större uppmärksamhet. 

• Konfliktkunskap och konflikthanteringsförmäga blir 
nödvändiga delar av alit internationellt utvecklingssam-
arbete. 
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Sambanden mellan 
miljö och konflikter 

Hur de snabba förändringsprocesserna 
tili följd av forsatt högt befolkningstryck, 
miljöeffekter och utvecklingsförväntningar 
kan leda tili en ny typ av konflikter 

Risken för konflikter kring naturresurser anses nu vara störst kring förnybara re
surser (odlingsresurser som jord, vatten och skog). Detta är en alldeles ny insikt. 
Nytt är ocksä att det dä inte främst är krig mellan stater man fruktar, utan den 
typ av konflikter inom stater som i varsta fall kan sluta i sädana samhälleliga 
sammanbrott, vilka vi nu tyvärr ser alit fler av. 

Sambanden är inte lätta att kartlägga, utan det handlar om resursknappheter 
som en faktor bland mänga andra i länga och komplicerade orsakskedjor. Men 
för alla som bekymrar sig om utvecklingsproblematiken och biständsarbetets 
villkor är det viktigt att ätminstone kanna tili vad man nu anser sig veta om 
dessa mekanismer. 

Den forskning som redogörs för här pekar pä att faran är störst för länder 
med fortsatt hög befolkningstillväxt; där de förväntningar om att uppnä ett bätt
re liv som ställs i utsikt av ekonomisk tillväxt och en kanske nyvunnen demo-
krati ofta grusas av antingen brist pä odlingsresurser eller svärigheterna att vin-
na tillträde tili den modema sektorn i städerna; länder där odlingsmarken redan 
är fullt utnyttjad och svärigheter att höja produktiviteten märks antingen genom 
miljöeffekter som erosion eller genom brist pä vatten för konstbevattning; och 
länder där statens förmäga att mobilisera befolkningen för ett nödvändigt för-
ändringsarbete fortfarande är läg. 

Ingen av dessa faktorer innebär nägot nytt i sig. För dem som arbetar inom 
internationellt utvecklingssamarbete utgör de tvärtom gamla och kända utma-
ningar, vilka man sedän länge sökt hantera i utvecklingsprogrammen. Det nya 
är istället de bättre beskrivningarna av och de nya insikterna om hur, pä vilket 
sätt, resursknapphetema spelar in; vilka mekanismema är. Det öppnar för en 
diskussion om hur dessa utmaningar bättre skall kunna mötas. 

Alldeles nytt är ocksä beskrivningarna av ett antal mekanismer som verkar 
i riktningen att ett lands kanske redan läga förändringsförmäga minskas ytterli-
gare genom resursknappheten, och - kanske allvarligast av alit - hur själva för-
söken att hantera resursknappheten ger upphov tili ett nytt slags konflikter. 

Väldsamma konflik
ter äger idag rum 
inom stater mycket 
mer än mellan dem. 

Knapphet av 
odlingsresurser spe
lar en roll som man 
tidigare inte värit 
klar över. 

De miljöeffekter som 
ökar knappheten av 
förnybara resurser 
som jord, skog och 
vatten utgör ett nytt 
bekymmer. 

Resursknappheter 
minskar anpass-
ningsförmägan. 

Försöken att anpas-
sa sig tili resurs
knapphet skapar i sin 
tur nya konflikter. 
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De stora förändringsprocesserna 

Miljöfrägomas betydelse för uppkomsten av konflik
ter diskutcras alltmer inom ramen för det som kallats 
en ny säkerhetsagenda. Det är ett resultat bäde av det 
förändrade läget i världspolitiken efter det kalla kri-
get och av ett antal stora och längsiktigt verkande 
forändri ngsprocesser: 

• Antalet människor som varje är tillförs jordens be-
folkning kan ha nätt sin historiska toppunkt. Samti-
digt kommer dessa tillskott att vara fortsatt mycket 
höga under de närmaste generationerna. Även under 
de närmaste ärtiondena kommer ytterligare en mil-
jard människor att läggas tili de nuvarande sex mil
jardeina vart elfte-tolfte är. 

• Ett tio gängcr större antal människor än Europas be-
folkning under efterkrigstiden fär nu, främst i Asien, 
en välständsökning i betydligt snabbare takt än de 
gamla industriländerna nägonsin hade. Samtidigt 
med välständsutvecklingen ökar emellertid ocksä 
ojämlikheten mellan de rikaste och fattigaste länder-
na och mellan de rikaste och fattigaste människorna 
även inom de länder där man fär det bättre. 

• Miljöeffekterna av den moderna industriella kultu-
ren har vuxit tili ett hot som bara kan hanteras pä den 
högsta internationella nivan när det gäller problem 
som ozonlageruttunning och risken för klimatföränd-
ringar. Det reser frägor om vilket utrymme det finns 
för en majoritet av jordens befolkning att uppnä den 
berättigade välständsutveckling de idag strävar efter. 

• Ett större antal länder än nägonsin gär nu pä kort tid 
igenom utvecklingen mot politisk demokrati. Samti

digt utsätts själva staten i mänga länder för större pä-
frestningar än nägonsin; utifrän genom att dess kon
troll över ekonomin i det egna landet sätts under 
tryck bäde frän internationella organ, jättelika företag 
mcd större ekonomisk makt än de flesta stater och 
växande internationell kriminalitet; innifrän genom 
de berättigade utvecklingsförväntningarna hos en 
fortsatt kraftigt växande befolkning. 

• I världen efter det kalla krigets slut äger inte Iängre 
krig rum mellan stater sä mycket som inom dem. Av 
de 25 större väpnade konflikterna 1977 utgjorde en-
dast den mellan Indien och Pakistan en konflikt mel
lan stater. Alla andra var väpnade konflikter inom 
stater. Samtidigt kommer knappheter av odlingsre
surser (jord, skog och vatten) ända ner pä by- och fa-
miljenivä alit mer i centrum som en orsak tili konflik
ter. 

Ingen kan idag rita den karta som skuile möjliggöra 
förstäelse av alla de samband som räder mellan dessa 
enorma forändri ngsprocesser. Varje framställning 
kan pä sin höjd hoppas pä att följa ett begränsat spär, 
för att sä väl som möjligt söka förstä hur det päverkar 
och päverkas av andra förändringsprocesscr. 

Därför behandlar den här skriften inte alls alla 
miljöproblem, och inte ens alla typer av konflikter 
med anknytning tili miljöfaktorer. Den är istället 
koncentrerad tili vad man vet om sambanden mellan 
ä ena sidan knappheter av förnybara resurser, viktiga 
för jordbruk och livsmedelsförsörjning, och ä andra 
sidan den alit vanligare typen av inbördeskrig som i 
varsta fall kan leda tili totala sammanbrott. 

Om bristandc till-
gäng tili odlingsre
surser är en konflikt-
faktor, och miljöef
fekter ökar knapphe-
ten av förnybara re
surser-vilka nya 
frägor mäste man dä 
ställa sig i utveck-
lingssamarbetet? 

1. Vad är det för nya frägor man mäste ställa sig? 

Ett viktigt resultat av dessa nya insikter är att de ger upphov tili ett antal delvis 
nya frägor inför de utmaningar mänga länder nu stär inför. Här är nägra exempel 
pä tänkbara sädana nya frägor i anslutning tili bekymmersamma omräden: 

• I Kenya.pägär just nu (vären 1998) omfattande strider mellan olika etniska 
grupper, ofta utlösta av stölder av boskap. Antalet dödsfall är större än vid 
mänga liknande tillfällen under senare är, bäde för att ett ökat antal handeldva-
pen kommer tili användning, men ocksä för att omfattningen av boskapsstölder-
na ökat. Vad man fruktar är att dessa motsättningar skall utnyttjas av den aukto-
ritära regimen i landet i syfte att halla sig kvar vid makten, vilket det finns ex
empel pä bäde frän Kenya och andra länder. 

Är dessa stridigheter bara en upprepning av vad som skett förr, eller har pä-
frestningarna nätt en ny och farlig niva? Pä vilket sätt samverkar befolknings-
ökningen, jorderosionen och vattenbristen pä landsbygden, arbetslösheten i stä-
derna, den ökade ojämlikheten i samhället (bäde vad gäller jordägande och an
nan ekonomisk makt), "traditionella" stammotsättningar, och den auktoritära re-
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gimens försök att halla sig kvar vid makten? Vilka exempel pä tänkbara utfall 
kan man finna frän liknande fall? 

• Tanzania genomgär en snabb strukturomvandling med starka marknads-
förtecken. Ojämlikheten inom landet ökar snabbt. Samtidigt som det fram-
gängsrika skiktets rikedomar ökar snabbt, tar de ocksä kontroll över stora jord-
egendomar. Den jordbrist som dä kan uppkomma i kombination med den fort
satt höga befolkningsökningen leder tili ökad marginalisering pä landsbygden 
och ett ökat migrationstryck mot städerna, där den moderna sektorn har svärig-
heter att suga upp arbetskraftsöverskottet. 

Regeringen har nyligen förbjudit inte mindre än 22 fundamentalistiska 
muslimska och kristna grupper efter sammanstötningar. Samtidigt är landet ut-
satt för tryck utifrän genom flyktingvägor frän sammanbrottsländerna i landets 
närhet. Pä vilket sätt kan knappheten pä odlingsresurser (jord, vatten och arbets-
tillfällen) i förhällande tili befolkningens utvecklingsförväntningar tankas sam-
verka med nya och gamla klyftor i samhället och päfrestningar utifrän för att 
skapa mekanismer som försvärar det nödvändiga förändringsarbetet? Vilka 
slags destruktiva koalitioner av särintressen kan man skönja? Hur kan dessa 
motverkas i biständsarbetet? 

• I Västafrika pägär ett antal av Afrikas blodigaste inbördeskrig. Barnsoldater-
nas Liberia och Sierra Leone är totalt sönderslitna av inhemska krigsherrar och 
afrikanska interventionsstyrkor. Jättelandet Nigeria är en krutdurk av hög be-
folkningsökning, ökad ojämlikhet och etniska skiljelinjer som skamlöst utnytt-
jas av en arrogant militärdiktatur. Utvecklingsansträngningarna i Övre Volta, 
Elfenbenskusten och Ghana förlamas med jämna mellanrum av energikris tili 
följd av vattenbrist i en av världens största dammar. I gränstrakterna mellan Se
negal och Mauretanien har strider äterigen utbrutit tili följd av konkurrens om 
vattenresurser och jordanvändning och spridit sig över gränsen mellan stater. 

Vilken roll spelar 
den ökande ojämlik
heten? 

Hur organiserar sig 
olika särintressen 
gentemot försökcn 
att hantera resurs
knappheter? 

Vilka slags resursknappheter handlar det egentligen om? 

Om man enkelt viii karakterisera den nya bilden av 
resursknappheter kan man säga att det finns gott om 
olja, ont om miljöutrymme och begynnande knapp
heter av odlingsresurser. 

• Knappheten av icke-förnybara resurser som olja, 
koi och olika malmer har alltsä - paradoxalt nog -
inte visat sig vara den flaskhals man trodde sä sent 
som för mindre än trettio är sedän. Här har teknolo-
giska framsteg och ekonomiska mekanismer gjort att 
världen bokstavligen svämmar över av resurser. 

I det moderna industrisamhället har vi helt enkelt 
lärt oss att göra med med mindre uttag av resurser 
och använda andra resurser. 

Istället för resursuttaget i sig har miljöeffekterna 
av resursanvändningen kömmit att bli en av de all-
varligaste internationella förhandlingsfrägorna och i 
fbrlängningen ett hot mot utvecklingssträvandena, 
bäde i den stora del av världen där den ekonomiska 

tillväxten nu ökar snabbt och i de ännu inte industria-
liserade länderna. 

• Gränser för resursuttag har istället börjat visa sig 
för de förnybara resursema som jord, skog och vat
ten. Det betyder att samhällen nu tar sä stor del i an-
spräk av det som kallas flödesresurser (de resurser 
som livet självt äterskapar pä planeten och det som 
alltid framhällits som det slutliga hällbara alternati-
vet) att själva försörjningsfrägan kömmit att stä i 
centrum. 

