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VATTEN
av Johanna Schwartz

Solens väldiga pumpverk
driver sen tidernas morgon
vattnets glittrande kretslopp
Droppen stiger ur havet,
färdas som moln över himlen,
faller som regn över fjället,
kastar sig skummande vitt utför stupet,
skrider som älv, majestätisk,
åter mot havet.

Vakta dig, vakta dig människohand!
Du rör vid det heliga hjulet:
vattnets urgamla kretslopp,
format av solens och tyngdens lag.

I årmillion efter årmillion
var detta glittrande hjul kristallklart,
Regnet vattnade väldiga skogar,
som grönskade, multnade, blev til kol.
Havet gav näring åt plankton
som droppe för droppe bildade oljans källor

Det kom en partikel in i solens pumpverk:
något som gör att det gnisslar i maskineriet.

Då kom människohanden,
Skapad att styra - mer villig at gripa
fattar den tag i vattnets kristallkrets
som var den en ratt:
bryter sig in till kolets kamrar,
borrar sig ner til oljans källor,
spinner det fallande vattnet till trådar av kraft.
Vi bryter oss in till kolets kamrer.
Vi borrar oss ner till oljans käller.
Det flammar i väldiga ugnar.
Röken stiger mot sky.
(Röken är till för de många.
Guldet är till för de få.)
Röken är stum, den kan icke tala,
kan icke vända sig bort.
Den kan bara lyda tyngdens lag
och driva dit vinden blåser.
Droppen stiger ur havet,
färdas som moln över himlen,
blandas med rök och gaser,
faller som regn över jorden.
Jorden är stum, den kan icke tala,
kan icke vända sig bort.
Den suger bara till sig
det fallande regnet.
Växterna dricker, och djuren.
Och människorna - Dricker icke de

Med tyngdlag skall jorden byggas
Med tyngdlag kan jord förödas.
Vakta dig, vakta dig, människohand!
Skriv icke din egen dom!

Kretsen är stum, den kan icke tala,
kan icke hejda människans hand.
Och ändå kan minsta tanklöshet
få väldiga dimensioner.
Vi bor i ett land
där vattnet är till för alla.
Vi öppnar en kran och låter det glida
liter för liter –till synes klartöver våra händer, in i vår kropp.
Men hästen som plöjer vårt trädgårdsland
vill inte dricka vårt nya vatten.
Hästen är stum,den kan icke tala
kan bara vända sig bort.
Och än är det tid.
Än finns det vatten i bäcken.
Fisken simmar i i havet.
För den är vattnet som luften för oss.
Men det kommer en båt en natt
och dumpar en hemlig last.
Snart blir de tungt för fisken att andas
Fisken är stum, den kan icke tala,
kan icke vända sig bort.
Snart ligger den och diver med buken i vädret.
Snart.
ÄR MÄNNISKAN STUM?
KAN HON INTE TALA?
KAN HON ICKE VÄNDA SIG BORT?
HAR VI ÄNNU TID?
KAN VI RÄDDA HJULET?
HVEM SKA BESTÄMMA DET?
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FORORD FRA IKFF

Denne boken går inn i en lang og god tradisjon fra Internasjonal kvinneliga for fred og frihet. Helt fra
starten for over 90 år siden har et av målene for organisasjonen vært å framskaffe og å spre fakta og
informasjon om vesentlige spørsmål som angår sikkerhet, fred og frihet. Fra 80-årene har bærekraftig
utvikling og miljø vært en del av kvinneligaens internasjonale og nasjonale vedtekter, og våre
medlemmer har engasjert seg sterkt på dette området, spesielt i forhold til FNs store miljø- og
utviklingskonferanser fra 90-årene og framover.

IKFF er stolte over å presentere denne boken, som er skrevet av medlemmer med høy faglig
kompetanse og lang erfaring. Vannspørsmål er kommet stadig høyere opp både på den
sikkerhetspolitiske og den miljøpolitiske dagsorden. Denne boken er ment som et bidrag til den
kunnskapen som trengs og til den debatten som blir stadig sterkere om vannets plass i klodens og
menneskenes liv.

Vi takker for økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet og FOKUS, og praktisk assistanse fra Forum
for utvikling og miljø. IKFF Sverige har gitt oss lov til å bruke plakaten fra den internasjonale WILPFkongressen 2004 – med vann som tema – som forside på boken.

Dagmar Karin Sørbøe, landsleder IKFF
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FORFATTERNES INNLEDNING
Det er skrevet mye om vann allerede, men ofte bare innenfor et mer begrenset område. Vårt ønske har vært å
gi en bredere tilnærming til temaet, som bidrag til folkeopplysning og økt kunnskap om vannspørsmål. Samtidig
er vi klar over at det er mange områder og problemstillinger vi kunne ha behandlet grundigere eller ikke har
berørt, fordi vi ikke har hatt kapasitet. Interesserte lesere oppfordres til å bruke litteraturhenvisningene og
web-adressene for å finne mer stoff.
Våpenindustri, militær produksjon og aktivitet, krig og konflikt, og internasjonale profittinteresser forurenser i
stor grad vannressursene verden over, men dette blir sjelden tatt opp. Det er vårt ønske å bidra til en større
forståelse av hvordan ting henger sammen og påvirker hverandre. Vi mener at sult, fattigdom, matproduksjon,
klimaendringer, energivalg, forurensing, miljø og sikkerhet, militær aktivitet, vannmangel og forbruk må sees i
sammenheng. De problemene verden i dag står overfor kan løses. Men dette kan bare skje hvis det finnes
politisk vilje til å gjennomføre nødvendige endringer for å sikre at alle jordens innbyggere kan leve i trygghet,
og med en levedyktig og rettferdig fordeling av ressurser og goder.
Vi har forskjellig bakgrunn, og dette har påvirket de temaene vi har tatt opp. Edel Havin Beukes har bakgrunn
som lektor med biologi og kjemi som fagområde. Hun har skrevet fagbøker og vært politisk aktiv i mange år i
kommunal- og fylkespolitikken og arbeidet mye med vannspørsmål i den sammenheng. Gjennom sitt arbeid i
skolen kom hun i kontakt med forurensing fra bedrifter i lokalmiljøet, noe som førte til avisoppslag og politisk
behandling. Karin Aanes har bakgrunn som sosionom med interesse for globalisering, menneskerettigheter,
fredsarbeid og dialog. Globalstudiet ved Høgskolen i Oslo, engasjementet i The International Human Rights
March, i Israel og Palestina, mange utenlandsreiser og frivillig arbeid på kontoret til
menneskerettighetsorganisasjonen FIAN, har vært med på å øke interessen for vann og internasjonale
spørsmål. Som medlemmer av WILPF / IKFF, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, deltar vi begge i
nettverket Forum for Utvikling og Miljø, spesielt i temagruppene Vann og Sanitær, Klima og Energi, og Fred og
Menneskelig sikkerhet.

IKFF er en snart 100-årig internasjonal kvinne- og fredsorganisasjon som er opptatt av nedrustning, ikkevold og
kvinners situasjon i krig og konfliktsituasjoner. Derfor har IKFF, sammen med andre organisasjoner, vært en
pådriver i arbeidet med Sikkerhetsrådets resolusjon 1325, ”Kvinner, fred og sikkerhet”.
Mangel på anerkjennelse av kvinners deltakelse i beslutningsfora er et stort problem i mange deler av verden,
og er en viktig årsak til kvinners manglende tilgang til produktive ressurser. IFAD anerkjenner sammenhengen
mellom fattigdom og kjønnsspørsmål, og mener at styrking av kvinners ”empowerment” (rettigheter og
muligheter) kan redusere fattigdom og manglende eller usikker vann- og mattilgang. Kvinner må ha samme
selvfølgelige rett som menn til å delta og påvirke når beslutninger tas. Det er nødvendig å øke og sikre kvinners
tilgang til jord og vannrettigheter, for det er flest kvinner som er forsørgere i verden, samtidig som de er de
fattigste. Vårt ønske er at dette heftet kan bidra til å øke interessen for vannspørsmål, og skape en større
forståelse for hvordan våre holdninger, vår atferd, vårt forbruk og vår forsvarspolitikk påvirker andre
mennesker på jorda.
Vi takker Liss Schanke og Trude Malthe Thomassen for å få bruke deres artikler om sentrale vannspørsmål som
del av teksten til denne boken. Utenriksdepartementet, FOKUS og ForUM har gitt økonomisk og faglig støtte. Vi
takker Anne Margrethe Halvorsen, FIVAS og andre for kommentarer til innholdet, og Rolf Wermundsen for
endelig layout. En spesiell takk til Mari Holmboe Ruge for redigering, korrekturlesing, hjelp og støtte i den lange
prosessen med å realisere dette prosjektet. Uten hennes bidrag ville ikke heftet blitt hva det er i dag.

November 2009

Edel Havin Beukes og Karin Aanes
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1. KVINNER OG VANN

”Det finnes en naturlig ressurs som
eksisterer overalt på planeten. Denne
ressursen kan forbedre forholdene på jorda
og få slutt på fattigdommen. Til tross for
dette er den i stor grad blitt ignorert. Denne
ressursen er kvinnene. I mange av verdens
fattigste områder nektes kvinner å bidra til
utviklingen av sine samfunn. Deres talent og
potensial blir altfor ofte stående ubrukt.
Kvinnene er en ressurs som verden nå ikke
lenger har råd til å overse.”

roller og ansvarsområde for kvinner og menn når
det gjelder tilgang og bruk av vann. I
beslutningsprosessen må det legges vekt på
kvinners deltakelse, at de gis reell mulighet for
påvirkning og at deres behov vektlegges like mye
som menns behov. Dette gjelder innen områder
som helse, hygiene, sanitær, matproduksjon,
vannforvaltning osv.

(fra Care, nr. 1 – 2007)

Menneskekroppen består av ca 2/3 vann,
Helsedirektoratets anbefaling er ca 0,3 l vann pr. kg
kroppsvekt pr døgn. Dvs at en person på 60 kg
trenger 1.8 l væske pr. døgn. Vi er ikke vant til å
spare på vannet, og har et av verdens høyeste
forbruk på ca 200 - 250 l pr. person pr. døgn. En
normaldusj bruker omtrent 17 l pr. minutt, og en
dusjetid på 5 min. er ikke uvanlig. Med sparedusj
kan forbruket reduseres til 9 liter pr. min, Et
toalettbesøk medfører forbruk på 7 – 9 liter vann.
Selv med sparedusj kan vi ha forbrukt nesten en
families dagsrasjon av vann, til mat, drikke,
personlig hygiene, vask av klær og hus, dyrehold
osv. før vi har fått vår første kaffekopp. Vårt
dagsforbruk av vann skal for mange rekke i 3 uker
eller mer. For dem som ikke har tilgang til vann i
boligen, vil forbruket i praksis være avhengig av
avstanden fra hjemmet til vannkilden. For dem
som bor innenfor en avstand av omtrent 1 km eller
30 minutters gangavstand inklusive innhenting, kan
et typisk snitt være 20 liter pr. person. Vann bæres
oftest i bærerem eller i krukke på hodet, og 20 liter
er ikke uvanlig. Det tilsvarer vekten på kofferten vi
kan medbringe på fly. Rundt 1,6 milliarder har en
slikt basistilgang. Gjennomsnittlig må kvinner i
utviklingsland gå mer enn 6 km per dag for
vannhenting, og et forbruk på 25-40 liter pr. døgn
for en bondefamilie er ikke uvanlig. Et anslag er at
rundt 1.1 millioner mennesker har et forbruk på
helt ned til 5 liter pr. døgn

2003 var erklært som FNs internasjonale ferskvannsår. Fortsatt er det langt fram til rent vann er
tilgjengelig for alle. Det er geografiske, teknologiske, økologiske, økonomiske og demografiske
hindringer på veien, og diskusjonene vil fortsette
om hva som vil være de beste løsningene for å
utnytte knappe vannressurser på den beste måten.
Hva som ansees som beste løsning vil ofte være
forskjellig sett fra menn og kvinners ståsted. Det
blir derfor viktig å utnytte den ressursen kvinnene
representerer. Rundt 2/3 av kvinners arbeid er
ulønnet. 80% av de som lever under fattigdomsgrensen er kvinner, og i over 80% av verdens
fattigste familier er det en kvinne som er
eneforsørger. I Afrika er det kvinnene som
produserer rundt 80% av maten, og som også må
skaffe det nødvendige vannet. Men verdens
kvinner eier bare rundt 1% av jorda. Mange land
har et lovverk som verken gir kvinner rett til
eiendom eller arverett. Kvinner har, ut fra sin
naturlige syklus med menstruasjon, svangerskap,
fødsel og omsorg for barn, et større vannbehov
enn menn. En bedring av tilgangen til nok og rent
vann gir en større gevinst for kvinner. Erfaring viser
at en bedring av vann og sanitærforholdene
prioriteres høyest av kvinner, og er den faktor som
best reduserer fattigdom og bedrer kvinners
livssituasjon.
Regjeringers politiske vilje til å utrydde fattigdom,
vannbårne sykdommer og ulikheter mellom kjønnene er svært forskjellige, og ofte fraværende. For at
gjennomføringen skal gi gode resultat, er det
avgjørende med en bedre forståelse av forskjellen i

Forbruk og tilgjengelighet henger sammen

Ulikheten blir enda større hvis vi tar med
vannforbruket til vår matproduksjon og
forbruksvarer. Den urettferdige fordelingen vises
også ved at slumboere i for eksempel Kiberiaslummen i Nairobi betaler 5 ganger så mye for 1
liter vann som gjennomsnittsprisen i USA.
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Service level and quantity of water collected
Service level

Distance/time

No access

More than 1
kilometre/more
than 30 minutes
round trip

Very low (often
below 5 litres per
capita pr day

Consumption cannot
be assured
Hygiene practice
compromised
Basic consumption
may be
compromised

Very high

Within 1
kilometre/within 30
minutes round trip

Average unlikely to
exceed
approximately 20
litres per capita per
day

Consumption should
be assured
Hygiene may be
compromised
Laundry may occur
off-plot – i.e. away
form home

High

Intermediate
access

Water provided onplot through at least
one tap (yard level)

Average of
approximately 50
litres per capita per
day

Consumption
assured
Hygiene should not
be compromised
Laundry likely to
occur on-plot – i.e.
within the confines
of the household

Low

Optimal
access

Supply of water
through multiple
taps within the
house

Average og 100-200
litres per capita per
day

Consumption
assured
Hygiene should not
be compromised
Laundry will occur
on-plot

Very low
Hygiene promotion
still yields health
gains

Vasic access

Likely volumes of
water collected

Needs met

Intervention priority
and action

Provision of basic
level service

Hygiene education
Provision of
intermediate level of
service

Hygiene promotion
still yields health
gains.
Encourage optimal
access

Kilde: Howard G, Bartram J. Domestic water quantity, sevice level and health.
Geneve, World Health Organization , 2003
For dem som må gå opp mot 2 mil for å finne vann,
som f.eks i Teso i Øst Uganda, vil den fysiske
belastningen og tidsbruken være enorm. Det er
ikke uvanlig at kvinner og jenter må ta både 4 og 5
turer pr dag for å dekke familiens behov, særlig
hvis de har dyr eller jord. I tillegg til gangtid
kommer også ventetid i kø for mange. Det er
derfor mange kvinner og unge jenter som starter
vannturen i løpet av natten for å unngå dette, med
de farene det medfører. At opp mot 50% av
matinntaket er knyttet til vannhenting, og at
kvinner sør for Sahara har en arbeidsdag på 17
timer, er ikke uvanlig.
Det er lett å skjønne at hygiene og helse blir
skadelidende når vanntilgangen er liten, og vannet
i tillegg ofte er forurenset. Viktigheten av håndhygiene etter toalettbesøk og før matlaging er velkjent, og for oss en selvfølge. Med 10 liter vann
eller mindre, som i tillegg er urent, er situasjonen

en ganske annen. Med tilgang til nok rent vann kan
diarérelaterte sykdommer reduseres betydelig.

