
 
                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

OM REGIONALT  
MILJÖSAMARBETE  

PÅ INTERNET 
Ett urval Internetadresser sammanställda för  

att underlätta för skolor att hämta information. 
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Sammanställningen tar upp regionala 
samarbeten inom miljöområdet. 
Rubriker 
• Allmänt om floder, sjöar och hav 
• Barentsregionen 
• Dammar 
• Kaspiska havet 
• Mekongfloden 
• Nilen 
• Peipse sjön 
• Svarta havet 
• Victoriasjön 
• Östersjön 
• Andra regionala samarbetsområden 
• Öar 
• Övrigt 

 
ALLMÄNT OM SJÖAR OCH HAV 

 
  LIVING LAKES 

www.livinglakes.org/ 

 
Living Lakes är ett internationellt nät-
verk vars målsättning är att skydda och 
restaurera sjöar, våtmarker och andra 
vattenområden samt deras upptag-
ningsområden. 
 

 RIVER NET 
www.ern.org/ 

 
Tyngdpunkt på europeiska floder. 
Mycket stort antal länkar. 

  LAKE NET 
www.worldlakes.org/ 
LakeNet är ett globalt nätverk av män-
niskor och organisationer i fler än 100 
länder. Syftet är att bevara och skapa 
en hållbar utveckling för sjöarnas eko-
system. Mycket information om många 
av världens sjöar. 
 

 MARINT SKRÄP 
marine-litter.gpa.unep.org/ 

 
Marint skräp är allt som hamnar i hav 
och sjöar men som inte hör hemma 
där. Exempel på globala och regionala 
insatser, även med ”goda exempel”. 
Särskild sida för ”Kids against marine 
litter”. 
 

 LOCALLY MANAGED NETWORK 
www.lmmanetwork.org/ 
LMMA - A locally-managed marine area. 
“Our website is designed to provide 
information, lessons and stories from 
communities that are using a locally-
managed marine area approach in the 
management and conservation of their 
marine resources.” 
   Exempel från Fidji, Indonesien, Papua 
Nya Guinea och Fillippinerna. 
 

 PEACE BOAT 
www.peaceboat.org/ 
“Peace Boat is a Japan-based interna-
tional non-governmental and non-profit 
organization that works to promote 
peace, human rights, equal and sustain-
able development and respect for the 
environment.” 
 

BARENTSREGIONEN 
 

 
 

 BARENTS EURO-ARTIC COUNCIL 
www.beac.st/ 
BEAC är ett foum för mellanstatligt 
samarberte i Barentsregionen. 
   Medlemmar: Danmark, Finland, Island, 
Norge, Ryssland, Sverige och EU. 
 

 BARENTSSEKRETARIATET 
www.barents.no/ 
Många länkar. Ungdomssida, Barents 
Youth Server. 
@ Nyhetsbrev. 
 

 BARENTS 2010 
www.barents2010.net/ 
 

 BARENTS PORTAL 
www.barentsinfo.org/ 

Webbplats om Barentsregionen som 
förutom information kring miljöfrågorna 
innehåller mycket annan information om 
Barentsregionen. 
   Många bra länkar. 
 

 NORSK-RYSKT SAMARBETE 
doksenter.svanhovd.no/ 
Över 200 projekt har startats inom 
miljöområdet. Webbplatsen har både 
norsk och engelsk text. 



DAMMAR 
 

 FRIENDS OF NARMADA 
www.narmada.org./ 

 
En volontärbaserad organisation med 
mycket information kring dammbyggen  
i floden Narmada. Länkar. 
 

 NARMADA FÖR FOLKET 
     OCH MILJÖN 
www.sardarsarovardam.org/ 
Webbplats som anser att dammbygg-
naderna är nödvändiga. 
 

 DAMS AND DEVELOPMENT  
      PROJECTS 
www.unep-dams.org/ 

 
Webbplats från United Nations Environ-
ment Programme. Genomgång av 
många dammprojekt, lärdomar mm. 
Olika typer av material. 
 

KASPISKA HAVET 
 

 
 

 LAKENET OM KASPISKA HAVET 
www.worldlakes.org/lakedetails.asp
?lakeid=8762 
LakeNet om Kaspiska havet. 
 