En viktig del av dessa resursknappheter upp-
kommer just genom miljöeffekter (föroreningar, ero-
sion, artutarmning). Andra faktorer är den fortsatt 
höga befolkningstillväxten i flertalet länder, de starka 
och berättigade utvecklingsförväntningarna hos en 
majoritet av mänskligheten, samt den ökande ojäm
likheten mellan de som har det bäst ställt och de fatti
gaste bäde inom och mellan länder. 
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Hur kan man mot-
verka att konflikter 
kring resursknapp
heter kanaliseras 
längs etniska skilje-
linjer? 

Pä vilket sätt gör 
resursknappheter det 
lättare för samvets-
lösa krigsherrar att 
mobilisera en utsatt 
befolkning tili gräsli-
ga handlingar? 

Kommer nasta krig i 
Mellanöstem verkli-
gen att handia om 
vatten? 

Pä vilket sätt skall demokratibiständet och de fredsbevarande biständsin-
satserna inriktas för att kunna motverka att trycket pä odlingsresurserna (jord, 
vatten och arbetstillfällen) kanaliseras i nya konflikter längs existerande etniska 
och nationella skiljelinjer? 

• I Algeriet pägär ett inbördeskrig som fört landet bortom gransen för samman-
brott och som blivit en allvarlig angelägenhet för de europeiska länderna. Par-
terna beskrivs som en milis pä fundamentalistisk islamisk grundval och en mili-
tärregim som kömmit tili makten genom en kupp avsedd att förhindra valseger 
för islamiska partier. Kriget förs med medel som ty värr inte är exempellöst 
grymma - dekapitering av civila, spädbarnsmord, barnarov och systematiska 
väldtäkter är terrormetoder som tycks vara kulturoberoende. 

Samtidigt kommer rapporter som beskriver terrorangreppen i de fattiga 
landsbygdssamhallena som maffialiknande uppgörelser bland lokala krigsherrar 
om kontrollen över jordegendomar. Pä vilket sätt samverkar befolknings-
ökningen, jord- och vattenbristen, arbetslösheten, den misslyckade modemise-
ringen och militärregimens försök att halla sig kvar vid makten? Finns det ex
empel pä att resursknappheter och samhälleliga päfrestningar gjort det möjligt 
för skrupelfria makthavare eller krigsherrar att mobilisera utsatta grupper tili 
handlingar vi med rätta betecknar som omänskliga? Hur ser i sä fall mekanis
mema ut? Hur skall de kunna desarmeras genom internationella pätryckningar 
eller biständsinsatser? 

• I Sudan pägär sedän ett ärtionde ett inbördeskrig som än en gäng skapat en 
svältkatastrof bland hundratusentals människor som flytt undan krigsherrarnas 
härjningar eller förhindrats att under redan marginella förhällanden odla sin 
mat. Kriget förs längs skiljelinjer som dragits upp med religiösa och etniska för-
tecken; medlen är undandragande av mat och förstörelse av odlingsresurser lika 
mycket som minor och kanoner. Kriget destabiliserar länder längt ner i Central-
afrika genom den sudanesiska regimens understöd ät krigsherrar i Uganda (vil
ka äterigen systematiskt använder sig av dekapitering och barnarov); och om-
vänt det ugandiska upplätandet av basomräden för krigsherrar i Sudan. 

Det räder ingen tvekan om att det är kriget som är största orsaken tili svält-
katastrofen, men pä vilket sätt har kontrollen över odlingsresurser - inklusive 
makten att förstöra dem - använts för att mobilisera människor pä ena eller an
dra sidan? Vad innebär det för katastrofbiständet i den nuvarande krigssituatio-
nen, och för utvecklingsbiständet om och när fred kan uppnäs? 

• I Mellanöstem framställs ofta Egypten som sinnebilden för ett land som hälls 
som gisslan av grannländerna uppströms längs en delad flod. Landet är fullstän-
digt beroende av Nilen för den inhemska livsmedelsproduktionen (vilken sedän 
ärtionden inte räcker tili; importberoendet är högt och kommer bara att öka i 
takt med befolkningsökning och levnadsstandardsförbättringar). Varenda drop-
pe av Nilens vatten som när landet används (tili den grad att Nilen säilän nume-
ra tillför Medelhavet nägot vatten). Ett tiotal stater delar pä Nilen; alla har hög 
befolkningstillväxt och stora utvecklingsförhoppningar, i samtliga fall grundade 
pä ökat vattenuttag ur Nilen och dess källflöden för ökad konstbevattning. Är 
inte de ständiga varningarna om "att nasta krig i regionen kommer att handia 
om vatten" berättigade? 
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Jo, men bara i den begränsade meningen att fördelningen av Nilens vatten 
kommer att vara en bestäende kalla tili internationell spänning, särskilt kanske 
mellan de torra länderna i Nilens nedre lopp, Egypten, Sudan, Etiopien och (i 
mindre grad) Eritrea. Men ur de insikter som följt med kunskapen om de nya 
konfliktmönstren tili följd av miljörelaterade resursknappheter är det ett annat, 
bäde mer svärfängat och svärbemästrat scenario som träder i förgrunden. 

Krigsscenarierna kring delade vattenresurser bygger pä den gamla insikten 
att vattentillgängarna i torra omräden är begränsade. När trycket pä dem stiger 
genom befolkningsökning och välständsökning, ökar ansträngningarna att fä 
fram mera vatten. När alla inhemska ansträngningar att fänga upp varje tillgäng-
lig vattenresurs inte räcker tili, anses det leda tili ökad risk för att en utsatt stat 
kastar sinä ögon mot grannländernas delar av de gemensamma vattenresursema. 

Men krig är sannolikt det mest kostsamma och destruktiva sätt tänkbart att 
hantera en vattenkris. Det finns fä eller inga belägg för att nägra sädana öppna, 
storskaliga konflikter verkligen ägt rum med vatten som förstahandsmäl (även 
om kontroll över vattenresurser med säkerhet har ingätt som militära mäl i kon
flikter som brutit ut av andra anledningar; Israels ockupation av Golan och 
Västbanken anförs ofta som ett exempel). 

Vad som händer idag är i stället att länder i Mellanöstem sluter fred tili pri-
set av att ge upp vattentillgängar (fredsavtalet Israel-Jordanien är ett exempel; 
det kunde ha följts av ett liknande med Syrien om inte ett regeringsskifte i Israel 
satt stopp för det). Länderna kring Nilen förmär ätminstone nödtorftigt uppratt-
hälla ett samarbete och förhandlingar kring den delade resursen. Följden blir 
dock att konkurrensen om de inhemska vattentillgängarna ökar, inte bara mellan 
olika grupper och mellan mäktiga och svaga, utan mellan olika ekonomiska 
verksamheter. 

I denna konkurrens kan jordbruket (som stär för tvä tredjedelar av uttagen 
av vattenresurser i ett globalt genomsnitt) aldrig hävda sig; den moderna sek-
torn - industri, städer och hushäll - kan alltid bäde betala mer och frambringa 
större ekonomiska värden av vatten an vändningen än jordbruket. I ett land som 
Egypten, likaväl som i Israel, de palestinska territorierna och Jordanien, betyder 

Risken för vattenkrig 
är kanske inte störst 
mellan länder, utan 
inom länder - och dä 
som en följd av en 
svärutredd serie pä-
frestningar orsakade 
av tvänget att anpas-
sa sig tili vattenbris-
ten. 

Läsa mera: Om vattenbrist, vatten och säkerhet i södra Afrika, samt miljöflyktingar 

. • Svenska arbeten har en stark ställning vad gäller re
sursknapphet av vatten, främst genom Malin Falken-
marks arbeten, pä senare är ofta i samarbete med Jan 
Lundqvist. Det senaste exemplet är deras bidrag tili 
FN:s "Global Freshwater Assessment", som samord-
nats av Stockholm Environment Institute, SEI. Mate-
rialet finns tillgängligt eller kan beställas via Internet: 

UN/SEI Comprehensive Freshvvater Assessment: 
http://nn.apc.org/sei.un.water/w97front.html 

• Sida Natur har päbörjat en ambitiös skriftserie kring 
vatten och konfliktrisker i södra Afrika, med anled-
ning av det forskningsprogram som planeras i samar
bete med MISTRA (Stiftelsen för miljöstrategisk 
forskning). 

Grunden för programmet läggs i "Vattenresurser 
i södra Afrika (SADC)" av Jakob Granit och Bengt 
Johansson. Risken för konflikter inom snarare än 
mellan länderna i regionen betonas i "Water and Se
curity in Southern Africa" av Leif Ohlsson. En feasi-
bility study, "Environmental Security and Water Ma
nagement in Southern Africa" har gjorts av Jan Ru-
dengren m.fl. 

• Norman Myers har gjort en studie av miljöflykting
ar, "Environmental Exodus" (1995; tillgänglig frän 
Sida, som bidragit tili studien). Även om bäde be-
greppet och problemets storleksordning är omdisku-
terat, innehäller studien värdefullt material med an-
knytning tili miljörelaterad resursknapphet. 

http://nn.apc.org/sei.un.water/w97front.html
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När mer vatten inte 
gär att uppbringa är 
det jordbruket som 
förlorar. Det betyder 
att mat mäste köpas 
utifrän och att män
niskor mäste finna 
sin sysselsättning nä-
gon annanstans - en 
strukturomvandling 
som skapar gigantis-
ka päfrestningar. 

Hur kommer jord-
brukare att reagera 
när de inte Iängre fär 
vatten tillhandahäl-
let av staten? At vil
ket häll kommer de 
att rikta sinä krav 
och sin bcsvikelse? 

det att jättelika strukturomvandlingar är alternativet. Istället för att odla mer mat 
med konstbevattning, tvingas man tillverka exportprodukter för att köpa mat 
frän världsmarknaden. 

Pä vilket sätt kommer denna nödvändiga strukturomvandling att päverka 
ett land som Egypten, med hälften av invänarna i stor-Kairo under 15 är och en 
starkt politiserad islamisk rörelse? Vilka slags konflikter kommer att uppstä i 
spären av den nödvändiga effektiviseringen av det konstbevattnade jordbruket? 

Om israelerna besitter den nödvändiga tekniska och samhälleliga styrkan 
för att klara en fortsatt övergäng frän jordbruksberoende tili industri, vilka slags 
biständsinsatser krävs för att palestinierna skall klara motsvarande omställning? 
Pä vilket sätt kommer de päfrestningar omvandlingen leder tili inom bägge be-
folkningsgruppema att utnyttjas av extremister pä bägge sidor? Vad behöver vi 
förstä för att kunna göra en insats som motverkar det? 

• I södra Afrika har Sida sedän ett par är inlett en brett upplagd satsning pä 
vattenresursförvaltning, särskilt kopplad tili frägor om internationell säkerhet, 
samarbete mellan länderna i regionen och konfliktförebyggande verksamhet. In-
satsen motiveras av vattenknappheten i regionen, de stora utvecklingsförvänt-
ningarna, samt att de fätaliga floder (främst Zambesi) som är vattenförande äret 
runt delas av flera, ibiand tili och med flertalet, länder i regionen. 

En sadan insats är välmotiverad och väl underbyggd. Ur de insikter som 
fötts av forskningen kring sambandet mellan miljörelaterade resursknappheter 
och konflikter reses dock frägor med en nägot annorlunda inriktning. Vid sidan 
av risken för spänningar mellan stater inom regionen ser man dä en bäde ökad 
men ocksä mer svärfängad risk för konflikter inom stater. Det är nämligen inte 
bara resursknappheten i sig som kan utgöra en konfliktrisk mellan konkurreran-
de intressen - de begränsningar och omfördelningar i vattenanvändningen, som 
varje stat tvingas överväga just för att bäst utnyttja den knappa resursen, kan 
komma att ge upphov tili helt nya konfliktmönster. 

Vad betyder svärighetema att snabbt skaffa fram hushällsvatten och sanitet 
i Sydafrikas tidigare käkstäder (nägot som den nya regeringen efter apartheid 
satsar härt pä) för den fortsatta demokratiutvecklingen och försoningsproces-
sen? Pä vilket sätt kan man föreställa sig att besvikelser över en längsammare 
välständsutveckling än man hoppats pä, tillsammans med fortsatt eller ökad 
ojämlikhet, samverkar med befintliga skiljelinjer i samhället, inte bara mellan 
vita och svarta, utan ocksä mellan olika grupper i det svarta samhället? Vilka 
slags särintressen kommer att organiseras i harnesk mot staten, när vattenbruket 
i jordbruket ställs inför ätstramningar tili förmän för industriregionerna? Pä vil
ket sätt kan biständet verka för att statens legitimitet inte urholkas inför mäng-
den av dessa päfrestningar? 