Kvinner bærer byrdene
I de fleste kulturer er det forskjell på kvinners og
menns roller og ansvar innen vannforvaltning.
Kvinner og jenter er som oftest ansvarlig for å
hente vann til matlaging, rengjøring, egen og
familiens hygiene, vask av tøy og dyrking av jord,
og til kveg. Det er dokumentert at det å skaffe den
daglige mengden vann til husholdet er en både
tung, tidkrevende og en ofte risikofylt oppgave.
Lange avstander i utilgjengelig lende utenfor landsbyer eller befolket område, der de ofte er alene,
medfører fysisk og psykisk belastning. Faren for
overfall, voldtekt eller bortføring er i mange
områder alltid til stede. Situasjonen forverres
ytterligere i perioder med krig og konflikt. I tillegg
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medfører de tunge børene stor fare for belastningsskader. Det hindrer særlig jentenes mulighet
for skolegang og utdannelse, og kvinners mulighet
for inntektsgivende arbeid. Er det lang vei til
vannkilden og familien må velge mellom å sende
barn på skolen eller etter vann, vil særlig jentene
bli holdt hjemme for å hjelpe til med å hente
dagens vannbehov.

det er derfor viktig at deres behov ivaretas. Kvinner
må trekkes med i alle ledd av beslutningsprosesser
som gjelder vannforvaltning. De er viktige samtalepartnere både i planleggingsarbeidet, når det
gjelder hvordan ressursene skal forvaltes og
hvilken løsning det skal satses på.

Kvinners deltakelse
Kvinners manglende deltakelse i samfunnets
beslutningsprosesser gjelder også for mange
industriland, men er enda mer tydelig i utviklingsland. Dette gjelder ikke bare innenfor vann- og
sanitærområdet, men oftest innen alle samfunnsfelt, fra politisk deltakelse, skole/utdanning,
bygging av veier, industri, gruver, dammer,
forurensing, miljøspørsmål, helse osv.
Det er menn som velger krig som løsning på
konflikter, mens det oftest er kvinnene som bærer
de tyngste børene i konfliktsituasjoner og som må
ta ansvar og rydde opp i etterkant. Kvinner er ofte
fratatt muligheten til å delta, eller blir lett skjøvet
ut når beslutninger skal tas, og deres medvirkning
blir begrenset til å være familiens omsorgspersoner. De har ansvar for hus og hjem, skaffe
mat og vann, stelle dyr og ta seg av barn og andre
som trenger omsorg. Manglende deltakelse i
beslutningsprosesser innebærer at deres stemme
ikke blir hørt, og at det svært ofte velges løsninger
som ikke er til deres beste, og der kvinner både
ville valgt og prioritert annerledes.

FN-resolusjon 1325 Kvinner, fred og
sikkerhet

Kvinner og unge jenter må være aktive deltakere i
vann- og sanitærprosjekter hvis disse skal bli vellykket for hele befolkningen. Derfor er det helt
nødvendig at likestillingsperspektivet tas med når
NGOer, FN, lokale regjeringer eller lokalsamfunn
utarbeider sine prosjekter.
Kvinner er familiens vannforsørgere, og er de mest
kunnskapsrike når det gjelder vann på lokalnivå.
Det er kvinnene som vet, og ofte bestemmer,
hvilke vannkilder som skal brukes til hvilke formål,
og når det må spares eller tas spesielle hensyn på
grunn av redusert eller manglende vanntilgang. En
vanskelig vannsituasjon, særlig mangel på rent
drikkevann, er en enorm byrde for kvinnene, og

Denne resolusjonen ble enstemmig vedtatt av
Sikkerhetsrådet 31. oktober 2000. Den er bindende
for alle FNs 192 medlemsland, og slår fast at
kvinner har rett til å delta på alle beslutningsnivåer
i nasjonale, regionale og internasjonale institusjoner som skal forebygge, håndtere og løse konflikter,
og bidra til gjenoppbyggingen.
Kvinneorganisasjoner og kvinnegrupper over hele
verden har tatt denne resolusjonen i bruk for å
fremme sine rettigheter lokalt og nasjonalt i
forhold til krig og væpnet konflikt, og i arbeidet for
demokratibygging og for bedret styresett. God
forvaltning av vannressurser er en vesentlig
forutsetning for positiv utvikling, som vi har gitt
eksempler på i dette kapitlet. En del regjeringer har
utarbeidet handlingsplaner for gjennomføring av
SR 1325 i sine land, og flere er i gang. Slike
handlingsplaner er gode redskaper for de som vil
følge med på hvordan myndighetene gjennomfører
sine forpliktelser og påvirke dem i riktig retning.
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Se www.peacewomen.org for å bli oppdatert på
hvordan SR 1325 blir tatt i bruk i stadig flere land
og ulike sammenhenger. Forum Norge 1325 er et
NGO-nettverk som følger med på hvordan norske
myndigheter bruker SR 1325 i sitt arbeid.
www.fn1325.no

Eksempel på norsk kvinnerettet bistand
Stiftelsen Yme, en norsk humanitær organisasjon,
har i samarbeid med Norsk-Somalisk selvhjelpsorganisasjon (Nor-Som), og General Service Agency
(GSA), en somalisk humanitær organisasjon, drevet
kvinnerettet bistand innen vann og sanitær i
sentral-Somalia siden 2006. Disse tre organisasjonene, G/N/Y, har bl.a stått for rehabilitering av
tre eldre brønner og boring av fire nye. Disse syv
brønnene dekker vannbehovet for mennesker og
dyr i sine områder, og brukes nå også som
tappepunkter for andre organisasjoners vanndistribusjon til spesielt tørkerammede samfunn.
G/N/Y har også stått for boring av en brønn i
utkanten av Mogadishu. Brønnen forsyner internt
fordrevne mennesker i området, og benyttes også
som tappepunkt for vanndistribusjon til
nærliggende områder. Det å ha fokus på kvinner
har vært sentralt, men ikke enkelt, i et land der
sikkerhetssituasjonen er vanskelig, og ca 99% av
befolkningen er Sunnimuslimer.
Da samarbeidet startet i 2006 hadde ikke den
lokale organisasjonen i Somalia kvinnelige ansatte.

Yme understreket viktigheten av kvinnedeltakelse i
prosjektene, og mot slutten av 2006 startet de tre
organisasjonene samarbeid med en lokal kvinneorganisasjon, Midnimo Women’s Organization
(MWO). De lokale organisasjonene, GSA og MWO,
forholder seg til hverandre på en positiv og
konstruktiv måte. I Norge ansatte Yme en kvinnelig
prosjektleder for at den Somaliske mannsdominerte organisasjonen skulle forholde seg til en
kvinnelig leder. I områdene de fire organisasjonene
arbeider blir det nå arrangert egne møter for
kvinnene, hvor de får anledning til å diskutere fritt
uten mannlig tilstedeværelse. Kvinner er også
representert
i
viktige
institusjoner
som
vannkomiteer. Kvinnene gir uttrykk for stor glede
over muligheten for deltakelse og påvirkning i
prosjektene. De fire samarbeidsorganisasjonene
arbeider nå med å introdusere nye sanitær- og
hygienefasiliteter
i
sentral-Somalia.
Det
introduseres økologiske løsninger, som gir
mulighet for gjenbruk av vann, urin og kompostert
avføring som jordforbedringsmiddel og gjødsel.
Kulturell bevissthet og forståelse er viktig, og kjønn
er et sensetivt tema i Somalia. Derfor må man gå
forsiktig fram for ikke å skape konflikter. Som en
konsekvens av Ymes arbeid for likeverd mellom
kjønn, har GSA nå på eget initiativ ansatt en
kvinnelig medarbeider, som skal arbeide med
prosjektimplementeringen. Fremdeles er det en
lang vei å gå, men utviklingen er positiv med tanke
på å inkludere kvinner i prosjektene, og partene
ser at det nytter.

Karin Aanes/Mari Holmboe Ruge
Litteratur
FOKUS, Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål, Sideblikk 3/03
Elisabeth Fossli: ”Kvinner, fattigdom og bistand”, Vann og konflikt, FIVAS 2002
Regjeringens handlingsplan for Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 (2000), www.mfa.no
SARP, Southern African Regional Poverty Network, www.sarpn.org.za/
Sidsel Aas red, Kvinner sammen, temanummer om vann, nr 3/2003, FOKUS.
www.yme.no
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2. VANNETS PLASS I NATUREN
2.1. Verdt å vite om vann
Vann er en forutsetning for livet på jorda. Selv om
70% av jordas overflate er dekket av vann, så er
det bare 3% som er ferskvann. Noe av dette er
bundet i fast form som snø og is. Bare 1% er
grunnvann og overflatevann.

Vannets kretsløp og egenskaper
Vannets kretsløp i naturen drives av sola. Vann
som fordamper fra jordas overflate kondenseres til
skyer. Disse sender vannet tilbake som nedbør som
regn og snø. Mesteparten faller ned over havet,
mens ca 1/10 faller over landområder. Nedbøren
på jorda faller ujevnt på jorda, det kan f.eks. falle
10 meter regn i året noen steder, mens andre
områder ikke får nedbør i det hele tatt. Vannet
som faller ned på landområder kan ta mange veier
før vannet igjen fordamper. Noe havner i vassdrag
og kan nå fram til havet igjen, noe tas opp av
vegetasjonen og dyr, noe siger ned som grunnvann. Vannet fordamper igjen fra hav og fra jorda
og fra de levende organismene der.
Vannet har mange spesielle egenskaper som har
stor betydning i naturen. Det finnes over alt, i
flytende form, i fast form som snø, hagl og is og i
gassform som vanndamp. Vann fryser til is ved 0
grader Celsius og koker ved 100 grader ved
normalt trykk. Rent vann er fargeløst, uten lukt og
smak. Rent vann er en kjemisk forbindelse som har
formelen H2O, to atomer hydrogen og ett atom
oksygen. Vannmolekylene bindes sammen av
hydrogenbindinger som er unike. Hva er nøkkelen
til at vann har så mange spesielle egenskaper? Hva
får vannet til f.eks å nå opp i toppen på høye trær?
Mange av egenskapene til vannet bunner i de
såkalte hydrogenbindingene mellom vannmolekylene. Disse bindingene fører også til at det er en viss
spenning i overflaten på vann, en overflatehinne
som har stor betydning for mange organismer.
Vann er et meget godt løsningsmiddel, og kan
derfor løse opp og frakte mange stoffer, også i
organismene. Vannmolekylene er positivt ladet der
hydrogenatomene er, og negativt ladet der oksygenatomer er. Noen vannmolekyler kan da binde
til seg positive ioner som bl.a. metall-ioner, mens
andre vannmolekyler binder seg til negative ioner,
som syrerester. Dermed kan de løse opp salter som
består av positive og negative ioner og frakte dem

videre. Planter og dyr får de mineralene de trenger
gjennom mat og vann.
Rent vann er nøytralt med en surhetsgrad (pH) på
7, men kan sammen med andre stoff fungere som
syre (pH under 7) eller som base (pH over 7). Slike
stoffer kalles amfotære. Når vannet fryser til is
utvider den seg og gir grunnlag for at fjell kan
sprenges i biter og starte omdannelsen til jordsmonn som blir grunnlag for planteliv. Jorda
inneholder viktige mineraler. Når vannet fryser til
is vil isen ligge på overflaten fordi is er lettere enn
vann. Dette gjør at livet i vannet kan overleve
under islaget. Vann er tyngst ved + 4 Celsius, derfor
synker dette vannet ned og bidrar ytterligere til at
innsjøer ikke bunnfryser. Vannets egenskaper
bidrar også til sirkulasjon og stagnasjon av
næringssalter.
Saltvann, havvann, er vann med rikelig mengde
oppløste salter i, først og fremst natriumklorid som
utgjør 86%, men også mange andre salter. Saltinnholdet varierer. Der elver munner ut i havet dannes brakkvann. Tilførsel av oppløste salter fra landjorda og fordampning fører til saltinnholdet i havet.
Sjøvann inneholder ca 34,8 gram salter pr. kg.

Vann er sentralt i levende organismer
Fotosyntese kalles den kjemiske prosessen der
plantecellene produserer oksygengass og organisk
stoff (sukker) av vann og karbondioksid ved hjelp
av katalysatoren klorofyll og solenergi. Planter og
dyr trenger oksygen bl.a. til respirasjonsprosessen
som skaffer cellene den energi de trenger. Dyr og
mennesker er helt avhengige av vann og av mat for
å utvikle seg og leve. Maten stammer fra det
organiske stoffet (sukker) som plantene produserer
ved fotosyntese!
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Vi mennesker og andre dyr drikker vann og spiser
mat for å leve. Vannet spiller en stor rolle i de
mange viktige prosessene i kroppen vår, og ca 2/3
av den består av vann. Alle cellene trenger tilførsel
av vann. Mange kjemiske reaksjoner i kroppen ville
ikke kunne skje uten vannet som bidrar både til
oppbygging og spalting av stoff. I cellene bidrar
vann bl.a. til å overføre informasjon fra arveanleggene til produksjon av proteiner og til energiomsetningen. Hele kroppen er avhengig av regelmessig vanninntak. Fordøyelsesprosessen er avhengig av vann, blodet frakter næringsstoffer, avfallstoffer, hormoner osv. Formeringen er avhengig
av vann. Vann som er tatt opp av planter og dyr
kommer tilbake til lufta som transpirasjon og
respirasjon. Ved respirasjonen i cellene både hos
dyr og planter produseres det vann og karbon-

dioksid og energi. Både dyr og mennesker skiller
også ut vannholdig svette, urin og avføring.

Vann i gassform (vanndamp)
Vanndamp finnes i rikelige mengder i atmosfæren.
I troposfæren ble det i 1990-årene påvist store
elver av vanndamp som kan måle seg med
Amazonas i størrelse og strømfart. Rosalie Bertell
skriver om dette i sin bok Planet Earth, the latest
weapon of war: Hun påpeker at det går 5 store
vanndampstrømmer over den nordlige og 5 over
den sørlige halvkule. De er opptil 7.700 km lange
og 676-733 km brede og renner i smale bånd bare
3 km over jordas overflate. De er drivkrefter for
vannbevegelsene rundt jorda og har sterk
innflytelse på klimaet og vannfordelingen på jorda.
Det er mulig å manipulere med disse vanndampstrømmene og påvirke om det blir nedbør eller
ikke. Vannet har også stor varmekapasitet, det
trengs mye energi for å fordampe vann og å
avkjøle det. Havet har derved en stor evne til å
stabilisere klimaet på jorda.
Vanndampen bidrar sammen med CO2, metan og
andre klimagasser til drivhuseffekten, som er en
sentral forutsetning for en levelig temperatur på
jorda. Drivhuseffekten har ført til en gjennomsnittstemperatur globalt på ca +15 grader Celsius
som da gir levelige vilkår for planter og dyr. Uten
drivhuseffekten ville gjennomsnittstemperaturen
kunne vært -18 grader Celsius med de konsekvenser dette ville fått for livet på jorda. Problemet
ved drivhuseffekten er at menneskene over kort
tid har bidratt til å øke ytterlige mengde klimagasser som igjen har ført til at gjennomsnittstemperaturen på jorda stiger, med de problemene dette
medfører. Noen ønsker også å tjene penger på å
skaffe seg kontroll over vannkildene. (Se kapittel
2.3 og 4).

Edel Havin Beukes
Litteratur:
Rosalie Bertell: Planet Earth, the latest weapon of war. A critical study into the military and the environment.
The Women’s Press Ltd. London 2000.
Lærebøker i naturfag, biologi og kjemi i den videregående skole
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2.2. Vann som økosystem
Økologi er læren om samspillet i naturen. De
økologiske enhetene er definert slik: Grunnenheten
er en organisme (et individ, en art). En populasjon
er en gruppe individer av samme art i et område.
Et samfunn er flere populasjoner av ulike arter i et
område. Et økosystem er et samfunn og alle abiotiske faktorer i et område, eller samspillet mellom
levende organismer og miljøet i et område. Biosfæren er en samling av alle økosystemene på jorda.

frigjort energi og det dannes enkle kjemiske
forbindelser (karbondioksyd, vann og uorganiske
salter) som plantene kan bruke til produksjonsprosessen på ny.
I et naturlig økosystem vil stoffene dermed gå i et
kretsløp fra de abiotiske faktorene i luft, jord og
vann til planter og dyr og tilbake igjen. Det oppstår
en slags likevekt mellom organismene og miljøet.
Men det kreves en stadig tilførsel av solenergi.
Menneskene er også blant forbrukerne og
er med i alle økosystemer på jorda.
Menneskenes aktiviteter har gitt store
endringer i miljøet og dette fører igjen til
alvorlige forstyrrelser i likevekten i
naturen.

Ferskvann-økosystemer

Hovedelementer i et økosystem (f.eks. en innsjø):




Abiotiske faktorer, (”livløse” deler), vann,
oppløste gasser, bl.a. O2 og CO2, uorganiske
stoff som fosfater, nitrater, kalsium m.fl.
samt rester etter døde planter og dyr.
Biotiske faktorer (levende organismer) som
deles inn i produsenter, forbrukere og
nedbrytere.

