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Victoriasjön
– regionalt samarbete
En stor del av det samarbete som startats eller planerats i Victoriasjö-regionen är regionalt till sin

karaktär. Syftet är att ta tillvara kunskap och erfarenheter i de olika länderna. Genom en stärkt

integration kan regionen utvecklas som helhet, vilket kan leda till minskad fattigdom och en för-

bättrad miljösituation. I detta arbete samverkar Sida med andra givare och internationella finan-

siärer. Den samordnande kraften är den östafrikanska samarbetsorganisationen EAC, East Afri-

can Community.

Regionala insatser med stöd av Sida:

Uppbyggnad av EAC. EAC (East African Community) är ett mellanstatligt organ med en
förhållandevis liten egen organisation. Syftet med EAC är att hantera gemensamma frå-
gor och underlätta samarbetet mellan länderna. Ett av huvudområdena för EAC:s arbe-
te är Victoriasjön. Den 24 april 2001 undertecknade EAC ett partnerskapsavtal om håll-
bar utveckling i Victoriasjö-området, med Sverige, Norge, Frankrike, Världsbanken och
Östafrikanska Utvecklingsbanken. Vid sidan om det övergripande samarbetet mellan
ländernas regeringar har EAC som ambition att fungera som en nätverksorganisation
som sammanför företag, kommuner, NGOs och andra i de tre länderna. Det svenska
stödet till EAC är framför allt inriktat på att bidra till att utveckla organisationens kapaci-
tet.

Östersjön – Victoriasjön. Sedan början av 90-talet finns ett väl fungerande samarbete mellan
länderna runt Östersjön. Sida stödjer nu en liknande process kring Victoriasjön genom
ett samarbete mellan LVRLAC, den organisation som företräder städerna runt Victoria-
sjön och Union of Baltic Cities (UBC). För närvarande studeras en mängd olika insatser,
många med fokus på bättre stadsmiljö.

Forskningssamarbete. Sedan flera år finns ett fungerande forskningssamarbete mellan uni-
versitet i Sverige och i Östafrika. Nu får samarbetet en mer regional prägel. Sida kom-
mer att ge stöd till forskarnätverk mellan universitetsinstitutioner i länderna kring Victo-
riasjön. Forskningen inriktas på problem kring miljö, naturresurser, hälsa, och andra frå-
gor som är av gemensamt intresse. Det kommer också att ges möjlighet för svenska fors-
kare att delta.

Utbildning av miljöjournalister. För att utbilda kompetenta miljöjournalister stöder Sida en
utbildning i miljöjournalistik vid Nairobi School of Journalism. Mekerere universitet i
Uganda och Mwanzainstitutet i Tanzania ingår också i programmet som genomförs i
samarbete med svenska institutioner.

Nätverk av enskilda organisationer. EcoVic bildades 1998 och är ett regionalt forum av frivil-
ligorganisationer. En av huvuduppgifterna är arbetet med kommunikation och att med-
vetandegöra människor i regionen.

Hållbar miljöutveckling. ICRAF, The International Centre for Research in Agroforestry,
arbetar med hållbar miljöutveckling och administrerar forskning i samarbete med natio-
nella jordbruksorganisationer. En av huvuduppgifterna är att motverka erosion och or-
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ganisationen använder ett avancerat satellitbildsystem för att kunna dokumentera och
följa erosionens spridning i Victoriasjö-området. ICRAF arbetar även med förbättring
av jordens bördighet, socioekonomisk forskning till förmån för småbrukare och informa-
tionsspridning.

Vatten och miljö i de stora städerna runt Victoriasjön. En stor del av befolkningen i städerna runt
Victoriasjön saknar idag tillgång till rent dricksvatten. Situationen vad gäller avloppsre-
ning är än värre. Hanteringen av sopor och avfall är också mycket eftersatt. Sida stödjer
nu flera olika projekt som syftar till att identifiera problemen och se hur miljön i städerna
runt Victoriasjön ska kunna förbättras. Till dessa hör bl.a. utarbetande av lokala Agenda
21-program. En genomgående tanke i Sidas stöd är att kapaciteten att själva hantera frå-
gorna byggs upp hos de kommuner och myndigheter som ansvarar för arbetet.

Victoria Watch är tänkt att bli ett regionalt miljönätverk för skolor och lärare i Victoriasjö-
området och genomförs av Världsnaturfonden WWF. Victoria Watch är närbesläktat
med Naturewatch Baltic som sedan 1992 stöds av Sida. Syftet med Victoria Watch är att
ge lärare och skolelever ökat miljömedvetande och bygga nätverk mellan skolor.

Victoriasjön är världens till ytan näst största sötvattenssjö. I avrinningsområdet runt
Victoriasjön bor närmare 30 miljoner människor. Under lång tid har livsvillkoren kring
sjön försämrats: orenat avlopp, jorderosion och en ökad fattigdom gör att situationen blir
allt svårare för det stora flertalet. Den snabba spridningen av hiv/aids utgör ytterligare
ett hot mot människor i regionen.

Hösten 2001 startas ett speciellt Victoriasjö-direktorat inom Sida. Tillsammans med sina
lokala partner kommer svenska frivilligorganisationer, företag, universitet och andra att
medverka i en samlad satsning för att utveckla Victoriasjö-regionen, innefattande allt
från näringslivsutveckling till ökad jämlikhet.

För mer information:
EAC: www.newafrica.com/eac/
UBC: www.ubc.net
ICRAF: www.icraf.cgiar.org