Hur skall staten i Zimbabwe hantera kraven frän smäjordbrukare i norra 
delen av landet att fä ta del av vattnet i den pipe-line frän Zambesi som nu pla-
neras för att försörja Bulavvayo i södra Zimbabwe? Pä vilket sätt kommer deras 
missnöje att utnyttjas av olika rörelser i landet för att undergräva legitimiteten, 
inte bara för den nuvarande regimen, utan för staten som sadan? 

Vilka slags konflikter kan tankas uppstä tili följd av den ojämlika vattenför-
delningen i det extremt torra Namibia (där man kömmit mycket längt med, och 
har mycket hög kompetens kring effektivisering av vattenanvändning); mellan 
regioner och mellan grupper i samhället? Vilka nya konflikter har uppkommit 
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tili följd av de nya institutioner (lagar, regelverk och organisationer) som ett ef-
fektivare vattenbruk förutsätter? Hur hanteras de? 

I samtliga dessa fall äterstär frägorna att besvara. Och även om det ibiand är till
räckligt värdefullt att ställa frägorna pä ett nytt sätt, är det emellertid extra in-
tressant att det idag ocksä skuile kunna gä att besvara dessa frägor pä ett bättre 
sätt än hittills. Det visar en genomgäng av de fall som redan studerats. 

2. Vad är miljörelaterad resursknapphet och hur uppstär den? 

Den forskning som gjorts visar att knappheter av framför alit förnybara resurser, 
särskilt sädana som har att göra med försörjning (odlingsjord, skog, vatten, fis-
ke), redan spelar en betydelsefull roll i den typ av konflikter som nu utgör den 
allvarligaste utmaningen bäde för enskilda länder och det internationella syste-
met som helhet, nämligen inbördeskrig, ofta tili randen av sammanbrott för det 
drabbade landet, och nastan alltid i fattiga länder med fortfarande hög befolk-
ningstillväxt och starka utvecklingsförväntningar. 

Sädana miljörelaterade resursknappheter uppstär tili följd av tre föränd-
ringsfaktorer som alla är starkt verkande i världen idag. Miljöeffekter som jord-
erosion, irreversibel skogsavverkning, för höga vattenuttag eller förorening av 
vattentillgängar gör att "resurskakans" storlek förminskas. Den fortsatt höga be-
folkningstillväxten i de länder som är mest utsatta gör att resurstillgangen per 
capita, storleken av den "kakbit" som tillkommer varje person av en redan 
minskad resurskaka, minskar. Den ökande ojämlikheten vad gäller inflytande 
och ekonomisk styrka i ett samballe gör slutligen att ett orättfärdigt stort antal 
kakbitar hamnar i händerna pä redan mäktiga och resursstarka befolkningsskikt, 
medan svaga och redan resursfattiga grupper fär sin resurstillgäng ytterligare 
kraftigt beskuren. 

Miljörelaterad 
resursknapphet har 
tre beständsdelar: 

• Miljöeffekter 

• Befolknings-
ökning 

• Ökad ojämlikhet 

Miljöproblem, resursknapphet eller miljörelaterad resursknapphet? 

Begreppen "miljö" och "miljöproblem" börjar om-
fatta för mänga faktorer. I takt med att förstäelsen för 
vad som lagts i dessa begrepp forfinas bör vi ocksä 
förändra begreppsanvändningen. Det kan ofta vara 
bra att skilja mellan miljöeffekter, resursutarmning, 
och olika slag av resursknappheter. 

• Föroreningar av Iuft och vatten är miljöeffekter, 
som beror av antalet människor som utövar en verk-
samhet, vilken niva av resursutnyttjande verksamhe-
ten sker pä, och vilken niva teknologianvändningen 
uppnätt. 

• Jorderosion och artutarmning betecknas kanske 
bättre som resursutarmning (vilken i sin tur kan vara 
en följd av miljöeffekter). 

• Resursknappheter kan röra icke-förnybara el\cr för
nybara resurser. 

• Tili följd av hurpass känsliga eller knappa ett Iands 
naturresurser är för miljöeffekter och resursutarm

ning, kan man tala om olika miljöförutsättningar. Ett 
land med erosionskänsliga jordar, oregelbunden ne-
derbörd och stark avdunstning har avsevärt svärare 
miljöförutsättningar än ett typiskt europeiskt land. 

• Miljörelaterad resursknapphet är ett nytt begrepp 
som äterkommer i framställningen här. Det har sin 
största styrka i att beskriva hur knappheter av od
lingsresurser (förnybara resurser som odlingsjord, 
skog, vatten och fiske) uppstär. 

Tre faktorer samverkar dä: miljöeffekter (eller re
sursutarmning), befolkningsökning (förstärkt av väl-
ständsökning) och ojämlikheten i samhället. 

Beroende pä vilken faktor man studerar kan den 
miljörelaterade resursknappheten ocksä betecknas 
som utbudsrelaterad (orsakad av miljöeffekter), ef-
terfrägerelaterad (orsakad av befolkningsökning) el
ler strukturell (orsakad av ojämlikhet). 

Ett förslag tili förkortning av den nägot otympli-
ga ternien miljörelaterad resursknapphet är MRK. 
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Behövs det verkligenfler begrepp? 

De benämningar som används i den här skriften kan 
verka litet onödiga och klumpiga för en del. Särskilt 
eftersom mänga kommer att nicka igenkännande in
för mänga av de beskrivningar som ges, är det en be-
rättigad fräga ifall vi verkligen behöver sä mänga nya 
begrepp. 

Tili försvar kan sägas att goda begrepp är en 
gäva, för att de utgör det bästa sättet att slipa de verk-
tyg vi har att förstä och därmed kunna hantera de 
snabba och stora förändringsprocesser vi nu har att 
förhälla oss tili, säväl inom.forskningen som utveck-
lingssamarbetet. 

Man kan ha tillgäng tili alla pusselbitar, men om 
man saknar förlaga (eller fätt fel bild framför sig hur 
det färdiga pusslet skall se ut!), sä är det mycket svä-

rare eller rent omöjligt att fä bitarna pä plats. Däri 
ligger teorins stora praktiska betydelse. Med ett nytt 
ramverk följer i bästa fall ocksä en ny slags förstäelse 
för vad som bör göras. 

Användningen av begrepp styr tanken, och de 
har betydelse i världen. Ett gott exempel är det be
grepp som bäde skapat det femte biständsmälet och 
en internationell rörelse som sträcker sig ända ner pä 
kommun- och hushällsnivä i värt eget land likaväl 
som i alltfler fattiga länder, nämligen "sustainable 
development", den hällbara utvecklingen. 

Nya och mer precisa begrepp kan vara en hjälp 
att hitta nycklar för att hantera de utmaningar som in-
ternationellt utvecklingssamarbete nu ställs inför. 

Tre slag av resurs
knapphet: 

• Utbudsrelaterad 
(orsakad av miljö
effekter) 

• Efterfragerelate-
rad (orsakad av be
folkningsökning och 
välständsutveckling) 

• Strukturell (orsa
kad av ojämlikhet) 

Av särskilt intresse är att den sista faktorn, den samhälleliga ojämlikheten, 
tycks ha den skadligaste effekten i uppkomsten av miljörelaterade resursknapp
heter. Det är extra allvarligt, eftersom ojämlikheten inte bara är stor i världs-
mättstock utan ocksä inom länder. När en mycket stor andel av tidigare fattiga 
länder nu fär det bättre, vet vi att det dessutom i mänga fall är förbundet med 
hastigt ökande ojämlikhet. Sä här kan man tanka sig att resursknapphet och 
ojämlikhet förstärker varandra: 

Resursknappheter av odlingsbar jord eller vatten i ett land med bekymmer
samma miljöförutsättningar kan i första ledet tankas uppstä genom miljöeffekter 
som jorderosion, för stora vattenuttag och föroreningar. Utbudsrelaterad resurs
knapphet är en bra benämning pä denna mekanism, eftersom resurskakan (utbu-
det eller tillgängen av resursen) minskar tili följd av miljöeffekterna. 

I andra ledet kan resursknappheten tankas uppstä genom den befolknings
ökning, vilken genom de stora tröghetema i befolkningsutvecklingen tili stor 
del är oundviklig under läng tid. Sinnebilden för sadan resursknapphet är od-
lingsmark som styckas upp i alit fler men mindre odlingslotter för varje genera-
tion. Mekanismen benämnes lämpligen efterfrägerelaterad resursknapphet, tili 
vilken man ocksä bör räkna den ökade efterfrägan tili följd av en välständsut
veckling som bäde är berättigad och önskvärd. Fler människor som har räd att 
efterfräga mer av en resurs gör att knappheten ökar mycket kraftigt. 

I tredje ledet medför den knapphet som dä uppstär att resursens värde sti-
ger. Om dä ojämlikheten i samhället samtidigt är hög och kanske tili och med 
ökar, söker de som kan siä vakt om sin ökade rikedom genom att skaffa sig kon
troll över större delar av den knappa och nu mer värdefulla resursen (jord, skog, 
bevattningsmöjligheter). En sadan resurskonfiskation medför samtidigt att ett 
mycket stort antal andra människor marginaliseras. 

Marginaliserade grupper som är beroende av en fortsatt användning av re
sursen för sin försörjning och överlevnad tvingas i detta läge tili ett ohällbart 
resursbruk. Familjejordbrukare tvingas förkorta trädotiderna eller odla pä ero-
sionskänsliga sluttningar, vilket inte bara medför att deras utbyte minskar och 
fattigdomen ökar, utan ocksä att de - mot sinä egna önskningar - undergräver 
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den framtida försörjningsmöjligheten. Miljöeffekterna i form av jorderosion 
och uttorkade vattenkällor ökar, och ojämlikheten gentemot de som tillvällt sig 
kontrollen över merparten av resursen ökar. (Kenya och mänga andra afrikanska 
länder skuile kunna användas som illustration här.) 

Denna tredje mekanism benämnes lämpligen strukturellt orsakad resurs
knapphet, eftersom den makt de resursstarka besitter ofta - och särskilt i ett land 
där det civila samhället är svagt - beror av att de lyckats tillvälla sig en position 
i staten som möjliggör för dem att päverka utformningcn av lagstiftning och re-
gelverk sä att dessa gynnar fortsatt resurskonfiskation. (Brasilien, särskilt under 
80-talet men ocksä fortfarande, liksom Indonesien idag är goda exempel.) 

Sammantaget utgör denna beskrivning av miljörelaterade resursknapphet 
alltsä inte bara en beskrivning av hur den uppstär, utan hur den, när den väl 
kömmit igäng, föder sig själv. Dess allvarligaste effekter är minskad jordbruks-
produktion och därmed ekonomisk nedgäng i regionen, ett ökat tryck pä städer-
na genom att människor tvingas flytta frän landsbygden när de inte Iängre kan 
försörja sig, samt minskad tilltro, legitimitet, för staten, som inte förmär skydda 
de utsatta eller garantera dem del av det bättre liv som andra tillskansar sig. 

Sä längt skuile det kunna vara ytterligare en beskrivning av en av dessa 
mänga onda cirklar som utgör biständsarbetets största utmaning att bryta. Ändä 
äterstär att beskriva den miljörelaterade resursknapphetens allra skadligaste 
följdverkningar, nämligen risken för öppna konflikter i länder som redan är ut
satta för svära päfrestningar. 

3. Hur ser vägen tili konflikt ut? 

När utsatta människors försörjningsmöjligheter försväras tili den grad som be-
skrivningen av den miljörelaterade resursknapphetens mekanismer antyder, sö-
ker de självklart skydda sig. När staten i det egna landet inte förmär erbjuda det 
skyddet, eller ännu värre uppenbart fungerar som ett redskap för den resurskon
fiskation som bidrar tili de utsattas marginalisering, är det en tendens att dessa 
söker sig tili varandra. 

Statens legitimitet är 
ett av de första offren 
för miljörelaterad re
sursknapphet. Män
niskor som tvingas 
flytta för att odlings-
resurserna inte Iäng
re räcker tili, medan 
andra berikar sig pä 
samma resurs, förlo-
rar lätt tron pä den 
egna staten. 

Vilka slags päfrestningar pä samliällen handlar det om? 