Produsenter er grønne planter som produserer
organiske stoffer. De grønne plantene er såkalte
autotrofe organismer som benytter seg av
lysenergien til å bygge opp organisk stoff av
uorganiske utgangsstoffer. Her er det små alger
som ikke kan sees med det blotte øye i vannmassene, mens større planter deles inn i vannplanter, kortskuddsplanter, langskuddsplanter,
flytebladsplanter og flyteplanter. Forbrukere
(konsumenter) omfatter planter uten klorofyll og
alle typer dyr. Konsumentene lever av de organiske
stoffene og oksygenet som de grønne plantene har
laget. Nedbrytere (dekompositører) er en type
forbrukere som bryter ned døde planter og dyr.
Eksempler på nedbrytere er sopper og bakterier.
Når plante- og dyrerester brytes ned, blir det

Limnologi er læren om ferskvann. En
innsjø skal ifølge beskrivelsen være over
en viss størrelse, den skal ikke tørke inn og
heller ikke bunnfryse (til vanlig). Den skal
være så dyp at det ikke vokser planter på
hele bunnen. (En dam er grunnere og
mindre enn en innsjø.) I Norge er det ca
250 000 innsjøer. Hornindalsvannet i
Nordfjord som er 514 meter dypt, er
Europas dypeste innsjø. I innsjøen finner du øverst
langs bredden en grunnvannsone med vegetasjon
som sitter fast i bunnen. Så er det en bunnsone
uten vegetasjon, og i tillegg frie vannmasser med
plante- og dyreplankton.
Det er grovt sett tre hovedtyper av innsjøer:
Næringsfattige (oligotrofe), næringsrike (eutrofe)
og myrsjøer (dystrofe). Det er flest næringsfattige
innsjøer i Norge. De har gjerne klart vann og lyset
rekker langt ned. Men det er ikke stor produksjon i
en slik innsjø. Det er få arter og få eksemplarer av
hver art. Vannet virker blått, men hvis det kommer
brevann til blir det gjerne grønnlig pga. små gule
leirepartikler som svever i vannet. Typiske fisker i
slike vann er røye, sik og ørret.
En næringsrik innsjø har mye næringssalter, som
bl.a. kan skyldes tilsig fra bergrunnen og løsmasser,
samt tilførsel fra jordbruket og kloakk fra
bebyggelse. Hvis det er mange nitrogen-, fosfor-og
kalsiumforbindelser i vannet fører dette til høy
plantevekst som gir dårlig sikt i i vannet og det er
ofte farget. En stor planteproduksjon gir et rikt
dyreliv i vannet og på bunnen. Gjedde, abbor og
karpefisk er typiske fisk i næringsrike innsjøer.
Dessuten blir det et rikt fugleliv i slike sjøer. Det
kan være mye organisk avfall på bunnen. Når dette
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brytes ned forbrukes oksygen, og oksygeninnholdet på bunnen av vannet kan bli lite.
Ferskvann-økosystemene varierer etter surhetsgrad, bunnforhold, næringssaltinnhold, temperatur, om det er rennende eller stillestående vann,
hvor dypt vannet er, hvor i vannet du befinner deg,
hva slags organismer som finnes der, eller hvor du
er geografisk.

De viktigste forurensningkildene for norske innsjøer er kloakk fra husholdningene, avløpsvann fra
industrien, tilsig og avløpsvann fra jordbruket og
dessuten sur nedbør. Flere miljøgifter oppkonsentreres, (anrikes, akkumuleres) i næringskjeden. Det
siste leddet i næringskjeden, som regel fisk, fugl
eller mennesket, får da store doser av giften.

Edel Havin Beukes
Litteratur:
Lærebøker i naturfag, kjemi og biologi for den videregående skole.

18

2.3. Vann og klima
Vann og klima er avhengige av hverandre. Ordet
klima betyr helning, skråning og henviser til
solstrålenes helningsvinkel. Sola, vann, trykk, vind,
temperatur og drivhuseffekten bestemmer
klimaet. Men også mange andre forhold spiller inn.

minskende i noen subtropiske and sørlige
regioner.


Midt i det 21. århundre forventes årlig
elveavrenning og vanntilgjengelighet å øke
som et resultat av klimaforandringer på
nordlige breddegrader og i noen våte
tropiske områder, og avta over noen tørre
områder i midtre breddegrader og i tørre
deler av tropene.



Økende nedbørintensitet og variasjon
forventes å øke risikoen for oversvømmelser og tørke i mange områder.



Vannforsyningen som er lagret i breer og i
snødekke forventes å minske i løpet av
hundreåret.



Høyere vanntemperaturer og ekstreme
forandringer pga oversvømmelser og tørke
forventes å virke inn på vannkvaliteten og
forverre mange typer vannforurensning.



Globalt forventes de negative virkingene på
ferskvannsystemene av fremtidige klimaforandringer å bli større enn eventuelle
fordeler.



Forandringer i vannmengde og vannkvalitet
pga klimaforandringer forventes å virke inn
på matforsyningen når det gjelder tilgjengelighet, pålitelighet, tilgang og bruk.



Klimaforandringene virker inn på hvordan
den eksisterende vann-infrastrukturen
fungerer, inkludert vannkraft, flombarrierer,
avrennings- og vanningssystemer, og også
på hvordan vannforsyningen administreres.



Den nåværende vannhusholdningen er
antagelig ikke robust nok til å håndtere
virkningene av klimaforandringene.



Klimaforandringene utfordrer den tradisjonelle antakelse at fortidens erfaringer gir et
godt grunnlag for å takle de fremtidige
vannforhold.



Tilpasningsmuligheter for å sikre vannforsyningen gjennom middels eller tørre
forhold trenger integrerte etterspørsels- og
tilbudsstrategier.



Tiltak for å redusere virkningene av den
globale oppvarmingen på vannressursene
vil kunne redusere tilpasningsbehovet.



Vannressurs-husholdning har klare virkninger på mange andre områder.

Virkninger av klimaendringer på
vannsituasjonen
UNEP (FNs miljøprogram) og WMO (Verdens
meteorologi-organisasjon) ga ut et hefte i 2008,
”Climate Change and Water”(Klimaforandringer og
vann) bygget på et ” Intergovernmental Panel on
Climate Change” (IPCC Technical Paper VI).
Nedenfor er et utvalg fra sammendraget av dette
arbeidet:
De målinger som er foretatt og klimaframskrivningene skaffer tilstrekkelige vitnesbyrd
om at ferskvannsressursene er sårbare og kan bli
sterkt påvirket av klimaforandringene, med
vidtrekkende konsekvenser for menneskesamfunn
og økosystemer.
Den observerte oppvarmingen gjennom flere tiår
henger sammen med forandringer i vannets
kretsløp:






Det er økende innhold av vanndamp i
atmosfæren, nedbørmønstre skifter i både
intensitet og i omfang, snødekket reduseres
og det er en utbredt is-smelting,
forandringer i jordfuktigheten og i
avrenningen. Nedbørsforandringene har
stort omfang og variasjonene er store
gjennom tiårsperioder. I det 20. århundre
har nedbøren økt mest over den nordlige
halvkule, mens minskingen har dominert
mellom 10 grader Sør til 30 grader Nord.
Hyppigheten av sterk nedbør har økt i de
fleste områdene.
Globalt har landarealer som klassifiseres
som meget tørre fordoblet seg siden 1970.
Det har blitt observert en signifikant
minsking av vannlagre i isbreer i fjellene og i
snødekket på den nordlige halvkule. Det har
blitt observert et skifte i omfang og
tidspunkt for avrenningen fra isbreer og
snøsmeltingen til elvene, og i isrelaterte
fenomener i elver og innsjøer.
Alle klimamodell-simuleringer for det 21.
århundre viser det samme: økt nedbør på
nordlige breddegrader og deler av tropene,
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Det er flere mangler i kunnskapene om
klimaforandringene og vann, både når det
gjelder observasjoner og forskning.

Været har en sentral virkning på matproduksjonen,
som er avhengig av vann på rette tidspunkter. De
som dyrker matvarer er opptatt av hvordan været
blir, hva slags planter som skal plantes og når,
høstingsmuligheter osv. Det er viktig å forsøke å ta
forholdsregler for muligheter for ekstreme
værforhold, flom, tornadoer og tørkeperioder.
Været er også viktig for båttrafikk og flytrafikk, for
byplanlegging og for bygging av diker og mye mer.
Det har vært systematiske registreringer av været
fra det 17. århundre. På slutten av 1980-årene ble
det sendt opp miljøsatellitter fra ESA og fra
nasjonale programmer bl.a i USA, daværende
Sovjetunionen, India og Kina. The World Meteorological Organization (WMO) etablerte et globalt
atmosfærisk forskningsprogram, World Weather
Watch (WWW). Satellittene har ofte tosidige oppgaver, militære og sivile. I dag har man gode og
detaljerte bilder av jorda, målinger av trykk og
temperatur. En serie satellitter som går i geostasjonær bane sender ut informasjon om skybevegelser, analyse av skyene, om fuktigheten i
øvre troposfære om hav- temperatur osv. Dette er
data som brukes til værmelding, til å varsle sterke
stormer og atmosfærefronter. Dette er viktig for
flynavigering og skipstrafikk.
Når vi snakker om klimaforandringer og virkningene av disse, mener vi virkningene på selve grunnlaget for menneskenes eksistens. dvs matproduksjon, vanntilgang, energivalg og alle menneskers
sikkerhetssituasjon samt trygghet og livsforhold for
kommende generasjoner. Derfor må det gjøres
informerte, kloke valg både for å stoppe eller
redusere årsakene til klimaforandringene, og for å
redusere problemene og støtte gode tiltak for å
mildne problemene for de som er og kan bli mest
utsatt.
Her burde kvinnene globalt vært representert i
styre og stell på like fot med menn i samsvar med
den andel av befolkningen de representerer lokalt,
nasjonalt og internasjonalt. Slik forholdene er i dag
blir kvinners synspunkter ofte hverken hørt eller
tatt hensyn til. Kvinnene har i alle land en sentral
rolle i å håndtere vannbehovet og matsikkerheten
for familiene og man skulle forvente og tro at de
som sentrale brukere ville vært sterkt involvert i
framtidens ressurspolitiske vurderinger og
disposisjoner. Slik er det ikke.

Militær aktivitet som påvirker klimaet
Den militære sektor er ikke bare en maktfaktor,
men også en betydelig ressursforbruker og
forurenser. Krig, konflikt og okkupasjon ødelegger
både mat- og vanninfrastrukturen i de land og
befolkninger som blir berørt. Den militære sektor
blir aldri holdt ansvarlig for at de ødelegger livsgrunnlaget for utallige befolkninger over hele
kloden. Det er et paradoks og en kortsiktig politikk
at noen regjeringer tror at opprustning og
krigføring skaper bærekraftige arbeidsplasser i
egne land. Den militære sektors medansvar for
klimaforandringene og/eller påvirkning av vannhusholdningen behandles ikke på internasjonale
møter om miljø og utvikling. Den sivile og militære
aktiviteten i verdensrommet som virker inn på bl.a.
klimasituasjonen er heller ikke gjenstand for
diskusjon og avgjørelser. Før Gulfkrigen spådde
ekspertene at røyken fra brennende oljekilder ville
varme opp den lavere del av atmosfæren over SørAsia og forårsake at monsunen ville komme
tidligere og kraftigere enn vanlig. Dette skjedde.
Den samme røyken skapte sur nedbør i store
områder. En japansk forsker, dr. Tetsuro Taniyama,
besøkte Saudi Arabia og Kuwait i 1991, kort etter
Gulfkrigen. Han sa at ”Forurensningene fra oljebrannene med høyt svovelinnhold har ført til store
skader på menneskenes helse og på økosystemene
i området”. Røyken gjorde det vanskelig å se sola,
og temperaturen gikk ned til 7-8 grader under det
normale f.eks. i Kuwait- området. Han sa også
”Forurensningene fra Gulfkrigen har skadet snø og
vann så langt borte som i Himalaya –fjellene” og
”Den viktigste lærdommen fra Gulfkrigen i 1991
var at tilsynelatende lokale forurensninger har
alvorlige virkninger på det globale miljøet”.
Militære aktiviteter har hatt og har en stor virkning
på lokale og regionale værmønstre. FNs
generalforsamling
ble
bekymret
over
manipuleringene med været og mulighetene for å
bruke miljøet som våpen i en konflikt, og vedtok
”Convention on the Prohibition of Military or Any
Other Hostile Use of Environmental Modification
Techniques” - forkortet Environmental Modification Convention (ENMOD) 10.12.1976. Konvensjonen ble lagt ut til signering I Geneve 18.5.1977
og trådte I kraft 5.10.1978. FNs generalsekretær
Ban Ki Moon sa i desember 2007: ”Virkningene for
menneskeheten er meget alvorlig. Vannmangel
truer de økonomiske og sosiale forbedringer og er
en viktig drivkraft for kriger og konflikter”.
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Manipulering med værforholdene
Noen klimapåvirkninger krever spesiell oppmerksomhet, som de påståtte manipuleringene med
værforholdene. I 1946 hadde General Electric
Corporation oppdaget at ved å droppe tørris i
kuldekamre kunne en lage iskrystaller slik en fant i
skyene. I løpet av kort tid slapp man tørris fra fly
inn i kumulusskyer og fikk vanndampen i skyen til å
bli iskrystaller som falt som snøflak. Forskere fant
at stoffet sølvjodid hadde samme virkning. Under
president Eisenhower i slutten av 1950-årene ble
det bl.a. drevet forskningsprogrammer for endring
av været. Man kjenner til mange forsøk og
manipuleringer gjennom årene. For å få regn
brukes bl.a. ”cloud seeding”, sprøyting av sølvjodid
eller tørris inn i skyene bl.a. i USA, Russland og
Kina. Resultatene har vært blandete,og det kan
også tenkes at det ville ha regnet uansett. Det er
også mangel på vitenskapelig kunnskap om de
naturlige prosessene i atmosfæren. Samtidig
forsøker mange selskaper å tjene penger på
uregulert regndannelse.
Vannspørsmål burde stått helt sentralt i debatten
om klimaendringene. Hovedvirkningene av disse
endringene er alle vannrelaterte. Det er ikke uten
grunn at 2005-2015 er FNs tiår, ”Vann for livet”.
2003 var dessuten FNs internasjonale ferskvannsår.
Av de 47 landene som ansees enten som
vannstresset eller har vannmangel i 2007, er 25
utsatt for stor risiko for væpnet konflikt eller
politisk
ustabilitet
som
konsekvens
av
klimaforandringene. (For definisjon av vannstress
og vannmangel se kapittel 3.8.) Antall mennesker
som bor i vannstressede områder ventes å øke fra
rundt 1,4 milliarder i 1995 til mellom 2,9-6,9
milliarder i 2050. Det antas at 250 millioner
afrikanere vil ha økt vannstress i 2020.
Michel Chossudovsky skrev i 2001: ”Den viktige
debatten i FN om global oppvarming tar bare opp
en del av problemene, nemlig utslipp av klimagasser og gasser som påvirker ozonlaget. Klimaet
kan også bli påvirket av såkalte ”non-lethal
weapons”
(ikke
dødelige
våpen).
Både
amerikanerne og russerne har utviklet evne til å
manipulere verdens klima.”

I USA er ”High-frequency Active Auroral Research
Program ” (HAARP) knyttet til mulighetene for værmanipulasjon. HAARP er en del av de såkalte
stjernekrigplanene (“Star Wars”) ”Strategic
Defence Intiative ”(SDI). HAARP blir forøvrig
beskrevet slik: “A super-powerful radio-wavebeaming technology that lifts areas of the
ionosphere (the upper layer of the atmosphere) by
focusing a beam and heating those areas. Electromagnetic waves then bounce back onto earth and
penetrate everything - living and dead. A gigantic
heater that can cause major disruptions in the
ionosphere, creating not just holes, but long
incisions in the protective layer that keeps deadly
radiation from bombarding the planet.” Forskningsresultater tyder på at HAARP er i drift og har
muligheten til å starte flommer, tørke, sykloner og
jordskjelv. Fra et militært synspunkt er HAARP et
våpen i massedrap-kategorien. Det kan være et
instrument for å destabilisere jordbruk og økologiske systemer i regioner på jorda. Man har vel ikke
noe bevis for at HAARP-systemet er brukt som
våpen, men det mangler en skikkelig informasjon
og diskusjon i FNs regi om både HAARP og Environmental Warfare” generelt.
Militære forskere har lenge arbeidet med
manipulasjoner av værsystemer. I 1970 skrev den
nasjonale sikkerhetsrådgiveren Zbigniew Brzezinski
i USA: ”Techniques of weather modification could
be employed to produce periods of drought or
storm”. Også under fredelige begivenheter som
under Olympiaden i Beijing i 2008 ble det
eksperimentert med været. Det lå an til å bli et
kraftig regnvær med lyn og torden under åpningsseremonien og det ble sendt opp en mengde
raketter, fly og antiluftskytskanoner med kjemikalier for å spre regnskyene slik at det ikke skulle
falle regn under selve åpningsseremonien. Til
gjengjeld førte dette til kraftige regnskyll i andre
områder i Kina. Og det var også kraftig regn under
mange av konkurransene senere i Beijing. Kapittel
6.6 tar opp en del sider ved de internasjonale
vann- og klimamøtene og de aktørene som deltar
der.