 CASPIAN ENVIRONMENT   
      PROGRAMME 
www.caspianenvironment.org/ 
Målet för CEP är hållbar utveckling för 
området kring Kaspiska havet. Medlem-
mar är länderna runt havet. Sätet ligger 
i Azerbadjan. 

 CASPIAN ENVIRONMENT 
enrin.grida.no/caspian/ 
Norsk webbplats, del av The United 
Nations Environment Programme 
(UNEP) 
 

MEKONGFLODEN 
 

 
 

 MEKONG RIVER COMISSION 
www.mrcmekong.org/ 
Ett samarbete mellan Kambodja, Laos, 
Thailand och Vietnam. 
 

 MEKONG INFO 
www.mekonginfo.org/ 
 

 IRN OM MEKONG 
www.irn.org/programs/mekong/ 
IRN=Internation Rivers Network 
 

NILEN 
 

 
 NILE BASIN INITIATIV 

www.nilebasin.org/ 

 
Tio länder har anknytning till Nilen. 
Samarbetet kring Nilen går långt tillba-
ka i tiden. 1998 bildades the Nile Basin 
Initiative. 
 

 NILE BASIN SOCIETY 
nilebasin.com/ 
Målsättning: 
“Develop a widely shared vision of a 
desirable, sustainable water future 
between Nile riparian countries and help 
them in the way to get there.” 
@ Newsletter 
 

PEIPSE SJÖN 
 

 
 

 PEIPSE CENTER 
www.ctc.ee/ 
”… works to promote sustainable deve-
lopment and cross border cooperation 
in the Lake Peipsi international water 
basin.” 
 

 LAKENET OM PEIPSE 
www.worldlakes.org/lakedetails.asp
?lakeid=8767 
 

SVARTA HAVET 
 

 
 

 SVARTA HAVETS EKOSYSTEM 
www.blacksea-environment.org/ 
Svarta havet anses allmänt vara det av 
människan mest förorenade innanhavet. 
Varje år tillförs havet 350 kubikkilome-
ter vatten via floderna. Med det följer 
föroreningar från 170 miljoner männi-
skor i 17 länder. 
   The Black Sea Ecosystem Recovery 
Project är förlagt till Turkiet. 
 

 INTERNET NODE 
www.grid.unep.ch/bsein/ 
Samlingsplats för organisationer och 
vetenskapsmän som arbetar med 
Svarta havet. Många länkar till andra 
organisationer. 



VICTORIASJÖN 
 

 
 

 LAKE VICTORIA DEVELOPMENT 
    PROGRAMME 
www.eac.int/lvdp/ 
“The Lake Victoria Development 
Programme coordinates the various 
interventions on the Lake and its Basin.” 
Webbplatsen är en del av “The East 
African Community (EAC), the regional 
intergovernmental organisation of the 
Republics of Kenya, Uganda and the 
United Republic of Tanzania with its 
headquarters in Arusha, Tanzania.” 
 

 LAKE VICTORIA PROGRAM 
www.lvemp.org/ 
Lake Victoria Environmental Manage-
ment Project, Kenya. 
   Webbplatsen (tillfälligt?) stängd när 
detta skrivs.  
 

 VATTENHYACINT PROGRAM 
www.cleanlake.com/rlvwhmp.htm 
Regional Lake Victoria water hyacinth 
management program. 
 

 LÄNKFÖRTECKNING 
www.science.uwaterloo.ca/research
_groups/african_lakes/links.html 
20 länkar till Lake Victoria. 
 

 OSIENALA 
www.osienala.org/ 

 
OSIENALA – Friends of Lake Victoria.  
 

 FISKEORGANISATIONERS  
    SAMARBETE 
www.lvfo.org 
"Fostering a common systems/resource 
management approach amongst the 
Contracting States in matters regarding 
Lake Victoria, with a goal of restoring 
and maintaining the health of its eco-
system, and assuring sustainable deve-
lopment for the benefit of the present 
and future generations." 
 

 ECOVIC 
www.ecovic-ea.org/ 
ECOVIC är en paraplyorganisation för 
olika NGO runt Victoriasjön i Kenya, 
Uganda och Tanzania. Målsättningen är 
att bl a verka för att förbättra miljön 
och de ekologiska aspekterna i områ-
det. 
 