Stora samhällskostnaderna uppkommer genom de 
omedelbara effekterna av de miljörelaterade resurs
knapphetema: 

• Arbetslöshet och ekonomisk nedgäng, särskilt i 
jordbruksomräden. 

• Social oro tili följd av folkförflyttningar, först tili 
städerna men ocksä över gränser. 

• Politisk oro, i takt med att missnöje och besvikelse 
över utvecklingsförväntningar som inte uppnätts ka
naliseras längs etniska eller andra skiljelinjer. 

• Den allra största kostnaden - ända tili sammanbrot-
tets rand - fär de samhällen betala där samhällets för-
mäga att minska och hantera dessa motsättningar inte 
räcker tili, utan de löser ut i öppna konflikter. 

I den bild som ges här är det odlingsresurser och 
samhällsresurser vilka framträder som de omräden 
där strategiska resursknappheter är pä väg att uppstä. 

Konfliktena uppträder när samhällets förmäga att 
anpassa sig tili resursknappheter och försörjnings-
svärigheter inte räcker tili. De institutioner som ska-
pas för att hantera resursknapphetema kan i sig ge 
upphov tili nya konflikter. 

Det motiverar en ny slags förstäelse för hur mil
jörelaterade resursknappheter, när man söker hantera 
dem, myckt snabbt ur biständs- och utvecklingssyn-
punkt ger sig tili kanna som samhällsrelaterade re
sursknappheter, och där det största hotet är konflikter 
inom stater, mycket mer än mellan dem. 

Mer om detta kommer Iängre fram i skriften. 
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Människors besvi-
kelse kanaliseras ofta 
längs etniska eller 
andra skiljelinjer. 
Det finns gott om 
färdiga sädana for-
mar inom varje sam-
hälle för en konflikt 
att stöpas i. 

Kenya, Indonesien 
och Rsvanda, är ex
empel pä hur miljö
relaterade resurs
knappheter och et
niska skiljelinjer 
kan samverka. 

Sambandet mellan 
miljö och konflikter 
undersöks bäst ge
nom fallstudier. 

Om det dessutom är sä att gruppen av utsatta kan identifiera sig gentemot 
staten och andra som upplevs ha klarat sig bättre (kanske rent av pä bekostnad 
av den egna gruppen), genom att framhäva tillhörighet tili en särskild grupp-
identitet (pä nägon annan grund än den aktuella resursknappheten och utsatthe-
ten), sä stärks sammanhällningen inom gruppen och motsättningen gentemot 
staten och andra ökar. 

Sädana skiljelinjer finns det gott om i nastan varje samhälle. De kan vara 
religiösa, etniska, regionala eller nationella. I tider av välständ kanske de inte 
spelar sä stor roll, medan de i ofärdstider lätt kan plockas upp ur det vilande 
kulturarvet för att kanalisera missnöje och protester i ett utsatt läge. Det är i ett 
sädant ljus man bör förstä det "statens sönderfall" och "ätergängen tili ursprung-
liga identiteter" som nu framhälls som ett globalt fenomen (inklusive vär egen 
del av världen). 

Man kan se det frän ett annat hali ocksä. Utsatta grupper, och särskilt unga 
arbetslösa män tycks det, läter sig lättare mobiliseras av mer eller mindre sam-
vetslösa ledare som skickligt förmär använda sadan gruppidentitet för att främja 
sinä egna maktsträvanden. (Fenomenet finns ocksä i vara länder; Tyskland un
der mellankrigstiden är ett exempel som stämmer tili eftertanke, liksom den 
starka uppgängen för nationalistiska missnöjespartier i Europa idag.) 

Ett exempel pä insikten hos makthavare om styrkan i dessa mekanismer är 
att livsmedelstryggheten i fattiga länder i allmänhet är bättre i städer, även i län
der där landsbygden (som producerar maten) är drabbad av svältkatastrof. En 
missnöjd stadsbefolkning i uppror är det sista en regim som manövrerar för att 
halla sig kvar vid makten önskar. 

Att behälla makten i ett land där det civila samhället är svagt, styret aukto-
ritärt och landets befolkning utsatt för svära päfrestningar, innebär att vara be-
redd att spela ut olika gruppers intressen mot varandra. Nägra aktuella exempel 
är Kenyas president Moi och Indonesiens nyss avsatte president Suharto som 
ingen av dem dragit sig för att "spela ut det etniska kortet", vilket betytt öppna 
konflikter och pogromer mellan befolkningsgrupper av olika stamtillhörighet 
eller nationellt ursprung. Rwanda utgör ett förfärande exempel där denna metod 
att söka behälla makten drevs ända tili fullbordat folkmord. I samtliga dessa fall 
gär det att identifiera miljörelaterad resursknapphet som en viktig faktor i mobi-
Iiseringen tili väld och öppen konflikt mellan olika grupper. 

Av särskild betydelse är att det alltsä nu pävisats en stark koppling mellan 
miljörelaterad resursknapphet och vad som brukar benämnas politiserad etnici-
tet (liksom motsvarande politisering av andra, religiösa, regionala och nationel
la skiljelinjer). Ur konflikthanterings- och utvecklingssynpunkt öppnar det ett 
nytt fält, där uppgiften blir att söka identifiera pä vilket sätt de olika orsaks-
faktorema bakom en konflikt samverkar och förstärker varandra; vilka mekanis
mema bakom konflikten, i ali dess komplexitet, är. 

4. Vad finns det för fall som undersökts? 

Det finns olika metoder att undersöka sambandet mellan miljö och konflikter. 
Av störst värde för biständs- och utvecklingssamarbetet är fallstudier som för
mär mäla ut mekanismema som lett tili konflikt i konkreta fall. Här är korta 
sammandrag av lärdomarna frän ett antal sädana fallstudier som gjorts: 
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• Miljöflyktingar frän Bangladesh tili Indien: Under 80-talet ägde väldsamma 
pogromer rum i delstaterna Assam och Tripura mot muslimska och hinduiska 
invandrare frän Bangladesh. Befolkningstillväxt och ojämlik jordfördelning i 
Bangladesh har gjort att jordinnehavet per capita är nere i 0.08 ha, en mycket 
läg siffra. En kombination av översvämningshot under monsunsäsongen och 
vattenbrist under rester av äret, delvis tili följd av vattenkonflikter mellan Indien 
och Bangladesh, har försvärat försörjningsmöjligheterna för stora grupper. 

Jordbrist och vattenproblem ökar migrationstrycket mot städer, men ocksä 
mot grannlandet Indien. Över 10 miljoner bengaliska migranter (närmare 20 
miljoner om deras ättlingar räknas in) bor illegalt i Indien. Deras närvaro i nord-
östra Indien har förändrat jordfördelningen, ekonomiska och politiska maktkon-
stellationer, samt balansen mellan religiösa och etniska grupper i regionen. 

I Assam kom immigranterna frän Bangladesh att utgöra en betydande poli-
tisk och ekonomisk kräft och köpte upp stora arealer jordbruksmark. Protestema 
mot immigranterna började i studentkretsar och mynnade ut i väldsamheter un
der början av 80-talet dä mer an 4.000 människor dödades. Spänningama lever 
kvar an idag. 

I Tripura förändrades den etniska och religiösa sammansättningen genom 
hinduiska immigranter. Den tidigare buddhistiskt-kristna majoriteten förvandla-
des tili en minoritet (under 30 procent) av delstatens befolkning. Ett uppror som 
varade under större delen av 80-talet upphörde först när regeringen gick med pä 
att äterlämna jordbruksmark tili den ursprungliga lokalbefolkningen och att 
stoppa den bengaliska immigrationen. 

• Oförmäga att hantera den väldsamma tillväxten av Pakistans städer. Sjunkan-
de per capita-tiligängar av odlingsmark och vatten har ökat migrationen frän 
land tili stad i Pakistan. Tillsammans med den svaga staten och dess kroniska 
oförmäga att sorja för befolkningens välfärd har det lett tili ökat missnöje i sär
skilt Karachi och även förvärrat spänningama mellan olika etniska grupper. De 
ständiga väldsutbrotten, som hotar hela det pakistanska samhällets framtid, 
hänger ofta samman med avbrott i el- och vattenförsörjning, dä protestema re-

Invandrare frän 
Bangladesh, som 
tvingats flytta pä 
grund av jordbrist 
och vattenproblem, 
utsattes för pogromer 
i nordöstra Indien. 

Väldsutbrotten i Pa
kistans städer kanali
seras längs etniska 
skiljelinjer. Men 
ofta är det avbrott i 
el- och vattenförsörj
ning som utlöser 
dem. 

Läsa mera: Toronto gruppen och Homer-Dixons forskning 

Samtliga fallstudier som refereras här, liksom huvud-
delen av de teoretiska insikterna, stammar ur en serie 
unikt produktiva forskningsprojekt, som under 90-ta-
let genomförts under ledning av Thomas Homer-Dix-
on (freds- och konfliktforskning vid Torontos univer-
sitet), med stöd av de stora amerikanska forsknings-
fonderna, i samarbete med the American Academy 
och med deltagande av ett stort antal högt kompeten-
ta forskare frän olika fält och olika delar av världen. 
Av särskilt intresse är att projekten frän början inklu-
derat deltagare med kunskap och erfarenhet av bi-
ständs- och utvecklingssamarbetets behov av policy-
inriktade resultat. 

Ocksä genom sin tillgänglighet utgör projekten 
ett föredöme och en utmaning för andra. Resultaten 
har inte dröjt i äratal i väntan pä publicering i specia-

liserade forskartidskrifter, utan har offentliggjorts ef-
terhand som de kömmit fram i enskilda studier, vilka 
ocksä snabbt sammanfattats av projektledningen. 
Samtliga skrifter har dessutom samtidigt lagts ut pä 
Internet, där merparten av dem direkt kan hämtas 
hem av intresserade, och särtryck av övriga beställas. 
Här är de relevanta www-adresserna (som kan näs 
inbördes frän varandra): 

• "The Project on Environmental Change and Acute 
Conflict" samt "The Project on Environment, Popu-
lation, and Security": 
http://www.library.utoronto.ca/www/pcs/eps.htm 

• "The Project on Environmental Scarcities, State 
Capacity, and Civil Violence": 
http://www.Iibrary.utoronto.ca/www/pcs/state.htm 

http://www.library.utoronto.ca/www/pcs/eps.htm
http://www.Iibrary.utoronto.ca/www/pcs/state.htm
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Under väldets är i 
Sydafrika utgjorde 
kontroll över od
lingsresurser i stä-
derna mäl i konflik-
ten för krigsherrar 
frän bäde Inkatha 
och ANC. 

Unga män som inte 
Iängre fann en plats 
inom jordbruket kun-
delättmobiliserasav 
den extremistiska 
milisen i Rwanda. 

sulterar i sammanstötningar mellan polis och invänare. Städema växer i en takt 
av 4-5 procent om äret (vilket betyder en fördubblingstid pä 15-17 är). 

Pakistan är ocksä i övrigt utsatt för svära miljöpäfrestningar - befolknings-
tillväxt, jorderosion, vattenbrist och kraftig avskogning. Redan 2010 kommer 
befolkningsmängden att ha vuxit tili över 200 miljoner, frän 135 miljoner 1995. 
Mindre än en femtedel av landets yta är lämpad för jordbruk. Bevattningsjord-
bruket är misskött. Vattenföroreningar ökar den redan kroniska vattenbristen. 
Resursknappheten förvärras av den mycket stora ojämlikheten, som gör att 
mäktiga grupper lägger beslag pä skogsresurser, jordbruksmark och vatten för 
sin egen vinning. 

• Eländet i käkstäderna som grund för politiskt väld i Sydafrika: Antalet dödsof-
fer för det politiska väldet i Sydafrika mellan 1990 och 1993 har uppskattats tili 
ca 12.000. Övergängen tili demokrati har lyckats över ali förväntan, men hotet 
om väldsutbrott inom de svarta samhällena är fortsatt överhängande. 

Den fortsatt höga befolkningstillväxten i de svartas "township" päfrestar 
bäde lokala ekosystem och den nya regeringens ansträngningar att skapa en 
infrastruktur som tilläter ett drägligt liv. Under det politiska väldets är stod sui
den mellan krigsherrar frän bäde Inkatha och ANC om kontrollen över lokala 
urbana odlingsresurser, särskilt jord och vatten. Bäda sidor hade lätt att mobili
sera unga män pä grundvalen av missnöje med uteblivna förändringar. Dessa 
mekanismer fortsätter att hota den nya sydafrikanska staten. 