Edel Havin Beukes
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3. VANNETS PLASS I SAMFUNNET
3.1. Vann og energiproduksjon
Vann inngår i de fleste energiprosjekter, fra fossile
energikilder til gass, olje og kull, atomkraft,
vannkraft, og alternative energikilder. Det kan
f.eks. være som prosessvann eller kjølevann.
Nedenfor er eksempler som belyser noen sider av
forholdet vann og energi. Vi kan utnytte energien
av vann som er i bevegelse til vannkraftverk. Vi kan
utnytte energien i tidevann, i havbølger og i havvann med forskjellig temperatur. Solenergi er
grunnlaget for alt liv på jorden. Solen driver
vannets kretsløp, som gir mulighet for vannkraft.
Solen gir også opphav til vind og bølger, og skaper
temperaturforskjeller i vannet.

Vannkraft
Ferskvann er en fornybar ressurs. Den gjennomsnittlige årlige nedbøren i Norge er ca 1400 mm,
40% høyere enn gjennomsnittet for hele verden,
men nedbøren er ujevnt fordelt utover landet.
Norge har høye fjell og mange fosser samt rikelig
nedbør. Dette gir grunnlag for utnyttelse av
vannkraft. Fra 1500-tallet ble det brukt vannhjul til
sagbrukene, og sammen med skogressursene førte
dette til at det ble produsert trelast som vår
viktigste eksportvare i flere hundre år. Fra 1880årene førte utbyggingen av vannkraften til
grunnlaget for satsing på industriutviklingen, bl.a.
basert på ferrosilisium, aluminium og magnesium.
Stortinget innførte i 1906-17 konsesjonslover for å
ha kontroll over utbyggingen av fossene. Staten
satte da en tidsbegrensning for den private eiendomsretten til vannfall og nye kraftverk. Den
såkalte hjemfallsretten innebar at etter 60-80 år
fikk staten overta vederlagsfritt fossefallet. Dette
har vært og er et viktig styringsredskap for det
norske samfunnet overfor industriinteressene.
Gjennom 100 år har det vært bred politisk enighet
om betydningen av offentlig nasjonalt eierskap til
vannkraften. Hjemfallsretten ble utfordret av
Norsk Hydro i 2001 og dette førte til at saken ble
behandlet i EFTAs overvåkingsorgan ESA. ESA
hevdet at hjemfallsretten stred mot EU/EØS–
rettens regler for fri etablering og kapitalflyt. Det
ble anlagt sak mot Norge. I 2007 fastslo EFTAdomstolen at de norske reglene om eierskap var i

strid med EØS-retten. Domstolen sa også at enten
måtte man slippe til markedet eller stramme inn
det offentlige eierskapet. Regjeringen valgte det
siste. Odelstinget vedtok i september 2008 en ny
lovparagraf 1 (første ledd) som sier:” Landets
vannkraftressurser tilhører og skal forvaltes til
beste for allmennheten ”.
Vassdragene har vært brukt til mange formål
gjennom tiden i alle land. Vannet har vært
disponert til drikkevann, matproduksjon og til
transport. Vannet kan brukes til å drive kverner,
sager, til overrisling av jordbruksarealer, til fiske, til
kjøling, til klesvask og annen rengjøring, til gruvedrift og til industri formål bl.a. Vannet har også
blitt benyttet til avfallshåndtering, kloakk og til å
motta forurensning.
Vannkraften har betydd mye for Norge. Norge har
mange utbygde vannkraftprosjekter og også rikelig
med vann til andre formål. Men innstillingen hos
mange vassdragutbyggere har ofte vært at ”ser du
en foss så legg den i rør!” Energiinteressene i
vassdragene har i mange år blitt prioritert og dette
har ført til at mange har engasjert seg i miljøarbeid
for å stoppe kontroversielle prosjekter.
I Norge produserer vi det meste av elektrisiteten vi
bruker fra vannkraft, og de fleste år har vi også en
betydelig nettoeksport. Vannkraften er en fornybar
energikilde og forurenser lite. Men vannkraftverk
er slett ikke uproblematiske for natur og miljø.
Økosystemene kan bli hardt påvirket og andre
brukerinteresser kan bli berørt. Dammer og
magasiner neddemmer store produktive arealer og
det kan bli ørkenaktige tilstander i strandsoner
fordi det er nødvendig med regulering av
vannstanden, såkalte reguleringssoner.
Noen elver er så godt som tørrlagte, delvis fordi
vannet ledes gjennom tunneler inne i fjellet og
rørgater. Etter utløpet fra kraftverket blir den
totale vannføringen som før, men fordelingen over
året blir en annen. I Norge trenger vi energien om
vinteren og da tappes dammene slik at vannføringen blir større enn normalt. Om sommeren
blir vannføringen mindre, det blir vanligvis ikke
store flommer slik det var naturlig før. Dette
påvirker økosystemene, bl.a. for fisk, grunnvannet,
landbruket, friluftsliv, og vannet som mottaker av
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diverse utslipp. De store vannkraftprosjektene har
større konsekvenser enn de små, men småkraftverk kan også skape problemer. Et lite kraftverk
innebærer ofte en oppdemming som kan være et
hinder for fisk og andre organismer og gi helt
tørrlagte elveleier. Det er mulig å redusere skadevirkningene ved vannkraftutbygging og ved driften,
men det kan medføre mindre energiproduksjon å
ta bedre vare på miljøet. Eierne av kraftverk ønsker
mest mulig økonomisk utbytte av driften.
Vannkraften trenger store magasiner og demninger. Elektrisiteten må brukes når den produseres. Behovet svinger, og da er demningene
viktige. Turbiner overfører vannenergien til
generatorer. Fra generatoren overføres elektrisiteten til en transformator som øker spenningen.
Høyspentledninger frakter elektrisiteten over lange
strekninger og senker spenningen i transformatorer nærmere mottakeren til vi får f.eks. vanlig husspenning på 220 volt hos den vanlige forbrukeren.
Når det gjelder erfaringer fra utlandet mht vannkraft og store dammer henvises også til kapitlene
om Nilen, Eufrat og Tigris.

Three Gorges-demningen i Kina
Demningen Three Gorges ligger i Yangtze- elva som
er den lengste elva i Kina. Den ble vedtatt bygget i
1992, og innen 2010 skal den skaffe 50 TWh
energi, men er også ment å bidra til kontroll av
flom, til å lette skipstrafikk og erstatte mange
kullkraftverk. Høyden på vannbassenget er 185
meter og selve bassenget går 660 km bakover i
vassdraget. Mellom 1 og 2 millioner mennesker blir
tvangsflyttet, store områder blir oversvømmet,
bl.a. 13 store byer, 1.500 landsbyer, 13.000
fabrikker, søppelplasser og også plante- og dyreliv.
Så store demninger innebærer en ny stor vekt på
jordskorpen, vanntrykket i sprekkene øker, og jordskjelv kan utløses. Man venter at forurensninger og
sedimenter vil samle seg foran demningen. Så
store demninger har aldri blitt bygd før og man har
ikke oversikt over konsekvensene for miljøet. Flom
er en del av den naturlige årlige variasjonen i vassdragene og tilfører sedimenter til nytte for fisk og
mennesker. Vannet i vassdraget har vært intensivt
utnyttet til matproduksjon. 400 millioner
mennesker bor langs elva. 40% av Kinas hveteproduksjon, 70% av risen, 60% av ferskvannsfisken
og 40% av industrien sokner til dette vassdraget.
(FIVAS 2006).
Det er helt klart at denne oppdemmingen vil ha
enorme konsekvenser for den kinesiske befolkningen. Energi-interesser har en tendens til å gå
foran andre viktige interesser som drikkevann og

mat. Heller ikke i Kina gjør en helhetstenking seg
gjeldende. Som i Norge blir vannkraftinteresser
høyt prioritert. Denne demningen vil få enorme
konsekvenser for Kina og kommende generasjoner
der.
Urfolk kan bli hardt rammet av storsamfunnets
vannkraftutbygginger. Eksempler på dette er
utbyggingen av Alta-Kautokeino vassdraget i
Norge, og forsøkene fra norsk og svensk side på å
få. bygget ut vannkraftverket Epupa i Namibia.

Altavassdraget
Planer om å bygge ut dette vassdraget i et samisk
kjerneområde ble fremmet i 1968. I 1970–årene
ble det reagert kraftig mot dette fra samisk og
naturvernhold. Resultatet var kraftige (men
ikkevoldelige) demonstrasjoner og motaksjoner.
Det ble en av de mest omstridte utbyggingssakene
i Norge, der samiske og naturverninteresser ble
overkjørt av storsamfunnets vekstperspektiver og
krav om mer energi. Energiprognosene var helt
urealistiske. Utbyggingen ble startet i 1981 trass i
en av de største protestaksjonene i nyere norsk
historie. I 1989 innrømmet daværende statsminister Gro Harlem Brundtland at denne
utbyggingen var helt unødvendig.

Epupa-vassdraget i Namibia
Like etter at Namibia fikk sin selvstendighet i 1990
finansierte Norge og Sverige en forstudie til et
kraftverk, Epupa, i Kunene-elven som er grensen
mellom Angola og Namibia. Høyere oppe i elven
ligger Ruacana-kraftverket som da var ute av drift
pga krigen i Angola. Men forstudien tok ikke
hensyn til Himba-folket som var avhengig av elven.
Å demme denne opp ved Epupa-fossefallet ville
hatt som resultat at livsgrunnlaget for Himbaene
ville bli tilintetgjort. Motstanden vokste mot
utbyggingen, men først sommeren 2008 kom
meldingen i den namibiske avisen The Namibian:
”Epupa off, Baynes given the go-ahead”. Den
kontroversielle planen om å bygge ut et Epupakraftverk ble stoppet, En miljøkonsekvensanalyse
av Baynes-alternativet lenger vest i elven vil
foreligge i 2009. Dette prosjektet er et fellesprosjekt mellom Angola og Namibia.

Hvem har nytte av vannkraftutbygging?
Kraftverket Kabora Bassa i Mosambik produserer
nok elektrisitet til å kunne forsyne hele landet med
elektrisk strøm, men 90% av befolkningen mangler
tilgang til dette fordi nettet er lite utbygd. Det er
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meget dyrt å bygge ut nettet, det ville være
rimeligere og bedre for befolkningen med
småskala,
desentraliserte
energiløsninger.
Mesteparten av strømmen fra kraftverket selges til
andre land som Zimbabwe og Sørafrika. Hvem har
stått bak planene om å bygge denne svære
demningen? Beslutningen ble tatt i kolonitiden da
Portugal var kolonimakt og befolkningen i
Mosambik ikke hadde noe å si.
Vannkraftprosjekter er ofte ikke klima- og miljøvennlige. Utslipp fra vannreservoarer kan være
store i tropiske områder. Det kan være metangass
og andre klimagasser bl.a. CO2, på linje med
kraftverk drevet med fossile brennstoff. Stor
vannkraftoppdemning kan føre til spredning av
vannbårne sykdommer som f.eks. bilharzia
(sneglefeber) slik som i Nilvassdraget. En mer
nøktern utbygging av vannkraft og kunstige
vanningsanlegg vil minske antall mennesker som
blir berørt.

Motstanden mot vannkraftutbygging
De siste årene har motstanden mot vannkraftutbygging økt. Folk føler ikke at de blir hørt av
myndighetene. Motstanderne er lokalbefolkningen, miljøbevegelsen og andre organisasjoner.
Vannkraftutbyggerne har ofte dårlige planer uten
støtteordninger for berørte folkegrupper. Det
eksisterer forskjellige myter om vannkraft og
demninger. Vannkraft påstås å være billig og ren.
Vannkraften kan være billig å produsere når
kraftverket er bygget og nedbetalt, men kostnadene ved selve byggingen er enorme. De fleste
vannkraftverk og demninger har alvorlige sosiale
og økologiske konsekvenser. Klimaendringer forventes å øke omfanget av store flommer, noe som
vil true sikkerheten til demningene.
Vannkraftverk og demninger har alltid store konsekvenser, både sosiale og økologiske. Det påstås at
demningene kan kontrollere flom. De kan kontrollere flom under normale forhold, men ikke holde
tilbake vannet hvis det blir mye av det et år.
Klimaendringene kan gi mere nedbør og dammene
kan bli fylt opp slik at sikkerheten trues. En
demning som brytes av naturlige grunner eller ved
sabotasje kan gi enorme skadevirkninger nedstrøms.
Det påstås at irrigasjonsmagasinene reduserer sult.
Men store vanningsprosjekter fremmer stort
intensivt jordbruk på bekostning av det tradisjonelle småskalajordbruket. Dette har stor
virkning på befolkningers muligheter til å brødfø
seg selv og fører ofte til sultproblemer

Dambygging og irrigasjonsanlegg er meget kostnadskrevende. For en del land har kraftanlegg stått
for mye av gjeldsbyrdene. Dette går utover andre
sektorer i samfunnet som f.eks. utdannelse og
helse I følge FNs miljøprogram UNEP truer
forsaltning og forsumping av vann pga dårlige
dammer og irrigasjonsanlegg verdens jordbruksområder og dermed matsikkerheten.
Geotermisk energi kalles også jordvarme. I jordas
sentrum er det varmest og på overflaten er det
kaldest. Vi får en energistrøm mot overflaten på
jorda. Denne energien varmer opp både bergarter
og vannet i bergarten. Energien kan tas ut som
vanndamp med høy temperatur, varmt vann eller
en blanding av disse. Geotermisk energi kan brukes
både til elektrisitetsproduksjon og til oppvarming.

Atomkraft og vannbehov
I 1942 klarte forskerne å frigjøre energien i
urankjernen ved fisjon, dvs spalting av kjernen.
Denne energien blir dannet i atomreaktorer og i
atomvåpen. Energi kan også frigjøres ved fusjon,
der lette atomkjerner smelter sammen til en
tyngre kjerne slik som f.eks. på solen selv. Men
energien kan også brukes til kjernevåpen som
hydrogenbomber. Foreløpig er det ingen
fusjonsreaktor i kommersiell drift, men det forskes
stadig på det.
I et atomkraftverk produseres elektrisitet i den
enkelte atomreaktor ved at den energien som
produseres når uran-235 atomene spaltes, brukes
til å få vann til å koke. Da dannes vanndamp som
driver turbiner og via generatorer gir elektrisitet.
Det er nødvendig med store mengder kjølevann for
å få vanndampen kondensert til vann igjen.
Kjølevannet må være kaldt nok når det brukes til
kjøling. Dette vannet kan komme fra innsjøer, elver
eller fra havet. Vannkildene er sårbare for ulykker,
ved krigshandlinger og sabotasje. Det samme er
atomkraftverkenes egne elektrisitetstilførselskilder.
Siden bare ca 30% av energien som blir dannet i
atomreaktoren nyttes til elektrisitetsproduksjon,
vil 70% gi varmeforurensning hvis varmen ikke blir
brukt til noe fornuftig. Det varme vannet som
slippes ut har konsekvenser for planter og dyr i
området. Kjølevannet er ofte tilsatt kjemikalier
som klor for å drepe organismer som kan gi
problemer med rørsystemet.
Spesielt i land med mye varme og mangel på
ferskvann vil krav om vann til atomreaktorene også
ofte komme i konflikt med vann til andre formål.
Sterk sol kan gi høy temperatur på kjølevannet,
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som vil svekke kjøleevnen. Under tørken i
Frankrike få år tilbake måtte flere atomkraftverk
stenge pga vannmangel og varme.
Washington Post hadde 24.1.08 en artikkel: ”Tørke
kan tvinge atomkraftverk til å stenge”. Langvarig
tørke i sørøstlige deler av USA fører til at elver og
innsjøer skrumper inn og blir ute av stand til å
skaffe det kjølevannet som er nødvendig for
driften av atomkraftverk. 24 av de 104 atomkraftverkene i USA er i områder som er berørt av tørke.
Alle unntatt to er bygget på bredden av innsjøer og
elver som pga langvarig tørke har nådd et
minimum. Dette berører inntaket til de nedstøpte
rørene som fører store mengder vann til

reaktorene for å kjøle og å kondensere vanndamp
som har drevet turbinene som gjennom
generatorer gir elektrisk strøm tilbake til vann. Hvis
vannet blir for grunt blir det lett for varmt i solen til
å fungere for kjølingsoppgavene. Dessuten kan
sedimenter suges opp sammen med fisk og andre
organismer og dette kan tette rørene.
Fra et vannhusholdningsperspektiv er atomkraftverkene og hele prosessen fra gruvedriften av
thorium og uran, anrikingen av uran, produksjon av
brenselsstaver, prosessen i atomreaktorer, gjenvinningsanleggene og avfallet et enormt vannressurs- og forurensningsproblem, i tillegg til å
være et alvorlig sikkerhetsproblem.