  UNION OF THE BALTIC CITIES 
www.ubc.net/newsletter/ 
environment.html 
Organistaionen 
ger ut The Envi-
ronmental  Bul-
letin. Nr 1/2002 
handlar om  
samarbetet 
med Lake Victo-
ria. Kan laddas 
ner som pdf-fil. 
 
 
 

 TRANSVIC 
www.worldagroforestry.org/sites/ 
TransVic/index.htm 

 
“The purpose of the project is to pro-
vide extension providers, policy makers 
and researchers with information, meth-
ods, technologies and approaches for 
improving land productivity while enhan-
cing local and regional environments in 
the Lake Victoria basin.” 
   Ett samarbete mellan bl a Sida och 
World Agroforestry Centre. 
  

ÖSTERSJÖN 
 

 
 

 LÄNKFÖRTECKNING 
www.ima.kth.se/im/envsite/baltic. 
htm 
Stor samling länkar om Östersjön. 
 

 COALITION CLEAN BALTIC 
www.ccb.se/ 

 
26 frivilligorganisationer i nio länder 
runt Östersjön bildar CCB. Syftet med 
CCB är att verka för att skydda och 
förbättra Östersjöns miljö. CCB har sitt 
säte i Uppsala. 
 

 HELSINGFORSKOMMISSIONEN 
www.helcom.fi/ 

 
Helsingforskommissionen – HELCOM - 
arbetar för att skydda den marina mil-
jön i Östersjön från alla former av föro-
reningar genom ett samarbete mellan 
länderna runt Östersjön. 
 

 GREAT LAKES/BALTIC SEA  
     PARTNERSHIP PROGRAM 
www.epa.gov/glnpo/baltic/index. 
html 
Ett samarbete för att dela forskningsre-
sultat och information för att reducera 
riskerna för miljön och människors hälsa. 
 

 BEIDS 
beids.tec-hh.net/frames.html 
Baltic Environmental  Information 
Dissemination System. Länkar. 
 

 UNION OF THE BALTIC CITIES 
www.ubc.net/ 
The Union of the Baltic Cities (UBC) 
grundades i Polen 1991 med syfte att 
utveckla samarbetet  och utbytet mellan 
medlemsstäderna. Ett av målen gäller 
miljön. 
   På www.ubc.net/twincities.html 
finns en förteckning över städer inom 
Östersjöområdet som  har ”twin cities”. 
 

ANDRA REGIONALA 
SAMARBETSOMÅDEN 

 
   ENVIRONMENT AND DEVELOP- 

     MENT ACTION IN THE THIRD 
     WORLD 
www.enda.sn/english/ 
ENDA-TM is an international non-profit 
organisation based in Dakar, Senegal. 

http://www.ubc.net/newsletter/enviro1_02/edit2-01.pdf


 REGIONAL ENVIRONMENTAL 
    CENTER FOR CENTRAL AND  
    EASTERN EUROPE 
www.rec.org/ 
REC är en organisation med syftet att 
lösa miljöproblem i centrala och östra 
Europa. 
 

 SAARC 
www.saarc-sec.org/main.php 
South Asian Association for Regional 
Cooperation (SAARC) är en sammanslut-
ning av sju länder i Sydasien. SAARCs 
syfte är att samarbeta inom olika områ-
den, bl a miljöområdet. 
 

 KARPATERNA 
www.carpathians.org/ 

 
Initiativet till den karpatiska eko-regio-
nen har tagit av frivilligorganisationer 
och forskningsinstitutioner i sju länder i 
Karpatien. 
 

 ARTIC COUNCIL 
www.arctic-council.org/ 
Artic Council är ett forum för länderna 
kring Artik (inklusive Sverige). Många av 
samarbetsfrågorna rör miljön. 
 

 REGNSKOG 
www.rainforest-alliance.org/ 

 
Rainforest Alliance tar upp en del exem-
pel på regionalt samarbete. 
 

ÖAR 
 

 SMALL ISLAND DEVELOPMENT 
www.sidsnet.org/ 
43 Small Island Developing States 
(SIDS) samarbetar med målet att utbyta 
information och teknologi för en hållbar 
utveckling. 
 

 PACIFIC ISLAND FORUM 
www.forumsec.org.fj/ 
Pacific Islands Forum Secretariat har bl 
a hållbar utveckling som mål. 
 