• Resursknapphetens roll vid folkmordet i Rwanda: Katastrofen i Rwanda 1994 
var inte ett anarkiskt väldsutbrott eller ett allas krig mot alla tili sammanbrottets 
rand. Det var ett noga förberett och systematiskt genomfört folkmord, iscensatt 
av en extremt rasistisk gruppering inom den elit som besatt makten över staten, 
i avsikt att ästadkomma ett fortsatt eget maktinnehav. Resursknapphetens roll 
ligger i att ha öppnat vägen för de mekanismer som möjliggjorde att en mycket 
stor del av befolkningen kunde mobiliseras som förövare i ett folkmord som vad 
gäller takten i dödandet överträffade Förintelsen i Europa när den pägick som 
intensivast. 

Den fortsatt höga befolkningstillväxten i Rwanda hade vid 90-talets början 
allvarligt krympt försörjningsmöjligheterna i ett av de bördigaste länderna i Af
rika; ett land som dessutom är en genuint afrikansk statsbildning med rötter 
mänga hundra är bakät i tiden. Trots att Rwanda betraktades som ett mönster-
land ur biständssynpunkt (infrastrukturen vad gäller vägar, etc. var ovanligt väl 
utbyggd), hade man inte lyckats skapa en modern sektor. Arbetskraftsöverskot-
tet frän landsbygden hade därmed ingenstans att ta vägen. 

Invasionen av tutsi-rebeller frän Uganda utgjorde rationaliseringen för att 
skapa hutu-extremistiska miliser redan tvä är innan folkmordet bröt ut, men det 
var försörjningssvärigheterna - resursknapphet av jord och brist pä arbetstillfäl-
len - som skapade grunden för att de skuile kunna rekrytera sä mänga unga 
män. 

Folkmordet, och de omvälvande händelser som i dess följd fortsätter'att 
omskapa regionen kring de stora sjöarna, förtjänar även fortsatt en mycket nog-
grann anaiys, eftersom den typ av miljörelaterad resursknapphet som utgjorde 
en av de faktorer, vilka öppnade för folkmordets mekanismer, fortsätter att ver
ka i flertalet länder i regionen. 
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• Bevattningsprojekt och jordkonflikter i Senegal och Mauretanien: Hotet om 
försörjningssvärigheter, kopplat med allvarlig torka, föranledde under 70-talet 
regeringarna i länderna längs Senegalfloden att bygga en serie dammar längs 
gränsen mellan Senegal och Mauretanien. Omrädet är mycket bördigt och mar-
ken steg ytterligare i värde genom förväntningarna pä konstbevattning. 

I syfte att lägga under sig denna rika resurs drog den mauretanska staten, 
som kontrolleras av morer med arabiskt ursprung, tillbaks rättigheterna för svar
ta mauretanier att idka jordbruk, boskapsskötsel och fiske längs den mauretan
ska sidan av floden. 1989 bröt väldsamma konflikter ut mellan människor av 
moriskt ursprung i Senegal och svarta i Mauretanien. Konflikterna skördade 
hundratals dödsoffer och skapade tusentals flyktingar. Idag kommer rapporter 
om liknande väldsutbrott i regionen. . . 

• Jordbrist och ojämlikhet i Chiapas: I delstaten Chiapas i södra Mexiko kon-
trollerar elitema traditionellt den bästa jorden. I takt med att bönderna röjt ny 
mark, har elitema lagt beslag pä den. Den mexikanska regeringen drog in den 
konstitutionella rätten tili odlingsmark för jordbrakssamhällen, vilket ledde tili 
ökad jordkoncentration i elitemas händer. Böndernas marginalisering ledde tili 
ökad jorderosion och avskogning. Tillsammans med hög befolkningstillväxt 
ledde ojämlikheten och miljöeffekterna tili kraftigt ökad resursknapphet av od-
lingsbar jord för jordbruksbefolkningen. 

När Zapatisterna, understödda av aktivister frän kyrkans led och jordbruks-
organisationer startade sitt uppror, fick det därför starkt stöd frän smäbrukare 
som sedän länge drivits in i alit större fattigdom. Zapatista-upproret fick svära 
internationella äterverkningar för hela det nordamerikanska frihandelsprojektet 
NAFTA. Den kris som följde gjorde att USA och Canada fick puinpa in miljar-
der dollar för att stödja peson. 

• Miljökatastrof och hotade eliter pä Haiti: Landet är ett av världens mest dra-
matiska exempel pä en miljökatastrof vad gäller odlingsresurser. Mindre än tvä 
procent skog äterstär, och jorderosionen ater snabbt upp odlingspotentialen pä 
den mark som röjts. 60 procent av befolkningen livnär sig av jordbruket och be-

Mälet för konflikter
na mellan olika et
niska grupper kring 
Senegalfloden var 
kontroll överbördiga 
bevattningsjordar. 

Marginalisering och 
ojämlikhet ledde tili 
Zapatista-upproret i 
Chiapas. I sin tur 
skapade det en inter-
nationell kris. 

Aristides fall pä Hai
ti kom när han upp-
manade jordlösa och 
sluminnevänare att 
uimana elitema. 

Läsa mera: Svenska utredningar; debatten om ett nytt säkerhetsbegrepp 

• Tvä grundläggande svenska utredningar att bygga 
policyarbcte kring miljörelaterade resursknappheter 
pä är UD-utredningarna "Hällbart biständ" av Anders 
VVijkman, Sture Persson och Mats Segnestam (Ds 
1994:132), samt "Konfliktförebyggande verksamhet" 
av Lars Jonsson (Ds 1997:18). 

• Resultaten frän främst Homer-Dixons forskning 
och hans begrepp "environmental security" har fätt 
stort genomslag och även äterverkat pä debatten 
kring ett förändrat säkerhetsbegrepp. 

Den debatten kan i sin tur bäst följas genom in-
satsen frän "The Woodrow Wilson Center Environ
mental Change and Security Project" och deras hit-
tills tre utgävor av "Report" frän det projektet. Även 

dessa finns komplett tillgängliga via Internet, inklusi-
ve ordagranna referat av policy-diskussioner med 
deltagande av ledande aktörer: 

The Woodrow Wilson Center (startsida): 
http://ecsp.si.edu/default.htm 

• En presentation av begreppet miljörelaterad resurs
knapphet pä svenska (liksom förslaget tili svensk 
översättning av termen "environmental scarcity") 
finns i kapitlet "Miljörelaterad resursknapphet" av 
Leif Ohlsson i boken "2000-talets stora utmaningar", 
redigerad av Gunnar Jervas (SNS Förlag 1997). Bo
ken rymmer ocksä i övrigt mänga bra sammanfatt-
ningar av delproblem inom omrädet. 

http://ecsp.si.edu/default.htm
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Basen för Sendero 
Luminoso var ekolo
gisk marginalisering 
i Perus högländer. 

"Fotbollskriget" 
mellan El Salvador 
och Honduras utlös-
tes av migranter. 

Hälsoeffekter och 
minskad jordbruks-
produktion tili följd 
av vattenproblem i 
Gaza bidrar tili att 
legitimiteten för den 
palestinska myndig-
heten undergrävs. 

Skillnaden mellan is-
raeler och palestini-
er ligger bäde i makt 
över resursen och 
förmäga att anpassa 
sig tili knapphet. 

folkningsökningen har ökat frän 1,7 procent under 70-talet tili över 2 procent 
idag. 

Störtandet av landets demokratiskt valde president Aristide ägde mm sedän 
denne under sin första korta presidentperiod uppmanat de arbetslösa massorna 
som sökt sig tili Port-au-Prince frän landsbygden att utmana elitemas ställning. 
Militärregimen som följde svarade med fruktansvärd repression riktad mot lan
dets fattiga och smäjordbrukare. Motsättningarna finns kvar även sedän Aristide 
nu äterinstallerats. 

• Marginalisering i Perus högländer: Basen för Sendero Luminosos uppgäng i 
Peru är delvis ekologisk marginalisering och den försörjningskris det skapat för 
lokala jordbrukare i högländerna. Även om en del av skulden för den utbredda 
fattigdomen kan tillskrivas regeringens egen politik, sä bidrog särskilt i de södra 
högländernaocksäett ökatbefolkningstryck, magrajordar ochomöjlighetenatt 
finna annan försörjning än jordbruk. 

I ledningen för upproret stod studenter med bakgrund i jordbruket. De fles-
ta av dem hade inga utsikter tili anställning efter studiema, medan de lätt kunde 
ätervända tili sinä hemtrakter där de kom att utgöra upprorets radikala kama. 

• Jordbrist och migration i El Salvador-Honduras: Det s.k. fotbollskriget 1969 
är ett klassiskt fall. EI Salvador var dä det mest tättbefolkade landet pä västra 
halvklotet. Jordbmksproduktionen hade sjunkit under 50-talets niva, skogarna 
avverkats och jorden eroderats. Stora jordägare lade under sig de produktiva 
jordarna och marginaliserade flertalet. Kriget utlöstes när den honduranska re-
geringen beslöt utvisa de mänga el salvadoraner som tvingats emigrera tili Hon
duras, men där kömmit i konflikt med lokalbefolkningen. 

Det efterföljande inbördeskriget i El Salvador är en direkt följd av oförmä-
gan att ta itu med jordfrägan. Fortfarande hänger landets övergäng tili fred och 
demokrati pä att den löses. 

• Befolkningsökning och vattenbrist i Gaza: Befolkningstätheten i Gaza är ex-
ceptionellt hög (ca 2.000 inv/kvkm; att jämföras med Bangladeshs 939), samti
digt som förutsättningarna för en fungerande infrastruktur är extremt däliga. Be
folkningstillväxten ligger pä 5-6 procent, vilket betyder en fördubblingstid pä 
12-13 ärjust nu. 

Grundvattentillgängarna är ytliga och känsliga för föroreningar av pestici-
der och avlopp, samt saltinträng i takt med att de uttöms. (Avlopp och vattenre-
surshantering är med rätta centralt för det svenska biständet.) Hälsoeffektema är 
allvarliga och jordbmksproduktionen hotad. 

De dagliga päfrestningarna detta medför, tillsammans med nedgängen i 
jordbmksproduktionen, bidrar tili befolkningens missnöje över uteblivna och 
rättmätiga förbättringar. Legitimiteten hos den palestinska myndigheten har ur-
holkats och stödet för de islamistiska grupperna ökar. Väldet riktas inte bara 
mot Israel; spänningen ökar ocksä mellan olika grupper inom den palestinska 
befolkningen. 

• Vattenbrist pä Västbanken: Vattenkonflikterna pä Västbanken mellan israelser 
och palestinier är sannolikt de mest tillspetsade i världen. 40 procent av Israels 
vattenbehov kommer frän de ockuperade omrädena. De israeliska bosättarna 
konsumerar i medeltal fyra gänger mer vatten än de arabiska invänarna. Ojäm-
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likheten upprätthälls med vapenmakt. För bäda sidor är vattentillgängarna stra-
tegiska resurser. 

Skillnaden ligger bäde i makt över resursen och anpassningsförmäga. Isra
eleina har en hög anpassningsförmäga, men ocksä makt över vattnet, vilket re-
sulterar i arrogant vattenslöseri bland bosättarna. Maktlösheten och omöjlighe-
ten att finna andra försörjningsmöjligheter inom de palestinska territorierna har 
lett tili en omfattande migration av palestinier som daglönare i israeliska städer, 
och tili att de extrema islamistiska rörelsernafätt lättare att mobilisera särskilt 
unga män. 

• Vattenbrist i Kina underminerar statens sammanhällning: Vattenknappheten i 
Kina anses idag vara ett av de allvarligaste hoten mot en fortsatt lyckosam för-
ändringsprocess". Det är just förändringsprocessernas styrka, och takten i dem, 
som satt vattenresurserna under tryck. Det har skett bäde genom grundvatten-
uttag som gör att grundvattensänkningarna pä vissa häll är extremt höga; uttag 
av vatten ur floder tili industrier och jordbmk som gör att mänga stora floder 
inte Iängre tillför nägot vatten tili haven under stora delar av äret (dä saltvatten 
istället tränger upp i fioderna och tvingar industrier som är beroende av söt-
vatten att stänga); samt inte minst genom förorening av vattendragen, vilket i 
sig minskar mängden tillgängligt rent vatten. 