Edel Havin Beukes
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3.2. Vannavtrykk, matproduksjon og døde soner
Begrepet ”Water footprint” eller ”vannavtrykk” ble
skapt av Professor Arjen Y. Hoekstra, som er leder
for The Water Footprint Network. Det betegner
den samlede mengde ferskvann som benyttes for å
produsere et bestemt produkt eller en bestemt
tjeneste, når hele produksjonskjeden tas med.
Dette gjelder varer og tjenester til konsument,
kommune, stat eller business. Interessen for water
footprints henger sammen med erkjennelsen av at
det menneskelige konsum direkte påvirker
forbruket av vann, og dermed blir det lettere å
forstå temaer som vannknapphet og forurensing.
Vi bruker vann til drikke og vask, men mye mer til
produksjon av mat, papir, kaffe, bomull, klær osv.
Et lands totale vannavtrykk består av to
komponenter, den delen av vannavtrykket som
skjer internt i eget land, og den delen som skjer
eksternt, dvs. i andre land i verden. Noen land
produserer vannintensive produkt, mens andre
importerer dem, noe som legger press på vannresursene i produksjonsregionen. Dette gjelder i
mange tilfelle utviklingsland som har en dårligere
vannforvaltning, og der eksport av vannkrevende
varer kan komme i konflikt med vannbehovet til
egne innbyggere.

fattige, like aktuell. Og fortsatt trenger Europa og
USA sine ”skyggekontinenter”, for å produsere den
mengden kjøtt som etterspørres. Han hevdet den
gang at våre husdyr, som forsynte 1.2 milliarder
mennesker, spiste 2 – 3 ganger så mye protein som
2.7 milliarder mennesker som led under
matmangel. Han ble sett på som ”dommedagsprofet”, men tiden har vist at han ikke tok så feil
likevel. De fleste trodde ham ikke da han hevdet at
det trengtes 1 tonn vann for å produsere et brød
på 500 gr, at et glass melk krevde 325 liter og et
egg 400 liter vann. For å produsere 1 kg tørrmelk
hevder han det trengs 10 tonn vann, mens det
kreves 30 tonn for å produsere 1 kg oksekjøtt som
tørrstoff, og ca 2.000 liter for en biff på 80 gr.

Vannavtrykket for et foretak tilsvarer den totale
mengde ferskvann som brukes direkte og indirekte
av foretaket. Det består altså både av det direkte
forbruket som foretaket selv benytter og det
vannet som brukes av leveransekjeden. For mange
selskap har leveransekjeden et nye større vannavtrykk enn anskaffelseskjeden. Et eksempel på
dette er firmaer som ikke produserer jordbruksvarer, kjøtt, papir, bomull osv selv, men importerer
dette for videresalg. Konsumenter kan også skape
”sluttbruker-vannavtrykk”. Et eksempel kan være
vannforbruk og forurensing fra husholdninger. Her
har både leverandør og forbruker et ansvar for
vannavtrykket.

I følge organisasjonen Water Footprints, som har
informasjon om lands totale vannavtrykk, er Kinas
gjennomsnittlige vannavtrykk satt til 704 m3 per
capita, men av dette er bare 7% eksternt, dvs
utenfor landet. Haitis gjennomsnitt er satt til 848
m3 pr capita, og det eksterne forbruket er bare 1%.
Japans gjennomsnitt anslås til 1.150 m3 pr capita,
men av dette er det eksterne forbruket på 65%.

Organisasjonen Water Footprints oppgir at det
kreves:


140 liter vann for å produsere 1 kopp kaffe



1.350 liter vann for å produsere 1 kg
hvetekjerner



3.000 liter vann for å produsere 1 kg ris



16.000 liter vann for å produsere 1 kg biff

Mat og forbruk av vann
På 1960- og 70-tallet ble bøkene Verdens Mat og
Det store Festmåltidet utgitt av Georg Borgstrøm.
Han påviser hvordan vi undergraver ikke bare vår
egen eksistens, men hele verdens, gjennom vårt
lettsindige overforbruk. Han var meget tidlig ute
med å dokumentere forbruket av vann knyttet til
produksjon av matvarer. Fortsatt er hans påpeking
av konkurransen mellom jordbruk til produksjon av
fôrvekster for kjøttproduksjon, innbefattet korn
som hvete, og produksjon av mat til verdens

USAs vannavtrykk er satt til 2.483 m3 pr capita, og
av dette brukes 19% utenfor landet. Norges
vannavtrykk er satt til 1.467 m3 pr capita, og av
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dette brukes hele 61% eksternt. På verdensbasis
opererer de med et gjennomsnittlig vannavtrykk
på 1243 m3 per capita. En helt vegetarisk diett
trenger i følge organisasjonen Food Revolution ca
1.200 liter (300 gallons) vann pr. dag, mens en
kjøttdiett trenger ca 16.000 liter (4.000 gallons) pr
dag. De mener at hver vegetarianer kan redde 1
acre (4 mål) med trær pr. år. Mer enn 260 millioner
acres med skog er blitt hugget i USA for å dyrke
dyrefor for kjøttproduksjon. Over 50% av dyrket
mais og 95% av dyrket havre brukes til å fø opp dyr
for konsum. Kveg produserer 130 ganger mer
ekskrementer enn hele verdens befolkning, og
dette sammen med avfall fra gårdsdrift og slakterier er en stor forurensingskilde for brønner, bekker,
sjøer, elver og til sist havet. Vårt moderne jordbruk
med sitt store forbruk av kunstgjødsel, er sterkt
medvirkende til det økende problemet med døde
soner.
Døde soner (”dead zones”) er betegnelsen på
havområder med så lavt oksygeninnhold at det
meste av livet i området dør. Fisk og andre sjødyr
som kan svømme skyr disse områdene.
Skalldyr, andre arter og planter som
ikke kan svømme sin vei vil gradvis
kveles i det oksygenfattige vannet.
Disse områdene kan variere i størrelse
fra små bukter helt opp til 70 000
kvadratkilometer.
Havforskerne
begynte å registrere områdene på 70tallet. Områdene finnes nær bebodde
kystområder, hvor livet i havet er mest
konsentrert, men finnes også i store
sjøer. I mars 2004, etter at FN hadde
etablert sitt miljøprogram, ble det
rapportert at det i verdenshavene
fantes 147 slike ”døde soner”. I 2008
var antallet steget til 405. De to største
områdene finnes i Østersjøen og
Mexico-gulfen. Flest kjente områder finnes i den
tempererte sone langs østkysten av USA og
sjøområdene i Europa. De er også oppdaget langs
kysten av Adriaterhavet, Australia, Brasil, Kina,
Japan, Thailand og New Zealand.
Årsakssammenhengen er kompleks, men starter
oftest i jordbruket med avrenning fra kunstgjødsel
som siger ut i bekker, sjøer og ut i havet. Dermed
gjødsles også de mikroorganismene og plantene
som finnes der. Konsentrasjon av nitrogen og
fosfor kan få plankton (phytoplankton) og alger til
å formere seg raskt og blomstre. Når så dette
planktonet dør vil det synke ned på havbunnen og
bli ”spist” av mikroorganismer. Denne prosessen
fjerner oksygen fra vannet på havbunnen og skaper
områder med lite oksygen eller oksygenmangel. I
Østersjøen har det vært en kombinasjon av

avrenning fra jordbruk, deponering/opphoping av
nitrogen fra fossilt brensel og utslipp av
menneskelig avfall, som har overgjødslet sjøen.
Tilsvarende problem har skapt ”hypoxic” områder i
bl a det nordlige Adriaterhavet. Fiskeoppdrett er en
annen økende kilde til oppbygging av næringsstoffer i kystområder. De døde sonene ødelegger
produktivt fiske og skalldyrfangst langs kysten og
tvinger fiskere til å gå lenger til havs. F.eks har den
årlige fangsten av brunreker, det økonomisk
viktigste sjømatproduktet i Mexico-gulfen, falt fra
rekordfisket i 1990 i takt med økningen av
oksygenmangel (hypoxia). ”The Mississippi River/
Gulf of Mexico Watershed Nutrient Task Force”,
som består av 10 statlige organ, har en felles
aksjonsplan for å forbedre vannkvaliteten og
redusere hypoxia i disse områdene. Bøndene i USA
brukte i 2006 over 21 millioner tonn gjødsel. Det
meste av avrenningen fra Midtvesten, med sine
enorme dyrkingsområder, ender opp i Mississippi
og andre elver. Utslippene fra Mississippi står for
majoriteten av forurensingen i Mexico-gulfen.

Eneste måte å få til bedring er å minske
næringstilførselen og forurensing og gjenopprette
økosystemet, men det er hittil ikke så mange
suksesshistorier.
Svartehavet hadde tidligere den største ”døde
sonen” i verden, men den forsvant for en stor del i
årene mellom 1991 og 2001. Man antar at årsaken
var den veldige økningen i pris på gjødsel som kom
etter Sovjetunionens fall. Når folk ikke lenger
hadde råd til å bruke store mengder kunstgjødsel,
ble avrenningen og dermed forurensingen
redusert. Etter hvert er fiske igjen blitt en økonomisk næringsvei i området. Nitrogenmengden i Nordsjøen sank med 37% i årene 1985 til 2000, fordi
man fikk renset kloakk og industriavfall som
tidligere var sluppet rett ut i Rhinen. I Kattegat har
det vært store problemer siden 1970-årene. Etter
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at det norske hummerfisket kollapset i 1986, ble
det i fellesskap satt inn tiltak som har redusert
fosfornivået med 80%, hovedsakelig ved forbedret

rensing av avfallsvann fra jordbruk og industri. I
tillegg er det gjenopprettet våtmarksområder og
fredete områder langs kysten.

Karin Aanes
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3.3. Irrigasjon og jordbruk
Vanning eller irrigasjon har forekommet så lenge
mennesker har dyrket jorda. I følge Wikipedia
betyr irrigasjon i landbruket forflytting eller
tilskudd av nedbør med vann fra andre kilder for
jordbruksformål. Jordbruket i våre dager er svært
vannkrevende, og benytter omtrent 70% av det
tilgjengelige vannet.
Kunstig vanning av hvete og bygg ble benyttet av
sumererne i Midtøsten allerede for mer enn 4 500
år siden. De hadde overrislingsanlegg, kanaler og
diker for å demme opp Eufrat og Tigris. Det er ikke
uten grunn at deres høyt utviklete kultur regnes
som sivilisasjonens vugge. Romerne var med sine
akvedukter og kanalsystemer pionerer i vår del av
verden. Romas store vannforbruk på over 1 million
kubikkmeter pr. dag ble benyttet til bl.a. bad og
jordbruk. Evne til å lage buer, brenne leire til
murstein og lage en slags betong gjorde bygging av
akvedukter mulig. Den første sto ferdig i 312 f. Kr,
og førte vann fra mer enn 20 km utenfor Roma.
Den hadde et fall på 1 centimeter for hver annen
meter. Senere kom akvedukter som kunne lede 20
millioner liter vann pr dag over 50 km, og med et
fall på 1 cm pr. 30 meter. En mesterlig ingeniørkunst for to tusen år siden. Araberne bygget videre
på romernes vannsystem og perfeksjonerte dem
med vannhjul, underjordiske vannledninger og
bruk av vann fra grunnvannsreservoar.
I mange deler av verden skjer vanning av avlingen
fortsatt ved at vann bæres i bøtter eller kanner,
eller pumpes opp fra brønn og slås ut, slik at det
flommer ut mellom plantene. Problemet med
denne ”flom-irrigasjonen” er at så mye av vannet
forsvinner uten å nå fram til planterøttene. Hele
50% av vannmengden kan være bortkastet på
grunn av fordamping eller avrenning. Ressursmessig er dette derfor en lite effektiv metode
der det er knapphet på vann, eller vannet må
bæres langt.
Bruk av vanningskanaler eller diker benyttes i
store deler av verden. Folk henter vann fra
bekker, elver, sjøer, brønner eller dammer
som er laget for lagring av regnvann eller
flomvann. Det finnes også eldgamle
vannkanaler dypt under jorda, der vann
hentes opp ved bruk av trekkdyr.
Dyrkingsområder får også vann når elver
flommer over, slik det har vært i Nildalen i
Egypt langt tilbake i historien. Bygging av
store demninger for produksjon av elektrisitet, har endret elven og dens naturlige
variasjon av vannmengden gjennom året.

Bare 10% av vannet i Nilen kommer fram til
Middelhavet etter at Aswandammen ble bygget, og
jordbruket er nå avhengig av irrigasjon siden de
årlige flommene er opphørt. Andre elver, som Den
gule flod i Kina tørker nå ut nesten hvert eneste år,
før den når havet.
Terrasser langs fjellsider eller åser, der steinmurer
holder jorda på plass, finnes i mange deler av
verden. Vann blir ledet ned fjellsiden, ofte via et
sinnrikt kanalsystem med mulighet for åpning og
lukking. Faller det f.eks mer regn på nordsiden av
et fjellområde, som på Madeira, kan vann ledes i
kanaler til sørsiden, for vanning av terrasser,
frukthager og jordbruksområder.
Dråpeirrigasjon gir en mye mer effektiv utnyttelse
av vannressursene. Vannet ledes gjennom
plastledninger med hull, som enten kan legges
langsetter planteradene eller graves ned, slik at
røttene vannes. Her kan vannforbruket reduseres
med opp mot 50%, fordi vann som ellers ville
fordampe fra overflaten, eller trekke ned i jorda
uten å nå plantene, nå blir brukt. Kina har utviklet
en ny teknologi der de kombinerer dråpeirrigasjon
med en ny teknikk med dyrking under plast. Dette
har vist seg å være enda mer vannbesparende, noe
som er viktig på grunn av den store vannknappheten i landet.
Det finnes mange varianter av vannspredere, men
skal de brukes i større omfang kreves maskinmessig utstyr. De kan ha lange hullete rør på hjul,
de kan vanne i sirkel eller ha en sterk vannkanon i
enden. De kan spre vann over store områder og er
avhengig av motorisert utstyr for å flyttes. I ut-
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gangspunktet fungerer de som en vanlig vannspreder i hagen, men mye vann kan fordampe eller
føres bort av vind. Vanning kan også skje fra luften
via fly, slik det skjer ved sprøyting og ugressbekjempelse, men mye vann vil fordampe eller
blåse bort. En annen metode er å la vannet spres
forsiktig via et hengende vannrør. Denne metoden
er langt mer besparende enn vanlig vannspredning,
og krever heller ikke så mye strøm.

Økt bruk av vann til jordbruk medfører endret
kretsløp. Mer vann fordamper, og blir til nedbør et
annet sted på jorda. Dette, sammen med det store
overforbruket av vann som skjer i mange land slik
at grunnvannsressursene tappes ned og tømmes,
fører til at vannmangelen er i ferd med å bli
permanent. Over 50% av jordas befolkning bor i
områder med vannknapphet eller vannmangel.