 UNEP 
islands.unep.ch/ 
Även länkar till andra webbplatser. 
 
 
 

ÖVRIGT 
 

 KOEE 
www.koee.org/ENSDN.htm 
KOEE= Kenya Organization For Environ-
mental Education. 
   Webbplatsen innehåller även East 
Africa Ngo Sustainable Development 
Network  och Eco  Schools 
 

 BALTIC UNIVERSITY 
www.balticuniv.uu.se/ 
The Baltic University Programme är ett 
nätverk av 180 universitet och högsko-
lor kring Östersjön. Sekretariat finns i 
Uppsala. Programmet är inriktat på håll-
bar utveckling, miljöskydd och demo-
krati i Östersjöområdet. 
 

 UNIVERSITY OF THE ARTIC 
www.uarctic.org/ 
Ett nätverk av universitet och högskolor 
för samarbete i Nord. 
 

 GLOBAL ENVIRONMENTAL  
    FACILITY 
www.gefweb.org/ 
The Global Environment Facility hjälper 
utvecklingsländerna att finansiera pro-
jekt och program för att skydda miljön. 
 

 GREEN PAGES 
www.eco-web.com/ 
The Global Directory for Environmental 
Technology. Information och länkar till 
ca 7000 miljörelaterade organisationer 
och företag i 143 länder. 
 

 REGIONAL EDUCATION  
    ENVIRONMENTAL PROGRAMME 
www.sadc-reep.org.za/ 

 
Sedan 1993 har Southern African 
Development Community (SADC) ett 
program för utbildning i miljöfrågor. 
 

 REGIONAL COOPERATION 
www.unep.org/DRC/ 
FN-organet UNEP har en särskild avdel-
ning för regionalt samarbete inom miljö-
området. 
 
 

 RIO GRANDE 
www.rioweb.org/ 
“The Río Grande is a multi-national, 
multi-cultural organization with leader-
ship from the United States, Mexico, 
and the Pueblo nations whose purpose 
is to help local communities restore and 
sustain the environment, economies, 
and social well-being of the Río Grande 
/Río Bravo Basin.” 
 

 GLOBAL INTERNATIONAL  
    WATERS ASSESSMENT 
www.giwa.net/ 
“The aim of GIWA is to produce a 
comprehensive and integrated global 
assessment of international waters, the 
ecological status of and the causes of 
environmental problems in 66 water 
areas in the world.” 
   GIWA har sitt säte i Kalmar. 
 

 ORGANISATIONSLEXIKON 
www.interenvironment.org/wd/ 
World Directory of Environmental 
Organizations Online  - Vem gör vad för 
att skydda jordens resurser? 
   Webbplatsen innehåller 350 sidor 
med förteckning och länkar till tusentals 
organisationer. Uppdelat på länder, äm-
nesområden mm. 
 

SYMBOLER 
 

  Vanlig webbadress 
@ Prenumeration på e-nyhetsbrev 
 
Den Globala Skolan har gett ut följande 
sammanställningar av Internetadresser: 

 AFRIKA PÅ INTERNET 
 ASIEN PÅ INTERNET 
 MILJÖ PÅ INTERNET 
 LATINAMERIKA PÅ INTERNET 
 OM ÖSTEUROPA PÅ INTERNET 
 OM HIV/AIDS PÅ INTERNET  
 OM EU:s BISTÅND PÅ INTERNET 
 BARNS SITUATION I VÄRLDEN 
 JÄMSTÄLLDHET OCH GENUS PÅ 

INTERNET 
 OM FATTIGDOM OCH FATTIG-

DOMSBEKÄMPNING PÅ INTERNET 
 TSUNAMIKATASTROFEN OCH ANDRA 

PÅGÅENDE KATASTROFER 
 
Nerladdning kan ske från 
www.denglobalaskolan.com eller 
Sidas hemsida www.sida.se Välj där 
Publikationer Sök publikationer 
Skriv sedan ”Internet” (eller namnet på  
sammanställningen) i sökrutan. 
  
 
 
 

 
Art. nr. SIDA1625sv 

Synpunkter på förteckningen kan  
lämnas till Tor Backmann, 

 e-post: internetadresser@tele2.se 
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