Studier visar dels att resursknappheten är en päfrestning för staten; men 
framför alit att förändringsprocessema i sin helhet riskerar att stöpa om staten i 
en riktning som minskar dess förmäga att hantera ocksä vattenknapphet. Förmä
gan att förändra institutioner och bygga nya är alltsä satt i fara. 

• Uppror och skogsbränder pä Filippinerna: Det finns en länk mellan det väld
samma upproret under 70- och 80-talet frän NPA (New Pcople's Army) och 
skogsbränderna i Sydostasien idag. Grunden för bäda är de marginaiiserade 
böndemas fattigdom och att de inte har nägon äganderätt tili jorden. 

Ojämlikheten i jordfördelningen i det filippinska samhället (ett historiskt 
arv frän spansk och amerikansk kolonisation) har gjort att jordbruket trots pro-
duktionsökningar inte kan suga upp en befolkningsökning som uppgär tili mel-

Förmägan att hantera 
den ökande vatten
knappheten är en av-
görande faktor för 
den kinesiska för-
ändringsprocessens 
framtid. 

Upproret pä Filippi
nerna mot Marcos 
och skogsbränderna i 
Indonesien idag har 
en gemensam näm-
nare. 

Läsa mera: Den schweiziska och norska forskningen 

Pä europcisk mark har den största insatsen gjorts av 
tvä schweiziska lag av fredsforskare genom pro-
grammet "Environment and Conflicts Project" (EN-
COP). Resultaten har sammanfattas i "Kriegsursache 
Umweltzerstörung: Ökologische Konflikte in der 
Dritten Welt und Wege ihrer friedlichen Bearbei-
tung" av Giinther Bächler, Volker Böge, Stefan 
Klötzli, Stephan Libiszewski och Kun R. Spillmann 
(Verlag Riicgger, Zurich 1996), samt tvä ytterligare 
band med fallstudierpä bäde engelska och tyska. 

Det fortsatta arbetet frän detta häll kan likaledes 
följas över Internet frän en startsida (vilken är ett 
schweiziskt bidrag tili Nators "Partnership for Peace 
Program"), 

"ISN - The International Relations and Security 
Network" (startsida): http://www.isn.ethz.ch/ 

I Skandinavien har norska PRIO (International Peace 
Research Institute, Oslo) tagit pä sig ett ledande an-
svar. Genom "PRIO Report" kan man följa den pägä-
cnde debatten om vilken inriktning forskningen inom 
fältet nu bör ta. 

Mcd stöd av Nato och norska UD har en sam-
lingsvolym utgivits: "Conflict and the Environment", 
redigerad av Nils Petter Gleditsch (Kluwer Academic 
Publishers, Dordrecht 1997). 

I samarbete mellan PRIO och Fridtjof Nansens 
Institutt och med stöd av norska forskningsfonder 
satsar de norska fredsforskarna nu stort pä de tre 
nyckelvariablerna "Environment, Poverty and Con
flict (EPC)" i ett projekt vars planerade inriktning 
sammanfattats i PRIO Report 3/97. 

http://www.isn.ethz.ch/
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Skog och odlingsre
surser är nyckelfak-
torer i den nödvändi
ga förändringen av 
det indoncsiska sam
hället. 

Utvecklingen mot 
konflikt är inte ödes-
bestämd, determine-
rad, även om det är 
lätt att hemfalla ät 
hopplöshet inför be
skrivningarna av de 
starka mekanismer 
som verkar i den 
riktningen. 

lan 2,5 och 3 procent om äret (fördubblingstakt idag pä runt 25 är). Inte ens 
marginella jordar gär Iängre att uppbringa. Följden har blivit dels migration tili 
städema (där sinnebilden är att man bygger skolor pä sophögen i Manila där ett 
stort antal människor lever), dels migration tili ekologiskt känsliga omräden 
som bergssidor och smäöar i den filippinska arkipelagen. De marginaiiserade 
smäböndema tvingas där tili alit tätare hyggesbränning. Genom att de inte kan 
fä nägon äganderätt tili jorden, finns heller inga incitament att bedriva nägon 
markvärd. 

• Urskogsavverkning, extrem ojämlikhet och migrationstryck i Indonesien: När 
president Suharto nu avsatts finns det en koppling ocksä tili resurshantering. 
Den indonesiska oligarkings kontroll över och exploatering av skogsresursen 
har varit basen för dess maktinnehav. Monopolens kontroll över skogsavverk-
ning har använts för att starka elitens ställning och bygga en bas för statens eko
nomi. Men den har ocksä ökat ojämlikheten i det indonesiska samhället. 

Regimen lyckades länge hantera konflikterna mellan lokala samhällens för-
sörjningsbehov och den statligt ledda resursutvinningen ur skogen, genom att 
resursen var sä stor och genom att den ekonomiska tillväxten kunde hällas uppe. 
Idag är det ohällbara skogsbruket ifrägasatt internationellt, och den fortsatta 
ekonomiska tillväxten hotad. Resursbasen har utarmats, tili den grad att profi-
tema minskar och lokalbefolkningens försörjning hotas. 

En stor del av befolkningen har tvingats migrera frän det bördiga Java tili 
öar med mycket sämre försörjningsläge. Sammantaget utgör den nödvändiga 
förändringsprocessen av Indonesien ett allvarligt konflikthot, särskilt som regi
men inte drar sig för att utnyttja det folkliga missnöjet mot den välbeställda mi-
noriteten av etniska kineser. 

5. Är den här typen av konflikter oundvikliga? 

Det är lätt att fä intrycket av en sadan här genomgäng att öppna konflikter och 
väld är en närmast oundviklig konsekvens av miljörelaterade resursknappheter. 
Bakom en sadan deterministisk uppfattning ligger en ofta välgrundad förstäelse 
för hur, särskilt i utvecklingsländerna, de mycket stora och snabbt ökande miljö-
effektema, den fortsatt höga befolkningsutvecklingen och den ökande ojämlik
heten (vilket alla är faktorer som innefattas i den miljörelaterade resursknapphe
ten) samverkar med förekomsten av auktoritära och samvetslösa regimer, demo-
kratiutvecklingens svärigheter, samt de allestädes förekommande etniska, reli
giösa, regionala och nationella skiljelinjerna tili ett utfall av öppna konflikter 
och sammanbrottstendenser. 

Det är lätt att en sadan bild förstärks av att den forskning som gjorts hittills 
koncentrerat sig pä just de katastrofala fallen, vilket emellerdd har sitt särskilda 
berättigande. När man intensivt söker förstä pä vilket sätt de olika päfrestning-
arna samverkar och vilka mekanismema är som leder mot sammanbrott, är det 
(särskilt i inledningsskedet av ny forskning) en metod att studera fall där dessa 
mekanismer verkligen lett tili ett väldsamt utfall. Sädana fall är förskräckande 
mänga - men inte pä nägot sätt en lagbunden utveckling, vilket forskningen fak-
tiskt ocksä visar. 

För att päfrestningarna tili följd av miljörelaterade resursknappheter verkli
gen skall lösa ut i väldsamma konflikter räcker det nämligen inte med att olika 
gmppers berättigade missnöje med försämringar eller uteblivna välständsök-
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ningar lätt kan länkas in i en grupptillhörighet längs etniska eller andra skiljelin
jer - det krävs ocksä att gruppen i en läng och för forskningen svärfängad pro-
cess ocksä urskiljer öppen konflikt som den enda eller bästa vägen att nä sitt 
mäl, jämfört med alla andra alternativ. 

Ett av de viktigaste mälen för det internationella utvecklingssamarbetet blir 
i ett sädant perspektiv att söka finna de nycklar varigenom en fredlig process 
verkligen kommer att utgöra ett bättre alternativ än väldsam konflikt att hantera 
de päfrestningar som miljörelaterade resursknappheter utsätter människor för. 
Vad man ur denna synpunkt önskar fokusera pä är snarast de sätt pä vilka sam
hällen trots alit förmär anpassa sig tili päfrestningar. Även här har forskningen 
kring sambandet mellan miljö och konflikter givit viktiga bidrag tili en ökad 
förstäelse. 

6. Hur päverkas ett lands anpassningsförmäga av resursknappheten? 

Det är alldeles uppenbart att länder och samhällen förmär anpassa sig tili resurs
knappheter. Vär egen del av världen är kanske det främsta exemplet pä hur man 
med kunskap, teknik och stora samhällsansträngningar kan utvinna samma eller 
större nytta med mindre resursanvändning och miljöeffekter per mängd produ-
cerad nytta eller ekonomiskt värde (att detta inte alltid resulterar i förbättringar 
av miljöproblem kan ofta knytas tili att vi lever med ett sä tillväxtberoende eko
nomiskt system där resursanvändningen totalt tenderar att öka). 

Även i länder med betydligt sämre förutsättningar har man visat att sadan 
anpassning är möjlig. Bäde Israel och Jordanien lever som exempel längt under 
den gräns för tillgänglig mängd vatten per invänare, bortom vilken ett modernt 
produktionssystem egentligen inte anses möjligt. Att Israel gör det med betyd
ligt större framgäng än Jordanien kan möjligen ge en indiktation pä hurpass vik-
tig utvecklingsnivän hos ett samballe är för dess anpassningsförmäga. 

Exakt hur länken mellan dessa egenskaper ser ut är en stor debattfräga, som 
inte minst har diskuterats i samband med Asiens tillväxtekonomier, där en tio 
gänger större befolkning än Europas nu genomgär en avsevärt snabbare väl-

Samhällen anpassar 
sig tili resursknapp
heter. Men anpass
ning är inte gratis. 
Den kräver stora in
satser av samhällsre
surser. 

Ett samhälles föränd-
ringsförmäga är be-
roende av dess ut-
vecklingsnivä. 

Vad är det för samhällsresurser som kommer först i kläm? 

• Samhällen anpassar sig tili resursknappheter, men 
det är aldrig gratis utan kräver stora insatser av sam
hällsresurser, samtidigt som det skapar samhälls-
kostnader. Bekymmersamt är att dessa kostnader of-
tast inte syns i nationalräkenskaperna. samt att de 
drabbar de svagaste i samhället och kommande gene-
rationer genom miljöeffekter och resursutarmning. 

Den största utmaningen för de utsatta länderna 
och för biständs- och utvecklingssamarbetet är kan
ske inte ens fbrändringamas an, utan själva takten i 
forändringsprocessen. Bara den del av befolknings-
ökningen som är oundviklig (givet den demografiska 
sammansättningen av människor som lever nu) till-
sammans med den exempellöst snabba välständsut-
vecklingen i en stor del av världen och de berättigade 
utvecklingsfbrväntningarna hos dem som ännu inte 

fätt dcl av motsvarande välständsökning, gör att även 
ett högt utvecklat land som värt eget skuile ha stora 
svärigheter att klara de päfrestningar som länder med 
längt mindre samhällsresurser nu utsätts för. 

• Dc samhällsresurser som krävs för att hantera de gi-
gantiska förändringsprocesserna kanaliseras alltid 
genom institutioner (i vid mening; inkluderat lagar. 
regelverk och ekonomiska styrinstrument). Bekymret 
här är att ocksä institutioner mäste förändras; de har i 
allmänhel skapats för helt andra ändamäl och intres-
sen än att klara utmaningama de ställs inför idag. -

• Särskilt allvarligt är att den nödvändiga förändring-
en av institutioner riskerar att skapa motsättningar 
och konflikter som i sig undergräver själva statens 
förändringskapacitet. 
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Samhällsresurser ka
naliseras alltid ge
nom institutioner (in-
begripct lagar, regel-
verk och ekonomiska 
styrinstrument). 

Institutioner har säi
län skapats för att 
hantera dc päfrest
ningar de utsätts för 
idag. 

Det gör att de sam-
hälleliga föränd-
ringskostnaderna 
blir högre. 

Dessa kostnader är 
dolda, de drabbar de 
svagaste och, genom 
oförmägan att hante
ra miljöeffekter och 
resursknappheter, 
kommande genera
tioner. 

ständsökning än vad vara länder gjorde ärtiondena efter andra världskriget. Be-
kymret är att det i mänga fall skett under däliga miljöförutsättningar, att miljö-
kostnaderna därför blivit mycket stora (särskilt i ljuset av framtida generatio-
ners behov), samt att fattigdomsklyftorna (ojämlikheten) ökat. 