Småskala jordbruk og produktivitet
Storskala jordbruk
Den grønne revolusjonen på 60-tallet og utover
hadde som mål å skaffe frem frøsorter som ga
større avkastning, trengte en kortere vekstperiode
og/eller ga mulighet for en ekstra avling. Dette var
best egnet for stordrift i relativt flate dyrkingsområder, og krevde god matjord. Mange begynte
med ”mirakelfrø” av hvete, ris, mais, bomull osv.
De nye frøsortene krevde bruk av ny teknologi,
kunstgjødsel, plantevernmidler og store mengder
vann for irrigasjon. Det er i stor grad de samme
selskapene som selger alle innsatsmidlene, og har
også gjort frøene ufruktbare, slik at det må kjøpes
nye frø hvert år. Alt dette krevde økonomisk
investering. De nye sortene er ofte langt mer
sårbare for skadedyrangrep og svingninger i
temperatur og nedbør enn de lokale variantene de
tidligere hadde benyttet.
Mange fattige bønder tok opp lån, men avkastningen ble ofte ikke som forventet, og mange endte
opp med å måtte gå fra gård og grunn. Selvmordsstatistikker fra f.eks India taler sitt tydelige språk.
Mange satset bare på én plantesort, noe som økte
sårbarheten. Etter noen år ble i tillegg jorda ofte
utpint. Den store bruken av irrigasjon øker ofte
saltinnholdet i jorda, og kjemikalier har ført til
store forurensinger av drikkevannskilder. Selv om
matmengden i verden har økt, slik at det totalt sett
er nok til alle, har en fortsatt ulik fordeling ført til
at de rike er blitt rikere og har økt sitt forbruk på
bekostning av de fattige. Verden har fått færre,
men større bruk og plantasjer, og antallet jordløse
har økt. Moderniseringen av jordbruket har ofte
ført til at de fattige og jordløse ikke ser noen
mulighet for å forsørge seg og sine, og folk flykter
til byene med sine økende slumområder. De
globale matkjedene bestemmer i stadig større grad
hva som produseres og til hvilken pris. Mat fraktes
verden rundt, mens lokalt produserte varer, kjøpt
hos uavhengige butikkeiere med lokal forankring
forsvinner. Dette er ingen bærekraftig utvikling,
verken i forhold til jord, vannforbruk, forurensing
eller fordeling av ressurser.

Jordbruksreformer er nødvendig i mange deler av
verden for å redusere fattigdom, få til en mer
rettferdig fordeling av jord, og gi jordløse og småbønder mulighet for å kunne forsørge seg og sine.
De må i tillegg ha tilgang til innsatsmidler som egne
frø og lokale plantesorter. De må kunne velge bort
genmodifiserte varianter, og ikke være underlagt
storselskapenes krav om å kjøpe deres frø, gjødsel
og sprøytemidler. De må kunne benytte lokale
vannkilder og vanningssystem som de selv eller
landsbyen har kontroll over, og ikke være avhengig
av privatisert vann. Forskning viser at familiejordbruk for selvberging er den mest produktive
dyrkingsformen pr. enhet (Dogra 1996), samtidig
som det er den mest bærekraftige produksjonsmetoden. Den tar vare på biodiversitet og lokal
kunnskap om hvilke plantesorter som både er best
egnet og kulturelt akseptable. I tillegg er både
vannforbruk og forurensing langt mindre enn ved
storskalajordbruk (Shiva, 2000). Forskning i
Thailand (Dogra 1996) viste at små bruk på mellom
8 og 16 mål (2 og 4 acres) produserte omtrent 60%
mer ris pr. mål enn bruk på 600 mål eller mer. I en
undersøkelse fra Argentina, Colombia, Ecuador og
Guatemala var de små brukene 3 til 14 ganger mer
produktive pr. mål enn større bruk. Dette gjelder
ikke bare land i Sør.
Dogras’ oppfatning støttes av Miguelt Alteri, som
hevder at småskala jordbruk er nøkkelen til
matsikkerhet fordi det er bærekraftig, er et GMOfritt alternativ og er med på å motvirke global
oppvarming. Han påpeker problemene med at
godt jordbruksland benyttes til biobrensel isteden
for mat, samtidig som klimaendringer reduserer
avlingene. Han mener at biodynamisk småskalajordbruk er den eneste måten land i Sør kan skape
et jordbruk som gir nok mat til verdens befolkning.

SPIN Farming – jordbruk i byområder
SPIN står for Small Plot Intensive, dvs intensiv
organisk dyrking med flere plantesorter på små
områder. Systemet ble utviklet i Canada. Den beste
dokumentasjonen på SPIN er fra Philadelphia, den
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6. største byen i USA, der det vises til at ektepar
kan ha en nettoinntekt på rundt USD 600 fra
dyrking av 2 mål. Framtiden kan bli å dyrke opp
små arealer mellom boligblokker, i bakgårder,
rundt skoler, idrettsanlegg, svømmehaller osv.
Dette kan drives på deltid eller heltid, på eiet eller
leiet jord.

Forsøk med vekselbruk
Fattige bønder i karrige områder i Guatemala fikk i
slutten av 70-årene hjelp via et forsøksprosjekt
gjennom den amerikanske organisasjonen World's
Neigbors. Matproduksjonen hadde stagnert og folk
flyktet fra landsbygda til nærmeste by.
Bøndene tok i bruk en rekke billige nyvinninger for
å forbedre jorda. De startet med vekselbruk,
tilførte jorda nitrogen ved å veksle mellom korn,
bønner, erter og andre grønnsaker. De plantet
gresshekker for å motvirke erosjon, og lot jorda
være dekket med vegetasjon hele året for å
redusere tapet av matjord og vann. I løpet av en
tiårsperiode steg kornhøsten med flere 100% uten
at det ble benyttet noen form for kunstgjødsel eller
sprøytemidler, og bønneavlingen ble nesten 9doblet. Etter at prosjektet var ferdig, fortsatte
bøndene å eksperimentere med nye vekster og
utviklet forbedringer. Jordsmonnet ble bedre,
avlingene økt, og det ble behov for flere
landarbeidere. Vannkvaliteten ble en helt annen
etter at det ikke lenger ble benyttet kjemikalier.
Folk snakket ikke lenger om å flytte derfra. Da
orkanen Mitch kom i 1998 og slapp ned 2 meter
nedbør over området, var det de tusener av
gårdsbruk i Guatemala, Honduras og Nicaragua
som hadde deltatt i prosjektene som klarte seg
desidert best og beholdt mest av matjorda. Denne
dyrkingsmetoden, som også kalles ”agroøkologisk”,
har over tid vist seg langt mer bærekraftig enn det
moderne jordbruket med traktorer, irrigasjon,
kjemikalier og sprøytemidler.

Treplanting og opphør av pløying
Trær anses vanligvis ikke å passe inn i et moderne
jordbrukslandskap. Men det har vist seg at planting
av trær og busker reduserer erosjonen og
bekjemper den økende saltholdigheten som ødelegger jordsmonnet i områder med kunstig
vanning. Trær forbedrer dreneringen og hindrer at
vannet samler seg i overflatedammer som fordamper og etterlater seg saltrester. I Algerie har de
i noen områder plantet trær i langt over halvparten
av de tidligere dyrkingsområdene, for å stanse

spredningen av Sahara og redusere saltinnholdet i
jorda.
Å avstå fra pløying er en annen metode som prøves
ut i Brasil, for å redusere kostnader og beskytte
jorda. Isteden plantes frø mellom stubbmarken fra
den forrige avlingen. Dette resulterte i ca 90%
mindre erosjon, fordi jorda ikke så lett blåser bort
eller skylles bort med regnvann. Utgifter til
ugressmidler
osv
gikk
drastisk
ned,
vannforurensingen
minsket,
og
bøndenes
fortjeneste økte betydelig.

Waru Waru, gammel kunnskap fra Peru blir
hentet fram
I Punto-distriktet, sør i Peru, i mellom 3.800 og
5.000 meters høyde foregår et viktig jordbrukseksperiment. Lenge før europeerne kom dyrket
bøndene i Andes mange kryddervekster og
spiselige røtter, knoller, korn, grønnsaker og frukt.
Dyrking av søtpotet skjedde først i Andesfjellene.
Dette er nå et område som i utgangspunktet er
vanskelig å livnære seg i, med skrinn jord som ofte
utsettes for frost, flom og tørkeperioder. Området
har vært utsatt for erosjon og overbeiting. Gjennom et samarbeid mellom bistandsarbeidere, arkeologer og bøndene er en 3000 år gammel dyrkingsmåte, kalt waru waru, igjen tatt i bruk. Dyrkingsområdene er fra 1 til 20 meter brede, og jorda er
bygget opp mellom 0.5 og 1 meter høyere enn
vannkanalene som går mellom ”radene” eller
terrassene. Lengden kan variere fra 10 meter og
oppover. Vannet absorberer solvarmen om dagen,
og avgir den om natten, men oppvarmingen er
tilstrekkelig til å beskytte røttene mot nattefrosten.
I kanalene skapes et klima for vekst av alger som
skaper naturlig gjødsel. Teknikken forbedrer både
jordsmonnet og gir en bedret drenering. Vannet i
dikene er oppsamlet regnvann, som lagres og
sirkuleres.
Hovedproduktet er poteter, og bøndenes avling før
prosjektet startet var meget små. Avlingene har
økt mye, og bøndene tjener det dobbelte av
tidligere. De har omgjort mer enn 70 kvadratkilometer av området med waru waru. Dette viser
hvor viktig det er å ta vare på gammel lokal
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kunnskap, og se på mulighetene for å forbedre
dem med enkle midler. Waru waru er anerkjent av

FAO som en globalt viktig jordbruksarv.

Karin Aanes
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Jordbruk i byen. Under 1. verdenskrig ble parker brukt til potetåkre på grunn av matmangelen. Kong Haakon satte et godt eksempel med å få pløyd opp Slottsparken.
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3.4. Metoder for vannhøsting
I mange tusen år har mennesker funnet fram til
metoder for å høste og lagre vann, som en nødvendig forutsetning for å overleve. Rester av gamle
demninger er funnet i Saurashtra i India. De kan ha
vært i bruk for vannsamling for 5.000 år siden.
Tilsvarende teknikker har overlevd i nordvest
Sudan og i Darfur regionen. I det som nå er Israel,
Palestina og Jordan utviklet Nabateans for over
3000 år siden metoder for å høste vann. Det er
ikke mange generasjoner siden mange i vår del av
verden og i USA måtte stole på oppsamling av
regnvann for å dekke sitt behov. Millioner av småbønder benytter enkle og bærekraftige metoder
for vannsanking og vanning for å oppnå økt avling
også i våre dager, og denne kunnskapen kan med
fordel spres og forbedres.

Bakker og skrånende områder kan også skaffe vann
til reservoarer, eller vannet kan ledes til tørre
områder, for å oppnå avlingsøkning. Man kan også
utforme åkrer slik at plantene får maksimal nytte
av vannet, eller holde vann tilbake lenge nok til at
det kan sige ned i grunnvannet og på den måten
fylle opp tørre brønner. Det å ta vare på regnvann
er et godt alternativ som drikkevann, når den
tilgjengelige vannkilden er forurenset eller
uttørket.

Oppsamling av flomvann og bruk av kanaler
fra dammer, sjøer og elver til jordbruksområder er
velkjent. Oppsamling av regnvann fra tak, med en
takrenne og avløp som fører vannet til en container eller cisterne, kan like godt benyttes i byer
som på landet. Et flatt tak med et skrånende panel
som leder vannet nedover kan også benyttes.
Oppsamlet vann kan brukes til husdyr og vanning
av avling, eller til vanning av hager eller parker.
Lagring av vann er i mange deler av verden like
viktig som lagring av korn. Man kan ha tanker
liggende over jord for drikkevann og under jord for
husdyr og avling. Særlig for kvinnene i utviklingsland er vannsamling viktig, fordi de slipper å bruke
så mye tid på vannhenting. Slik kan de få mer tid til
dyrking av grønnsaker og andre matvekster, samt
stell av husdyr.

I India er om lag 70% av dyrket mark avhengig av
regn for vekst. I Afrika er tallet over 90%. I enkelte
områder er selv små vanningsanlegg fra elver og
innsjøer ikke mulig. Her kan vannhøsting fra skyer
og tåke være en løsning. Dette er heller ikke en ny
ide. Afrikanske nomader og folk i Andesfjellene har
lenge utnyttet trærnes naturlige vannsamling, og
har høstet morgenduggen. Vann fra tåke blir
høstet i Den Dominikanske Republikk, Sør Afrika,
Nepal, Chile og Peru osv. I de tørre fjellområdene i
Chile brukes finmasket nylonduk som settes på
høykant. Når skyene treffer dem blir små
regndråper sittende fast, og dette ledes via rør til
en beholder like ved. Herfra ledes det så videre til
en større oppsamlingstank og filtreres og brukes i
husholdningen, som drikkevann og til vanning.
I Afrika dyrkes mye ved hjelp av stigende og
synkende flomvann i våtmarksområder. Det
plantes oftest før flom og høstes enten etter at
flommen har trukket seg tilbake, eller fra båt. Ved
planting etter flom utnyttes fuktigheten i jorda.
Elvebredden bygges slik at elvevannet blir stående
i dammer. Det å dyrke under flom er risikabelt,
men kan gi gode avlinger, og bøndenes kunnskap
om denne typen dyrking er stor. Disse bøndene er
også ofte fiskere. Nigers innlands delta er et slikt
område der det dyrkes durra og ris. Mange av
elvene i Sub Sahara har våtmark som er av stor
økologisk og menneskelig betydning.
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Gammel vannteknologi billigst og best

Høsting av regnvann

Mange av de nye prosjektene for vannforvaltning
har vært mislykket fordi de ikke har tatt hensyn til
lokal kunnskap. Dette har endret seg de siste
årene. Forskere og utbyggere har fått øynene opp
for tradisjonell vannhøsting, som ofte bygger på
mange tusen år gammel kunnskap og teknologi, og
stadig er i bruk. Det viser seg at ny teknologi ikke
nødvendigvis er det beste.

Jal Swara ved Center for Science and Environment i
New Delhi har dokumentert Indias tradisjonelle
høsting av regnvann og elvevann. I år 2001 kom en
bok som omhandler praktisk vannhøsting, og målet
er å gjøre denne kunnskapen til allemannseie.

Mange av dammene i Ecuador har vært i bruk
sammenhengende i fire tusen år, og vil fortsette å
være i bruk. Damanlegg, kalt ”albarradas”, ble
utviklet og driftet av lokale indianere på halvøya
Santa Elena, og anleggene betraktes av dem som
etniske ikoner. Området har halvtørt klima og
mangler grunnvann. Det kommer regn, men med
lange tørkeperioder i mellom. Samling og distribuering av regnvann har vært, og er helt avgjørende
for bosetting og for å sikre at landsbygda kan
overleve til neste regnværs periode.
Området har vært kartlagt for å få en bedre
forståelse av systemet. Man fokuserer på lokal
småskala vannforvaltning. Oppsamlingsstedet ser
ut som en liten naturlig dam, og det trodde man
også de var, inntil forskere fant ut at de var
menneskeskapte. De representerte en veldig
gammel og komplisert teknologi. Dammene eller
beholderne bygges fra 50 m. i diameter og oppover
og med en dybde på rundt 3 m, og så ledes regn og
elvevann inn. Dammene overlever de tropiske
regnstormene, og det er forskjellige damtyper for
husdyr, drikke og matlaging. Sand og plantede
vannplanter sørger for at vannet er rent og sunt.
Fisk spiser planterøttene og forhindrer dermed
overvekst. I tillegg spiser de moskitolarver, slik at
forekomsten av malaria begrenses. De bidrar også
til å sikre biodiversitet i området. Kartlegging av de
rundt 250 dammene har vist hvor viktig det er å
lære av lokalbefolkningens kunnskap om natur og
ressursforvaltning.
Lokalpolitikere er blitt mye mer bevisst på disse
gamle metodene som er utmerkede løsninger på
vannmangel. Stadig oftere tilbyr de hjelp, slik at
innbyggerne kan få renset gamle anlegg og sette
dem i drift igjen. Det bygges også nye etter
gammel oppskrift, mens noen er videreutviklet og
modernisert. Kunnskapen hadde de lokalt, og det
var den nasjonale regjeringen som trengte opplæring, og ikke motsatt. Med noen lokale variasjoner er dette systemet kjent og i bruk fra Mexico
i nord til Argentina i sør.

I tillegg til vannsamling fra tak til cisterne kan vann
fra innkjørsler og andre asfalterte og tette områder
renses før lagring i eks. underjordisk tank. Oppdemming av bekker og leding av flomvann er mye
brukt, men det finnes også andre moderne og
andre gamle metoder. Regnvann kan samles i et
stativ, som ser ut som en omvendt paraply med
diameter på 1,9 m. eller mer, med hull i midten.
Dette fores med plastduk og settes ned i en form
for bøtte. Dette regnvannet er rent nok til
drikkevann. Fra denne bøtta går en ledning slik at
overløpsvann går videre til en større beholder, og
kan ledes videre via en sil til en sementbeholder
for lagring. Vannet egner seg til husdyr og vanning
av dyrket mark. Teknikken likner det som nå
benyttes i større skala i New York.

