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En del människor förutspår en framtid fylld av konflikter när många länder, som befinner sig 

i olika utvecklingsskeden samt har olika ekonomiska intressen och olika politiska uppfattningar, 

försöker tillgodose sina vattenbehov med begränsade vattenresurser.  Historien visar dock att 

samarbete, och inte konflikt, är det vanligaste gensvaret för att förvalta gränsöverskridande vatten. 

Nästan 300 internationella överenskommelser om vatten har slutits under de senaste 60 åren, medan 

endast 37 fall av stridigheter har rapporteras om vatten mellan länder.

Det återstår arbete med att förbättra och genom-

föra de internationella överenskommelserna om 

vatten. Dessutom krävs det flera överenskommel-

ser. Av världens 263 stora internationella avrin-

ningsområden och gränsöverskridande akviferer 

saknar 158 någon form av samarbetsavtal.

Vatten: Konflikt eller samarbete?

Att ta tillvara möjligheterna till samarbete vid 

förvaltning av gränsöverskridande vatten kan leda till 

ömsesidig respekt, förståelse och tillit mellan länder, 

samt gynna fred, trygghet och hållbar ekonomisk 

tillväxt.

Oavsett om vi bor uppströms eller nedströms så sitter vi i samma båt. Vi delar alla ansvaret för 

förvaltningen av världens gränsöverskridande vatten för dagens och framtidens generationer. 

För mer information om Världsvattendagen 2009 använd 

e-post : info@worldwaterday09.info (på engelska) eller 

susanne.paul@vattendag.org (på svenska)

eller besök officiella webbplatser för Världsvattendagen 

2009:www.worldwaterday09.info (internationella) eller 

www.vattendag.org (SHRs svenska)

Världsvattendagen 2009 presenteras av UN-Water (www.unwater.org) och samordnas av 

UNESCO (www.unesco.org) med stöd av UNECE (www.unece.org)

FAO Water (www.fao.org/nr/water) ansvarar för den grafiska utformningen och marknads-

föringen av Världsvattendagen 2009.

Samarbete i stället för konflikt
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