Som en följd av detta har man alltmer kömmit att fokusera pä den roll ett 
samhälles institutioner spelar (och dä menar man säväl lagar, regelverk och 
ekonomiska styrinstmment som myndigheter, utbildningsväsende och organisa-
tioner). Goda institutioner i denna mening anses vara nyckeln tili att samhällen 
förmär anpassa sig tili begynnande resursknappheter och ökande miljöeffekter 
genom substitution (ersättande av den knappa resursen med en annan), effekti-
visering (bättre utnyttjande av den knappa resursen), miljöarbete (alit viktigare 
ocksä för att minska resursknappheter), och att de förmär hantera de stora sam-
hällspäfrestningar som de nödvändiga omstruktureringarna innebär. Det är där
för inte förvänande att ett antal tunga rapporter har framhällit den tidiga sats-
ningen pä skolutbildning som en avgörande faktor bakom "mirakelekonomier-
nas" framgängar. 

Men att bygga nya institutioner och förändra gamla innebär i sig en utma
ning, vilken kan visa sig vara övermäktig samhällens förmäga. Om inte 
mirakelekonomierna samtidigt bedrivit en tidig och framgängsrik familjeplane-
ringskampanj, sä hade t.ex. Sydkorea behövt anslä 5,6 procent av sin budget tili 
utbildning istället för de 2,6 procent som nu räckt. Den päfrestning som följer 
av en fortsatt hög befolkningstillväxt har uppenbar betydelse för vilken niva av 
samhällsansträngningar som behövs för att bygga ut de nödvändiga institutio-
nema. 

Mänga gamla institutioner är dessutom trögrörliga och svärföränderliga. 
Ofta har de skapats under tider och för ändamäl som gör dem särskilt olämpliga 
att hantera de snabba förändringsprocesser som egentligen skuile krävas tili 
följd avmiljöeffekter och resursknappet, befolkningsökning, snabb valständsök-
ning, starka utvecklingsförväntningar och ökad ojämlikhet. De har ocksä alltid 
skapats för att tillgodose intressena för särskilda grupper i samhället, vilket en 
gäng kan ha varit ändamälsenligt och effektivt, men i ett samhälle statt i snabb 
förändring skapar det ineffektivt resursutnyttjande och stora samhällskostnader. 

Detta pekar pä ett grundläggande problem: Anpassning är aldrig gratis, 
men institutioners oförmäga att hantera förändringsprocesser som har att göra 
med snabb befolkningsökning och resursknappheter (vilka de säilän skapats 
för) gör samhällskostnaden högre än vad den skuile behöva vara. Och denna 
kostnad är nastan alltid dold (genom att den inte dyker upp i nationalräkenska-
pema); den drabbar de svagaste i samhällena (och bidrar därmed tili den ökande 
ojämlikheten); och den drabbar kommande generationer (genom oförmägan att 
hantera miljöeffekter och resursknappheter). 

Frägan om institutioners tillkortakommanden är säledes ytterst central för 
att förstä den utmaningar som reses av miljörelaterade resursknappheter (vilka 
ju uppkommer just genom samverkan av miljöeffekter, befolkningsökning och 
ökad ojämlikhet). Det är ocksä här forskningen kring sambandet mellan miljö 
och konflikter givit ett avgörande bidrag, genom att visa pä vilket satt ett sam
hälles förändringsförmäga direkt minskas av resursknapphetens mekanismer. 

För vad händer när samhällen i södra Afrika nu finner sig stä inför tilltagan-
de vattenbrist? Uppbyggnad av regionala institutioner för att förvalta delade 
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vattenresurser som Zambesi och vissa andra floder är nödvändigt för att förhin-
dra spänningar mellan stater, vilka annars kan leda tili ett orättvist och ineffek-
tivt nyttjande av den gemensamma resursen, och för att ästadkomma kunskaps-
och kapacitetsuppbyggnad i regionen. I bästa fall leder det ocksä tili en viss, 
men knappast stor, mängd ökat tillgängligt vatten. I huvudsak är det fräga om en 
del av anpasningsprocessen att levä med vattenbrist. 

De stora päfrestningarna av den anpassningsprocessen kommer att märkas 
inom varje land, när varje lokalsamhälle, varje samhällelig verksamhet utsätts 
för kravet att inte bara producera mer nytta med samma vattenmängd, utan när 
samhället som helhet ocksä mäste fatta svära beslut om vilken slags produktion, 
vilken samhällssektor som bäst kan utnyttja den begränsade mängden tillgäng
ligt vatten. Det betyder att stad ställs emot land, industrier mot jordbruk, stora 
jordägare mot familjejordbrukare. 

Det betyder ocksä att gamla institutioner mäste förändras och nya skapas. 
De institutioner (i den vida mening som angetts här), vilka idag styr bmket av 
vattenresurser, har skapats för att tillgodose starka intressen i samhällena, an
tingen det handlar om tung industri i Transvaal, vinodlare i Kap-provinsen eller 
familjejordbrukare i Zimbabwe. Idag diskuteras hur man skall kunna förändra 
innehället i dessa institutioner genom att söka skapa regelverk som uppmuntrar 
tili ökad effektivitet i vattenbruket och införande av ekonomiska styrinstrument 
(borttagande av subventioner för bevattning, höjda vattenpriser), vilka ytterst 
kommer att leda tili att vattenanvändningen styrs tili de sektorer i samhället som 
förmär ge högsta ekonomiska avkastning. 

Forskningen om sambandet mellan miljö och konflikter har visat att detta 
inte är ett arbete som kan förväntas löpa fritt frän motsättningar och konflikter. 
När jordbrukare och lokala vattenbruksföreningar plötsligt finner sig hotade av 
indragna subventioner och vattenkostnader, som allvarligt hotar deras möjlig-
heter tili fortsatt produktion, har dc svärt att omfatta ett perspektiv där deras för-
lust av inkomst och levebröd kanske utgör nägot nödvändigt ont och ett led i en 
förändringsprocess, vilken pä läng sikt kan medföra nägot gott, eller i alla fall 
minsta möjliga onda, för samhället som helhet. 

Miljörelaterade re
sursknappheter kan 
bara hanteras genom 
förändrade institutio
ner. 

Vad skall vi använda för begrepp för samhällens förändringskapacitet? 

• Ett samhäUes förändringskapacitet är beroende av 
den mängd samhällsresurser man förmär utveckla 
för att hantera päfrestningarna i en förändringspro
cess, däribland miljörelaterade resursknappheter och 
konsekvenserna av dem. 

Den niva av samhällsresurser vilken krävs för att 
upprätthälla ett fungerande samhälle vid en viss niva 
av päfrestningar kan benämnas hällbarhetsnivän för 
samhällsresurser. När päfrestningar kräver ökade in
satser av samhällsresurser är det liktydigt med att 
hällbarhetsnivän för samhällsresurser höjts. 

När det visar sig ogörligt att mobilisera tillräck
ligt med samhällsresurser i förhällande tili vad niva 
av päfrestningar kräver, bör man tala om samhällsre-
laterad resursknapphet. En lämplig förkortning för 
detta begrepp är SRK. 

• Tvä diskussioner avspeglas här: Med ett exempel 
frän vattensektorn handlar den ena om knappheter av 
naturresurser, där man identifierat vattenbrist säsom 
orsak tili vattenstress, vilken i sin tur kräver vatten-
resursförvaltning för att uppnä ett hällbart 
vattenresursutnyttjande. 

Vattenknappheten visar sig dock snabbt som en 
samhällsrelaterad resursknapphet, som leder tili so
cial och politisk oro, vilken kräver samhällelig för
ändringskapacitet och ökade insatser av samhällsre
surser. Det varsta tänkbara utfallet när samhällen inte 
mäktar med denna förhöjning av hällbarhetsnivän 
för samhällsresurser, är konflikter tili gränsen av 
sammanbrott. 

I internationellt utvecklingssamarbete hanterar 
man sedän länge dessa tvä diskussioner i praktiken. 
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Läsa mera: Om problem med attförändra institutioner för vattenresurshantering 

• Len Abrams, rädgivare ät den sydafrikanska reger-
ingen i vattenfrägor, har väl beskrivit innebörden av 
vad som här kallats samhällsrelaterad resursknapphet 
och hällbarhetsnivä för samhällsresurser. Han gör det 
i tvä artiklar, som söker komma bakom ett alltför all-
mänt användande av begreppen sustainability (i "Un-
derstanding sustainability of local water services") 
och capacity building (i "The Threshold Concept"). 
Bäda artiklarna finns utlagda pä hans utmärkta "The 
African Water Page" (med startsida: http://wn.ap-
c.org/afwater/entry.htm). 

• Pä samma sida finns ocksä utlagt en sammanfatt
ning av studien, "Water and Social Resource Scarcity 
-An Issue Paper prepared for FAO" av Leif Ohlsson 
(FAO Rome, mars 1998), som markerar intresset frän 
FAO:s avdelning för vattenresurshantering och 
markvärd (AGLW) för begreppet samhällsrelaterad 
resursknapphet och dess tillämpning pä vattensek-
torn. I studien görs ocksä ett försök att jämföra olika 

länders anpassningsförmäga inför vattenknappheter 
genom ett "Social VVäter Stress Index". 

• Resonemanget kring intresseorganisationers ut
veckling tili "kravmaskiner" i samband med försö-
ken att genomföra förändringar av institutioner för 
att hantera vattenknapphct finns i kapitlet "Längsik-
tig mälsättning - hallbar utveckling" av Jan Lund
qvist (Tema Vatten, Linköping) i boken "2000-talets 
stora utmaningar" (redigerad av Gunnar Jervas, SNS 
Förlag 1997). 

• Frän Tema Vatten kommer ocksä tvä avhandlingar 
som behandlar de svärigheter samhällen ställs inför 
vid reglering av knappa vattenresurser, "The Cost of 
Free VVater: Water Resources Allocation and Use in 
the Curu Valley, Ceara, Northeast Brazil" av Karin 
Kemper (Linköping Studies in Arts and Science 
1996), samt "Food and Fashion: Water management 
and collective action among irrigation farmers and 
textile industrialists in south India" av Anna Blom
qvist (Tema Vatten Linköpings Universitet 1996). 

Dä uppstär ocksä ris
ken för ett nytt slags 
konflikter, orsakade 
av att särintressen in-
gär oheliga allianser. 

Risken är sior att för-
sta offret i föränd-
ringsprocessen blir 
statens förmäga att 
genomföra de nöd
vändiga förändring-
arna. 

Det är lätt att förstä varför de istället tenderar att sluta sig samman i har-
nesk mot förändringarna. Men därigenom förvandlar de ocksä organisationer, 
som en gäng tillkommit i syfte att uppnä en rättvis och jämlik fördelning av vat-
tenresursen pä lokal niva, tili konservativa kravmaskiner som undergräver sta
tens förändringskapacitet. Motsvarande undergrävande mekanismer äterfinns pä 
elitnivän i samhället, där de skikt som uppnätt sin goda ställning i samhället ge
nom den hittillsvarande sättet att använda vattenresursema har mycket stora 
möjligheter att sabotera förändringsansträngningarna och hemfalla ät att gynna 
sinä egna särintressen pä bekostnad av helheten. 

I förlängningen av dessa tvä tendenser, motständet mot förändringar frän 
lokal niva respektive olika eliter, kan mycket oberäkneliga s.k. smala koalitio-
ner uppstä mellan gmpper som vardera driver sinä särintressen. Kopplat tili de 
konfliktmekanismer som tidigare diskuterats i samhällen där etniska, religiösa, 
regionala och nationella skiljelinjer fär Ökad betydelse i tider dä päfrestningarna 
frän de miljörelaterade resursknapphetema gör sig kännbara, kan mycket obe-
hagliga scenarier snabbt växa fram. 