Regnsamling i New York

Bodo-stammen og andre Indiske stammer bruker
bambusrør for å lede vann fra individuelt eide
dammer til dyrket mark. 18-20 liter går gjennom
systemet i minuttet, og reduseres til 20 til 80
dråper når det når åkrene. Bambusrør med
forskjellig diameter brukes også til å lede og
fordele vann til dyrkingsområder langs åser, ofte
med 4 eller 5 stadier i fordelingen.
Risdyrking kan skje i terrasser, der både overflatevann og grunnvann kan benyttes i et såkalt
Apartani system. Det er laget terrasser som er delt
med 0,6 m høye jord dammer, forsterket med
bambus rammer. Alle dammene har et inngående
og et utgående løp, og terrassene kan oversvømmes eller tørke opp ved å åpne eller lukke
vanntilførselen. Elvevann blir samlet i dammer som
har vegger som er 2 – 4 m høye, og er 1 meter
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tykke. Disse ligger ofte i plantede skogsområder,
som blir omgjort til dyrkingsområde gjennom et
nettverk av kanaler.
Tidligere nomader på gresslettene har brukt utgravde, grunne ”tanker” for å dekke sitt vannbehov. Disse benyttes fortsatt, selv om de er blitt
fastboende. De har skaffet seg kunnskap om hvor
monsunregnet naturlig samler seg, og har gravet ut
disse områdene. Moderne teknologi benyttes for å
skille drikkbart og ikke drikkbart saltholdig vann.
Etter regnskyll infiltreres jorda, og ferskvann lagres
over grunnvannet. Mellom laget av akkumulert
regnvann og det saltholdige grunnvannet er et lag
med brakkvann. Når ferskvannet så ledes bort
trekker brakkvannet oppover.
Det finnes et utall av byggeskikker for oppdemming av dalfører eller bruk av fjellkløfter osv.
for lagring av vann. Det som er viktig er at den

gamle kunnskapen blir ivaretatt og benyttet,
eventuelt med moderne forbedringer, for disse
metodene har vist seg bærekraftige og funksjonelle
i tusener av år
Store områder i verden og også industriland som
Australia er fortsatt veldig avhengige av regnvann.
Det satses både på enkle løsninger og mer
avanserte konstruksjoner. Etter tørken i 2002 har
det i New York vært satset på konstruksjon av ”den
omvendte paraply” og den er benyttet i flere
parker og grøntanlegg i byen. Det er et stort
potensiale i verden for bedre utnytting av
regnvann. Vi må på verdensbasis slutte å sløse med
regnvannet, og satse på gode metoder for
vannhøsting, både gamle og nye. Disse må spres og
forbedrets for at de vannressursene som er
tilgjengelige blir utnyttet på best mulig måte
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3.5. Rensing, gjenbruk og avsalting av vann
Forskrifter

Kloring

Ifølge norske forskrifter er drikkevann alle former
for vann som er bestemt for drikke, matlaging og
andre husholdsformål som rengjøring og personlig
hygiene. I Norge skiller vi ikke mellom drikkevann
og annet forbruksvann, slik det gjøres i enkelte
andre land, der drikkevann må gjennomgå
omfattende renseprosesser. Vannet i Norge er
blant de reneste, men likevel stilles det strenge
krav til rensing. Den mest alminnelige metoden for
å uskadeliggjøre helsefarlige bakterier har vært
kloring. I Norge brukes det 1/10 av det som er
vanlig i EU, derfor smaker det sjelden klor av
vannet.
Vann
hentes
hovedsakelig
fra
overflatevann og elver.

Bruk av klor har vært benyttet i mer enn 100 år, og
har vært den billigste og hyppigst brukte måten å
desinfisere drikkevann på. Det er uten tvil det
kjemikaliet som har reddet flest menneskeliv. Selv
små mengder klor gir god beskyttelse mot de fleste
alminnelige sykdomsfremkallende bakterier og
virus, men har liten effekt på andre som sporformede bakterier, og det finnes også virus som
ikke drepes, og protozoer (urdyr) som er klorresistente. Klor vil i stor grad uskadeliggjøre
salmonellabakterier, men i andre land er den
sikreste måten å koke alt vann, alternativt bruke
flaskevann.

Kravene til vannkvalitet er nedfelt i Drikkevannsforskriften. Den gjelder for all vannforsyning til mer
enn 50 personer eller 20 husstander. Desinfeksjon
er et absolutt krav. Rensing skal generelt fjerne,
uskadeliggjøre eller drepe skadelige stoffer, som
parasitter, bakterier og virus, og kjemiske eller
fysiske stoffer. Det er minimal fare for sykdom fra
våre vannkilder, men økt reisevirksomhet kan
medføre at sykdom kan bringes hit også. Utette
vannrør og kloakk som ligger i samme grøft kan
medføre problemer, selv om sjansen er liten. Det
må i så tilfelle være hull i begge ledninger omtrent
på samme sted, slik at kloakk kan sive inn, samtidig
som det er undertrykk i vannledningen. Det er en
hypotetisk mulighet, men den eksisterer. Dette kan
ha vært den mest sannsynlige årsaken til giardiaepidemien i Bergen høsten 2004. Renseanlegget
har ingen betydning i et slikt tilfelle. I Norge er det
ikke krav til fjerning av kjemisk forurensing i vannrenseanlegget. Kravene rettes i stedet mot
fabrikkene, som må rense utslippene sine. Verre er
det med avrenning fra jordbruket. Det industrialiserte jordbruket gir avrenning av sprøytemidler
og kunstgjødsel. Konsentrasjonen av dyrehold kan
også være en kilde til forurensing av vannet.

Rensing av vann
Siling – hurtigfiltrering
Denne metoden benyttes oftest hos oss som forbehandling, men er kanskje den eneste rensingen
av overflatevann i andre deler av verden. Vannet
siles gjennom sand, fin stein/grus eller renner bare
gjennom bakken ned i brønner, og grunnvannsreservoarer eller som tilsig til bekker. Dette er også
en av naturens egne rensemetoder.

Keramiske filtre
Keramiske filtre har porer som er belagt med
ionisert sølv. Sølv og andre stoffer som arsenikk
virker desinfiserende og har vært kjent siden
antikken. Det dreper både bakterier, parasitter og
egg. Keramiske filtre må renses.

UV-bestråling
UV-bestråling har i de senere årene blitt gjenstand
for stadig større interesse og utbredelse. De
ultrafiolette strålene som benyttes er et spekter av
lyset som ikke forekommer på jorden i naturlig
tilstand. Det kalles UV C og er kreftfremkallende
ved direkte bestråling. UV C angriper DNAet i
mikroorganismene. Bakterier, sporer, virus og
urdyr (protozoer) blir på denne måten satt ut av
funksjon. Avhengig av styrken og bølgelengden på
strålingen kan mikrobene skades både med og
uten mulighet for restituering. Når det gjelder
bakteriesporer og parasitter, regner man med å
kunne inaktivere 99%. UV-bestråling er blitt vanlig
desinfeksjonsmetode for mindre vannverk i Norge,
og benyttes ofte i verdens mineralvannproduksjon.
Oslo innførte UV-bestråling i 2008. UV-anlegg
krever at vannet ikke har humus. Det må være
filtrert, slik at vannet er helt klart når det blir
bestrålt. Det er på mange måter en krevende
renseprosess. Rensingen er også en fare for dem
som arbeider med lampene, da disse inneholder
kvikksølvgass. Det finnes krefter som stiller spørsmål ved faren for skader på lengre sikt ved denne
rensemetoden, men det finnes lite eller ingen
forskning på området.
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Ozonering

Ikke-konvensjonelle vannressurser

Mange land i Europa og USA benytter ozonering
som det viktigst alternativet til klor, men interessen har vært liten i Norge. Ozon har bedre desinfeksjonseffekt overfor parasitter enn klor, men
dårligere enn UV-stråling. Virus er mer resistente
overfor Ozon enn bakterier, men mindre
motstandsdyktige enn bakteriesporer. Bruk av
Ozon stiller strengere krav til sikkerhet.

Rensing og gjenbruk av avløpsvann er stadig mer
aktuelt på grunn av forurensing og overforbruk.

Membranfiltrering
Et annet alternativ er membranfiltrering, som
fjerner bakterier, sporer, parasitter og virus. Her
fjernes alt uten kjemikalier. Usikkerheten her er
eventuelle huller i membranen. Det foregår mye
forskning innen dette feltet, og i flg. Prof. Hallvard
Ødegaard ved NTNU, vil membranfiltrering få stor
betydning for framtidig renseteknologi.

Kjemisk felling
Kjemisk felling (koagulering og filtrering) er ikke
fullt så effektivt som UV-bestråling og membranfiltrering.

Resirkulering av vann
Resirkulering er gjenbruk av vann
som benyttes til et annet formål
enn opprinnelig. Enklest er det å få
til resirkulering i industribedrifter,
hvor mye vann brukes til kjøling og
produksjonsprosesser som ikke
forurenser vannet i særlig grad. En
del industribransjer har redusert
vannforbruket med 40-80% på
grunn av resirkulering. Verden
trenger særlig økt tilgang til rent
drikkevann, anslagsvis til 200 000
nye personer daglig, for å nå FNs
tusenårsmål. Avløpsvann er en
sikker og som oftest rikholdig vannkilde, der dette finnes. Renseteknikken finnes, og den forbedres
stadig, men det trengs midler for å
gjennomføre slike prosjekt i den
tredje verden. Skal FN nå sitt mål
om å halvere andelen av verdens
befolkning uten sikkert drikkevann
innen 2015, er Verdensbankens
anslag
at
den
økonomiske
innsatsen må økes med 75 til 180
milliarder dollar i året.

Privatisering av drikkevann har flere steder i
verden medført at prisen er blitt mangedoblet de
siste 10 årene. Teknologi for rensing av avløpsvann, ikke bare til vasking, husdyrhold og dyrking,
men også til drikkevann, kan være et av de
viktigste bidragene for å sikre nok rent vann til alle.
I følge professor Hallvard Ødegaard ved NTNU kan
man rense 1.000 liter avløpsvann til drikkevannskvalitet for omtrent samme pris som vi betaler for
1 liter flaskevann. Før Rhinen når sitt utløp har
vannet vært gjenbrukt en rekke ganger. Det som er
spørsmålet her er om vannet har en tilstrekkelig
kvalitet, selv om det er rent nok.
Membranteknologi er allerede i bruk mange steder
i verden for rensing av drikkevann, og trekkes fram
av NTNU som en av de mest lovende rensemetodene. Skal man rense kloakk og annet brukt
vann til drikkevann, er man avhengig av så tette
membraner at også virus og bakterier holdes
tilbake. Membranteknologi kan erstatte rensing
med klor, noe som er viktig fordi en del sykdomsfremkallende mikroorganismer er motstandsdyktige mot klor.
Det er ikke bare på landsbygda at behovet for rent
vann er stort, problemene i urbane strøk er
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antakelig større. Anslaget er at i 2035 vil 60% av
verdens befolkning bo i storbyer. Vannbehovet
øker ikke bare på grunn av befolkningsveksten,
men også med økt levestandard, tjenesteyting og
industri. Problemet kan løses enten ved å bringe
inn ferskvann fra kilder et annet sted, ved avsalting
av havvann eller ved gjenbruk, dvs. rensing. I
storbyer som Singapore og Tokyo brukes renset
avløpsvann til industriformål, jordbruk, våtmark,
parkanlegg, idrettsarenaer, bekker og dammer osv.
Det kan også benyttes til å hindre at grunnvannet
synker så saltvann trenger inn. Israel gjenbruker
allerede over 65% av sitt kommunale avløpsvann til
matproduksjon. California gjenbruker over 400
millioner m3, og dette kan femdobles i løpet av 25
år. Andre eksempler er vann fra Rhinen som renses
og brukes til drikkevann. Gjenbruk av vann er
økonomisk konkurransedyktig i forhold til avsalting. Men fortsatt har mange motforestillinger
mot å drikke renset avløpsvann.

Avsalting
Denne teknikken har vært kjent i langt mer enn
100 år, men det har ikke vært økonomisk lønnsomt
før i det siste. Nå produseres det over 20 millioner
m3 ferskvann daglig fra sjøvann, men dette er bare
et par promille av verdens totale vannforbruk pr.
dag. Avsaltet vann kan brukes både som drikkevann, til industri og jordbruk osv. Det er særlig i
Midtøsten at denne metoden benyttes. I SaudiArabia og på Malta utgjør avsalting tilsammen 70%
av kapasiteten. Malta får halvparten av sitt behov
for ferskvann fra avsalting. Singapore, som mange
andre steder, er avhengig av en kombinasjon av
flere metoder for å skaffe nok vann til sine
innbyggere. En av dem er lokale vannreservoarer
og små innsjøer, der nedbør fanges opp under de
kortvarige tropiske regnskyllene. For det andre har
de en vannavtale med Malaysia som utløper i
2011. Digre rør frakter vann fra Johor til Singapore,
og de betaler bare 5 øre pr.4.500 liter vann. Denne
vannkontrakten ønsker ikke Singapore å måtte
fornye, fordi de forventer å måtte betale langt mer
pr. liter. Den tredje metoden er rensing og
gjenvinning av brukt vann, slik at tidligere kloakk
også kan benyttes som drikkevann. Vannet er så
rent at elektronikkindustrien, som har behov for
spesielt rent vann, benytter det. Den siste
metoden som i økende grad vil bli benyttet er
avsalting av havvann. Det er denne metoden
Singapore håper at skal kunne erstatte den delen
av vannavtalen som utløper i 2011. Den neste
kontrakten med Malaysia løper til 2061, og målet
er at heller ikke denne avtalen trenger å forlenges.

Osmose
Den teknikken som nå er mest aktuell ved avsalting
er omvendt, eller revers osmose. Osmose er en
naturlig prosess. Har man to tanker med forskjellig
saltkonsentrasjon, vil vann med lav saltoppløsning
strømme gjennom en membran over i beholderen
med en høyere konsentrert saltoppløsning. Membranen skiller de små vannmolekylene fra saltmolekylene som er større, og dermed filtreres
saltet bort. Osmotisk balanse oppnås når saltkonsentrasjonen er lik i begge tankene. Osmoseprosessen vil føre til en nivåforskjell i tankene når
det oppnås osmotisk balanse, selv om væskemengden i utgangspunktet var lik. Nivåforskjellen
på de to tankene kalles det osmotiske trykket.

Ved å sette på et høyere trykk enn det osmotiske
trykket på den tanken som har størst konsentrasjon av salt, kan prosessen reverseres. Saltvann
med høy konsentrasjon passerer membranen og
strømmer over til den mindre konsentrerte saltoppløsningen. På denne måten blir vannet
avsaltet.

Når elvene renner ut i de salte havene, skapes det
store mengder kjemisk energi, som kan utnyttes til
energiproduksjon.

Foreløpig er prisen ved avsalting langt høyere enn
vanlig vannforsyning fra elver og grunnvann. Det vil
sikkert komme forbedret teknologi som en følge av
økt vannknapphet, og det vil antakelig også medvirke til mer konkurransedyktige priser. Men
mange forskere mener at avsalting på sikt ikke er
en bærekraftig løsning. Økende saltinnhold i Rødehavet og i jordsmonnet er allerede påvist, og de
frykter følgene for miljøet på sikt. I Norge ser vi at
salting av veiene har medført at nye arter overtar i
grøftekantene, fordi jorda har for høyt saltinnhold
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til at kløver, prestekrage, blåklokke osv trives slik
som før.
Andre ikke-konvensjonelle vannressurser
Det finnes foreløpig ingen lettvinte løsninger for å
løse den globale vannkrisen. Det er et misforhold
mellom tilgang og etterspørsel, og det betyr enten
at forbruket må ned eller at tilgangen til vann må
økes. Den tredje løsningen er å gjøre begge deler
samtidig, og bruke de mulighetene som finnes for å
øke tilgangen til ferskvann. Det betyr ikke at vi kan
øke totalmengden av vann i verden, men vi kan
gjøre kretsløpet ”kortere” ved å avsalte sjøvann,
bruke det samme vannet flere ganger og utnytte
regnvann og flomvann bedre, før det trekker ned i
jorda. Tetting av eksisterende ledningsnett og
forbedring av vanningsteknikker vil medføre at
mindre vann ”sløses” bort til ingen nytte.

Mange tiltak vil ha liten betydning globalt, men kan
ha stor lokal betydning. Et av disse er bruk av saltvannstolerante planter. Det foregår forsøk i flere
land, men foreløpig bare i liten skala. På sikt kan
noen av disse plantene få stor betydning, fordi de
er rike på vegetabilske oljer og proteiner.
Grunnvannslagring kan ta vare på overskuddsvann
fra kraftige regnskyll og oversvømmelser.
Det finnes teknikker for kunstig nedbør, og de blir
benyttet i nedbørfattige land som USA, Kina,
Russland og Israel. Utløsning av kunstig nedbør er
en usikker metode og begrenses også av en juridisk
side og et konfliktpotensiale. Både dette (se
kapittel 2.3) og vannhøsting er omtalt i eget
kapittel (se kapittel 3.4).