Hur stor denna risk är, och hur dessa scenarier kommer att se ut, kan bara 
avgöras genom fallstudier. Forskning antyder som ett exempel att den filippin-
ska kulturen tycks uppmuntra samarbete inom den egna gruppen snarare än 
mellan gmpper. När ett sädant samballe utsätts för päfrestningar tenderar det att 
leda tili ett "själviskt" beteende. I ett samhälle som Java däremot verkar den rä-
dande kulturen i riktning mot att en knapp resurs delas rättvist inom lokalsam-
hället. Indien, som är intressant särskilt ur vattensynpunkt, kännetecknas av 
mycket starka smala koalitioner. Där saknar man dessutom en tradition av poli
tiska partier som kan media mellan dessa särintressen och statens övergripande 
intressen. Hur ser motsvarande bild ut för södra Afrika? 

http://wn.apc.org/afwater/entry.htm
http://wn.apc.org/afwater/entry.htm
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Sammantaget visar forskningen om sambandet mellan miljö och konflikter 
pä svära utmaningar för demokratiuppbyggnaden i samhällen där demokratins 
institutioner mänga gänger inte ens vuxit sig särskilt starka, och där statens ka-
pacitet att genomför nödvändiga och storskahga förändringsprocesser under-
grävs av de konfliktskapande mekanismema som följer av miljörelaterade re
sursknappheter. 

7. Vad av det vi nu vet borde leda tili omprövningar? 

Lika förmätet som att försöka skriva dem pä näsan, vilka i sitt dagliga arbete sö
ker hantera de frägor som diskuteras har, vad för slags policyslutsatser de borde 
dra av det numera mycket rika material som redogjorts för här; lika oansvarigt 
vore det att inte söka peka ut pä vilka punkter materialet antyder att det kan fin-
nas plats för att göra nägot annat, eller ätminstone tanka pä ett delvis nytt sätt. 

De första tre punktema rör de faktorer som ingär i begreppet miljörelaterad 
resursknapphet (miljöeffekter, befolkningsökning och ojämlikhet). Dessa utgör 
redan hörnstenar i exempelvis det svenska internationella utvecklingssamarbe
tet, och analysen här endast förstärker denna inriktning: 

• Miljöarbete spelar en viktig roll för att minska konfliktrisker inom länder. 
Internationellt miljöarbete ingär redan som en del av utvecklingssamarbe
tet och strävan att minska risken för internationella konflikter. Materialet 
här pekar pä dess avgörande betydelse för att minska riskerna för söndersli-
tande konflikter inom länder, särskilt vad gäller förnybara resurser (vatten, 
jord) centrala för livsmedelsförsörjning och sysselsättning pä landsbygden. 

• Den del av befolkningsökningen som inte kan undvikas mäste hanteras. 
Stora och välgrundade insatser görs idag inom alit det man vet är rätt och 
gott i befolkningsfrägan - i korthet att starka kvinnors ställning i samhällen 
och arbeta för allmän utveckling. Även om detta arbete blir maximalt 
lyckosamt kommer befolkningsökningen under ett antal decennier att vara 
fortsatt mycket hög i mänga länder pä grund av den stora trögheten i de de-
mografiska mekanismema. För dessa länder, som dessutom oftast redan 
tillhör de mest utsatta ur konfliktsynpunkt, utgör även den del av befolk-

De konfliktskapande 
mekanismema kring 
miljörelaterad re
sursknapphet under
gräver uppbyggna-
den av demokratin i 
utsatta stater. 

Läsa mera: Material frän WIDER om humanitära katastrofer och biständets roll 

• FN-universitetets avdelning VVIDER (World Insti
tute for Development Economics Research) i Hel
singfors har alldeles nyss givit ut vad som med ali 
sannolikhet kommer att bli ett standardverk kring de 
utmaningar biständsverksamheten ställs inför av hu
manitära katastrofer. ("War, Hunger and Displace-
ment: The causes and prevention of humanitarian 
emergencies", redigerat av Wayne Nafziger, Frances 
Stewart och Raimo Väyrynen, UNUAVIDER 1998). 

I tre band, med fallstuder frän Kenya, Rwanda, 
Burundi, Västafrika, Bosnien och en rad andra län
der, beskrivs bland annat den roll som ojämlikhet och 
resursknappheter spelar för uppkomsten av konflikter 
och samhälleliga sammanbrott, liksom problemen för 
demokrati- och institutionsuppbyggnad. 

• Peter Uvin, en forskare som arbetat mycket med om 
livsmedelsförsörjning, svält och angränsande frägor, 
har skrivit en högintressant broschyr om biständets 
roll i Rwanda innan folkmordet ("Development, Aid 
and Conflict: Reflections from the Case of Rwanda", 
Research for Action 24, UNUAVIDER 1996). 

Där visar han - pä ett tidvis mycket smärtsamt 
sätt för alla som bekymrar sig om villkoren för inter
nationellt utvecklingssamarbete - hur biständet un
der läng tid kom att öka ojämlikheten i landet. För 
dem som pä nägot sätt kom att vinna anställning 
inom eller tili följd av olika biständsprojekt innebär 
det att deras ställning förbättrades mängdubbelt gent
emot dem vars ställning projekten egentligen var av-
sedda att gynna. 
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ningsökningen som inte kan undvikas en oerhörd extra päfrestning. Det un-
derstryker betydelsen av att finna strategier inom andra omräden än befolk-
ningssektorn att hantera dessa päfrestningar. Utmaningen gär inte att kom-
ma undan - kring 2025 kommer ytterligare tvä och en hah' miljard männis
kor att kräva sin plats och sinä oförytterliga rättigheter, nio tiondelar av 
dem i länder som redan är svärt utsatta. 

• Ökad ojämlikhet är konfliktskapande. Fattigdomsbekämpning är redan cen-
tralt i alit internationellt utvecklingssamarbete. De mekanismer som relate-
rats här understryker betydelsen av detta ur synpunkten av att minska kon
fliktrisker inom länder. Under alla förhällanden mäste söka undvika att bi-
ständet i sig ökar ojämlikheten i samhällen. 

Utöver detta finns det anledning att överväga om nägot av det som redan görs 
borde göras pä ett delvis annat sätt. De följande punktema handlar om konflikt-
risken inom länder, snarare än mellan dem; och om mekanismer som gör att an-
passningsförmägan hos stater minskar, inte bara som en följd av resursknapp
het, utan tyvärr ocksä av själva päfrestningarna i det nödvändiga förändringsar
betet: 

• Miljörelaterade resursknappheter ökar risken för konflikter inom länder. 
Miljöfaktorernas konfliktskapande egenskaper har hittills huvudsakligen 
uppmärksammats när det gäller risken för internationella konflikter. Att 
inte uppmärksamma och arbeta för att minska konfliktriskerna ocksä inom 
länder, innebär att negligera alit vi i Övrigt häller för rätt och sant om vikten 
av att upprätthälla mänskliga rättigheter som en hörnpelare i internationellt 
utvecklingssamarbete. 

• Miljörelaterad resursknapphet märks snabbt som en motsvarande sam
hällsrelaterad resursknapphet. Ett samhällsproblem som först ger sig tili 
kanna som knapphet av naturresurser, förvandlas, när samhällen söker an
passa sig tili resursknappheten, snabbt tili en motsvarande knapphet av 
samhällsresurser. 

• Försöken att hantera naturresursknappheter kan leda tili att anpassnings-
förmägan minskas. Samhällen anpassar sig tili resursknappheter, men det 
sker aldrig gratis. Det nödvändiga förändringsarbetet kan försväras eller 
helt Iamsläs av nya konflikter tili följd av de ätgarder man är tvingad att ge
nomföra eller som i övrigt är önskvärda för att hantera knappheter av natur
resurser. 

• Institutionsuppbyggnad ger upphov tili konflikter som mäste hanteras. An-
passning tili resursknappheter kräver förändring av gamla institutioner och 
skapandet av nya. Men det drabbar starka intressen i samhället och skapar 
nya aktörer. Alla sädana konflikter gär inte att undvika - och är inte alltid 
av ondo - men de mäste hanteras för att inte anpassningen skall misslyck-
as. 

Särintressen fär inte tillätas blockera "den goda staten ". Det första offret 
inför de stora förändringsprocesserna är statens legitimitet. Särskilt bör 
man här uppmärksamma risken för uppkomsten av s.k. "smala koalitio-
ner", sprungna ur olika särintressen som gynnats av det tidigare sättet att 
hantera resurserna. Dessa kan i en förändringsprocess komma i harnesk 
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mot staten, eller tili och med i viktiga avseenden söka fä kontroll över sta
ten för sinä intressen. 

Hilla de mekanismer som forhindrar att konflikter löser ut i öppet väld. Un
der alla förhällanden mäste man arbeta för att söka undvika konflikters 
upptrappning tili den niva att de blir en del av en allmän mobilisering i rikt-
ning mot öppet väld, dä alit man med stor möda sökt bygga upp riskerar att 
omintetgöras. Konfliktförstäelse och konflikthanteringsförmäga blir därför 
med nödvändighet en central beständsdel av alit utvecklingssamarbete. 

Den ökade insatsen av samhällsresurser mäste upprätthällas över tid. Ut-
vecklingssamarbetets mäl är att bidra tili den ökade mängd insatser av sam
hällsresurser som krävs för att anpassa sig tili resursknappheter och ästad-
komma en hallbar utveckling. Det betyder att sädana omständigheter mäste 
skapas sä att den högre insatsnivän av samhällsresurser, i form av nya och 
förändrade institutioner, verkligen kan upprätthällas över tid. 

Utmaningama som reses av befolkningsökning, miljöeffekter, resursknappheter 
och konflikter skall hanteras av demokratiarbete, kapacitetsuppbyggnad, kon-
fliktlösning, teknologiöverföring, ekonomiska framsteg och internationellt sam
arbete. Det är dä samhällsresursema för detta inte kan fäs att räcka tili som ut-
vecklingen - ocksä mot ett hällbart resursutnyttjande - riskerar att utcbli. 

Bakgrundsläsning och material lämpatför undervisning 

En mycket bra bok för att förstä en rad miljöeffekter 
och knappheter, särskilt av odlingsbar jord och skog, 
är Paul Harrisons prisbelönta "The Third Revolu-
tion" (Penguin Books 1993). Boken behandlar bäde 
den klassiska malthusianska debatten och dess mo
derna variant mellan optimister och pessimister. 

En alltid lika rik kalla tili material om resurs
knapphet, särskilt av förnybara resurser, är ärsboken 
"Tillständet i världen" frän amerikanska WorIdWatch 
Institute, som ges ut pä svenska med stöd av bl.a. Na-
turvärdsvcrket. Frän samma kalla kommer flera 
gänger om äret värdefulla smäskrifter i serien 
"WorldWatch Papcrs". 

Ojämlikhetens ökning beskrivs med stor kraft av 
UNDP i ärsboken Human Development Report (Ox
ford University Press), som ocksä innehäller en stor 
mängd värdefull statistik. En sammanfattning pä 
svenska ges ut ärligen av Röda Korset. 

Frän Population Action International kommer tre 
tunna men innehällsrika häften (samtliga med rele-
vant statistik för hela världen), vilka alla är utmärkta 
som grundval för studiet av resursknapphet av od
lingsresurser och globala miljöproblems betydelse 
för utvecklingssamarbetet: 

"Conserving Land: Population and Sustainable 
Food Production" (1995) och "Sustaining Water: Po

pulation and the Future of Renewable Water Supp-
lies" (1993, uppdaterad 1995 och 1997), bäda av Ro
bert Engelman och Pamela LeRoy. 

"Stabilizing the Atmosphere: Population, Con-
sumption and Greenhouse Gases" (1994) av Robert 
Engelman. 

"Tyngre" material: 

En intressant diskussion av de kostnader för samhäl
lens anpassning tili befolkningstillväxt och resurs
knapphet, som hittills varit osynliga genom brister i 
nationalekonomin, finns i den korta skriften "Econo-
mics and Rapid Change: The Influcnce of Population 
Growth" av Richard P. Cincotta och Robert Engel
man (Population Action International 1997). 

I en större tradition anknyter begreppet sam
hällsrelaterad resursknapphet tili skolbildningarna 
kring institutionell ekonomi (Douglass C. North, t ex 
"Institutions, Institutional Change and Economic 
Performance", Cambridge University Press 1990); 
regimer för naturresursutnyttjande (Elinor Ostrom, 
t ex "Governing the Commons", Cambridge Univer
sity Press 1990); samt tili Robert Putnams begrepp 
"social capital" (i "Making Democracy Work: Civic 
Traditions in Modern Italy", Princeton University 
Press 1993). 
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org/). 

Falkenmark, Malin & Jan Lundqvist, 1997, World 
Freshwater Problems: Callfor a New Realism, 
Comprehensivc Assessment of the Freshwater Re
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