Karin Aanes
Litteratur:
Hallvard Ødegaard, ”Vannbehandling” og relaterte sider, Folkehelseinstituttet www.fhi.no
www.forskning.no
Forskrift om vannforsyning og drikkevann, www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20011204-1372.html
NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, www.ntnu.no/imf
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3.6. Vann og helse
Kofi Annan, tidligere generalsekretær i FN, har
sagt: ”Vann er et grunnleggende menneskelig
behov, og er derfor en fundamental menneskerett.
Forurenset vann setter både menneskers fysiske og
sosial helse på spill. Det er derfor en krenkelse av
menneskelig verdighet. …”Å sørge for at alle
mennesker i utviklingsland får tilgang til rent vann
og tilfredsstillende sanitærforhold vil være det
mest effektive enkelttiltaket for å bekjempe
sykdommer og å redde liv.”
Av verdens over 6 milliarder mennesker mangler
minst 1,2 milliarder tilgang til sikkert drikkevann,
og 2,5 milliarder lever uten trygge sanitære forhold
(latriner, kloakksystem). De er blant de fattigste i
verden, og har den dårligste helsen på grunn av
denne mangelen. De utsettes også ofte for brudd
på flere menneskerettigheter, ikke bare vann, men
også retten til mat og bolig. Vann er fundamentalt
for fattigdomsreduksjon

Omfang av problemet
Vann er nødvendig for alt liv. Mangel på sikkert
vann er årsak til alvorlig, livstruende sykdom, og
barna rammes hardest. Hvert 8. sekund dør et barn
av en vannrelatert sykdom. Omtrent 3 millioner
barn under 5 år dør årlig av diaré, som oftest
forårsaket av dårlig vann og sanitære forhold. I
1998 døde 308 000 mennesker på grunn av krig i
Afrika. Mer enn 6 ganger så mange døde av
diarérelaterte sykdommer, langt flere enn de som
dør av HIV/AIDS. (WHO/UNICEF rapport 2000). Til
enhver tid lider omtrent halvparten av alle
mennesker i fattige land av en eller flere vannrelaterte sykdommer.
Bedring av vann og sanitærforhold redder ikke
bare liv, men hever også livskvaliteten for både
barn og voksne, øker barns deltakelse i undervisning og reduserer tiden for vannsamling. I følge
WHO er det ingen annen type tiltak som bidrar mer
til fattigdomsreduksjon, utvikling og forbedret
helse enn tilgangen til trygge vannkilder og
ordnede sanitærforhold.
General Comment nr.15, om retten til vann, fastslår at sanitære forhold er en av de viktigste mekanismene som påvirker drikkevannskilder og vannressurser. I tillegg til at vann er nødvendig for å
overleve, for dyrking av mat og for husdyrhold osv,
er vann også ofte knyttet til religiøse seremonier.
Et eksempel er hinduenes riter med vasking i
Ganges, der forurensingen øker. (World Watch,

nr.4/99.) For mange urfolk er tilgang til
tradisjonelle vannkilder på forfedrenes jord en
forutsetning for å bevare tradisjoner og identitet.
Stater som har ratifisert FN-konvensjonen om
økonomiske og sosiale rettigheter har plikt til å
beskytte disse rettighetene. (Se også kapittel 6.1)
Bedre tilgang på rent vann kan redusere risikabel
lagring. I India har det forekommet alvorlig utbrudd av gul feber, fordi folk lagret vann hjemme
for å sikre tilgang i tørkeperioden. Lagringen skapte
utmerkete klekkeforhold for myggen som
overfører sykdommen.
Vannrelaterte sykdommer er den vanligste kilden
til sykdom og død i utviklingsland. Blant verdens
fattigste er nesten halvparten til enhver tid syke på
grunn av dårlig vann og mangelfulle sanitærforhold. De vanligste sykdommene er diaré, kolera,
malaria, sneglefeber, parasittsykdommer og innvollsorm. Anslaget er at 12 millioner dør årlig, de
fleste kunne vært reddet med enkle midler. Tusenårsmålet er å halvere andelen av befolkningen uten
tilgang til rent drikkevann og sikre sanitære forhold
innen 2015 – og at alle skal ha tilgang til rent vann
og trygge sanitære forhold innen 2025. For at dette
målet skal nås må minst 1.6 milliarder mennesker
få tilgang til rent vann. Dette betyr nær 110
millioner flere mennesker hvert år. Sammenlignet
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med tallene fra 1990 er det mulig å se framskritt,
for 800 millioner flere hadde fått tilgang til rent
vann i år 2000, men forbedringen går for sakte.

Vannrelaterte sykdommer
Årlig dør 2-3 millioner barn på grunn av diarésykdommer og vannrelaterte infeksjoner. Det er
vanlig å dele opp vannrelaterte sykdommer i 3
typer, de ”vannbårne” (water-born), ”vannvaskede” (water-washed) og ”vannvektoriserte”
(water-vectored).

Eksempler på vannbårne sykdommer er:
Guineaorm, en parasitt som har mennesket som
vert. Den kommer inn i kroppen gjennom drikkevann som inneholder små infiserte krepsdyr.
Inkubasjonstiden er på ett år. Ferdig utviklet
perforerer den huden, vanligvis nedenfor halsen.
Det tar fra 3-8 uker før den meterlange ormen er
helt ute. Sykdommen er heldigvis sterkt redusert i
løpet av de siste 5-10 årene.
Bilharzia, også kalt schistosomiais eller sneglefeber, er en eldgammel sykdom som imidlertid har
spredt seg, og nå er et av verdens store helseproblem. Anslaget er at det finnes over 200
millioner mennesker som er smittet, og sykdommen finnes i minst 75 land i Asia, Afrika, SørAmerika og Midt-Østen. Denne parasittsykdommen smitter via to verter, først ferskvannssnegler og deretter mennesker eller dyr. Mennesker smittes når de vasker klær eller bader i ferskvann der det finnes syke snegler. Parasitten
kommer inn gjennom huden, fraktes via blodet til
tarmen eller urinblæren, der eggene legges. Nye
egg tilføres vann via infisert urin eller avføring fra
dyr eller mennesker. Eggene lagres i snegler og
klekkes ut til nye parasitter. Sykdommen fører til
langvarige betennelser i leveren, nyrene eller urinveiene og kan føre til lever- eller nyresvikt, som
ubehandlet kan være dødelig. Det finnes effektiv
behandling, men den er for kostbar for mange.
Problemet er også at smittede vannkilder ofte er
den eneste tilgjengelige vannkilden, så folk smittes
på nytt.
Kolera er en vannrelatert sykdom som forårsaker
dødsfall hos barn og voksne i alle verdensdeler.
Det er en diarésykdom som skyldes giftstoff fra en
bakterie. Den smitter fra avføring gjennom
forurenset vann. Diarésykdommer er lette å
forebygge gjennom forbedret kvalitet på drikkevannet. Problemet i utviklingsland er at disse sykdommene ikke bare skyldes urent vann, men også i

Utbredelse av kolera (mørke områder)
stor grad er fattigdomsrelaterte. Både renhet og
tilgjengelig vannmengde har betydning. Den
syvende internasjonale kolerapandemien begynte
for vel 40 år siden.
Giardia er en annen vannbåren sykdom som gir
magesmerter og kraftig diaré, og forårsakes av
parasitter. Bergen opplevde en epidemi høsten
2004. Parasitter påvirkes ikke av klor, og diskusjonen rundt uv-stråling av vann ble aktualisert.
Vannvaskede kalles sykdommer hvor infeksjonen
ikke spres ved å drikke forurenset vann, men fordi
det er for lite vann til å ha en god kjøkkenhygiene
og en god personlig hygiene. Til denne kategorien
hører diaré på grunn av tarmbakterier, tyfoidfeber,
hepatitt A og E, øyensykdommen trakom og flere
hudsykdommer som eks. skabb. Tyfoidfeber
skyldes en salmonellabakterie som smitter
gjennom forurenset vann. Hepatitt A forårsaker
leverbetennelse, og ble tidligere kalt epidemisk
gulsott. Den smitter via forurenset drikkevann eller
rå mat, eller indirekte via kontakt med avføring,
fluer og uvaskede fingre. Hepatitt E ble påvist i
begynnelsen på1980-tallet. Viruset overføres fra
husdyr og finnes i husdyrmøkk, som igjen lett spres
ut i vannkilder og vannreservoar og forurenser
drikkevann og mat. Trakom er den hyppigste
årsaken til blindhet, og over 400 millioner er syke.
Den overføres ved direkte kontakt mellom hånd og
øye, flue og øye eller ved kontakt med forurensete
gjenstander som håndklær, lommetørkle osv.
Sykdommene kan forebygges ved at den daglige
vannmengden pr. familiemedlem økes tilstrekkelig,
slik at det er mulig å opprettholde en god hygiene.
Til denne gruppen hører også sykdommer som
fremkalles av flatormer eller ikter. Ormene ligger i
blodårene rundt tarmene og urinblæren, og
eggene forlater kroppen via urin og avføring. De
blir klekket i vann og benytter en spesiell snegleart
som mellomvert. De endelige larvene lever i vann
og trenger gjennom huden på mennesker som går
barbeint eller bader i vannet. Via lungene og
hjertet kommer de ut i blodårene, hvor de vokser
og utvikler seg til kjønnsmodne individ. Syk-
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dommen er langvarig, men kan behandles. Den kan
forebygges ved å bekjempe sneglene og benytte
godt gummifottøy, noe som for verdens fattigste
foreløpig er en utopi.
De
vannvektoriserte
infeksjonssykdommene
smitter via insekter som formerer seg i våtmarksområder. Malaria er forårsaket av parasitter som
kommer inn i menneskekroppen når myggen suger
blod. Rundt 300 millioner blir syke, og nærmere 2
millioner dør hvert år, av disse er 75% barn.
Omtrent 40% av verdens befolkning bor i smittefarlige områder. Malariamyggen legger sine egg i
stillestående vann. Andre sykdommer i denne
gruppen er elefantsyke, som er forårsaket av rundorm, og loa loa som overføres via fluebitt. Larven
utvikler seg under huden, ofte rundt øynene, hvor
den kan bli oppdaget av ”verten”. Elveblindhet er
en annen sykdom som overføres ved bitt av infisert

knott. Larven utvikler seg under huden, og blir i
løpet av ett år til voksent individ. WHO regner med
at nærmere 300.000 er fullstendig blinde på grunn
av denne sykdommen, mens omtrent 500.000 har
redusert syn.
FN utnevnte 1980-årene til det internasjonale
vanntiåret. For å redusere forekomsten av
vannrelaterte sykdommer ble det gjennomført
store investeringer i vann og sanitærsystem. Generelt hadde tiltak som førte til økt mengde av tilgjengelig vann større innvirkning enn forbedring av
vannkvaliteten. Ofte blir faren for forurensing
under oppbevaring, lagring og håndtering i
hjemmet oversett. Tilgjengelighet og avstand til
vannkilde eller kran er en viktig faktor. Jo lengre
avstand, jo mindre vann vil familien forbruke, og
dermed øker faren for sykdom.

Karin Aanes
Litteratur:
E. Andersen, T. Krogh og J E Pettersen, ”Giardia, drikkevann, desinfeksjon, utbrudd”, Folkehelseinstituttet,
www.fhi.no
Kåre Mølbak og Halvor Sommerfelt, ”Vann og helse i et internasjonalt perspektiv”, Tidsskrift for Den norske
legeforening, nr. 19 2001
www.lommelegen.no/322417/ferskvannsbad-forbudt-om-bilharzia
http://no.wikipedia.org/wiki/Bilharzia
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3.7. Vann- og sanitærforhold i byutvikling
Verden passerte i 2008 en milepel, for nå bor mer
enn halvparten av verdens befolkning i byer, mens
andelen i 1979 var ca 1/3. Veksten fortsetter,
særlig i utviklingsland, og anslaget er at i 2050 vil
2/3 av verdens befolkning bo i byer. I 1950 var New
York og Tokyo de to eneste megabyene – dvs. byer
med over 10 millioner innbyggere. I dag finnes det
flere enn 20 megabyer, de fleste i utviklingsland,
og de er så store at de kan sees fra verdensrommet. I snitt bor 1/3 av befolkningen i byer i
slumområder. Folk blir syke av veistøv og luftforurensing, slumstrøkene vokser ukontrollert
mens vold og kriminalitet tiltar. Presset på vannressursene øker. Mange lever i største fattigdom
og under uverdige forhold, uten at de grunnleggende menneskerettighetene er dekket. Tilgangen på vann er oftest dårlig og kostbar, og
offentlige toalett kan de måtte dele med mange
hundre andre, hvis det i det hele tatt finnes.

Hva er urbane områder?
Det finnes ingen enhetlig definisjon av et urbant
område, og de fleste land definerer ikke begrepet i
det hele tatt. Hvor stort må et område være før det
er en by? I India ville det meste av landet være by
hvis den svenske/norske definisjonen av ”by” ble
brukt. Omtrent 75% av befolkningen i USA og
Europa bor i byområder, og her har urbaniseringen
”stagnert”. De store demografiske endringene
skjer i Afrika og Asia, der ca 35% av befolkningen
nå bor i byer, mens dette antakelig vil øke til 50%
innen 2030. Av de 3 milliarder byboere i dag er
anslaget at 1 milliard er bosatt i slumområder, og
det forventes en fordobling fram til 2030.
Byer skaper vekst, velstand, utvikling og mulighet,
men også sykdom, forurensing, fattigdom og
kriminalitet. De fleste byer er ikke bærekraftige
sett fra et sosialt og miljømessig perspektiv. Hvis

50% bor i slum uten tilfredsstillende bolig eller
basistjenester som vann og sanitærløsninger,
helsetilbud osv er det med god grunn at FN er
bekymret over prognosene og problemene med å
oppfylle Tusenårsmålene. Det er mange steder satt
i gang arbeid for å redusere slumområdene og
gjøre byene mer bærekraftige, særlig i Asia og SørAmerika. I Afrika derimot, der den sterkeste
veksten i byene forventes å komme, er det ennå
langt fram.

De globale utfordringene
Strømmen til byene vil ikke stoppe, og i første
omgang ser byene ut til å være et problem, ikke en
løsning på bærekraftig utvikling. De økonomiske
mulighetene er ofte bedre i byene, men mange
spør seg om vår materielle standard kan bli
tilgjengelig for alle.
Den globale økonomien i dag er ikke bærekraftig,
og den økonomiske krisen vi nå opplever viser oss
det. Alle byer er avhengige av mat, brensel og
materialer annensteds fra og alle er markedsplasser. Bærekraftig utvikling har ikke betydd å
være selvforsynt. Heller ikke har forbedret helse og
velvære, redusert miljøbelastning, økt resirkulering
og bedre energiutnyttelse vært tilstrekkelig for at
også byer i høyinntektsland skal bli bærekraftige.
Det er også nødvendig å dele rikdommen mer
rettferdig. Overforenklet kan vi si at fattige byboere daglig møter direkte miljøproblemer, mens
de rikeste beboerne skaper miljøproblemer som de
selv ikke erfarer i sitt dagligliv.
Et barn i Soweto i Sør-Afrika risikerer å dø av en
vannbasert sykdom som fetteren i England ikke vil
bli utsatt for. En fabrikkarbeider i Kina lider av
astma på grunn av luftforurensing, mens en vestlig
arbeider vil ha et annet arbeidsmiljø osv.
1 milliard slumbeboere betaler en ekstra
byskatt bare fordi de er fattige, fordi vann,
brensel til matlaging osv. alltid koster mer
for de fattige som må kjøpe litt av gangen,
mens de rike får vannet fra springen og
kan kjøpe brensel i større kvanta.
Utfordringen i bærekraftig byutvikling er
en effektiv håndtering av kollektive
problemer.
Singapore er et eksempel, der man i løpet
av en generasjon fjernet slumområder og
skapte en ren by med gode miljøforhold.
Slummen i Singapore ble erstattet med
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moderne bebyggelse, der det meste ble bygget av
en kompetent og ikke-korrupt byregjering. De har
en høy grad av resirkulering og gjenbruk av vann,
der også kloakk renses til drikkevannskvalitet,
havvann avsaltes og energiforbruket pr. person er
lavere enn i USA.

Sanitærløsninger
Nesten alle kulturer har fra gammelt av forstått
verdien av menneskelig avfall. Kineserne benyttet
avfallet i jordbruket allerede 500 år f.Kr. og
romerne kjente til urinens desinfeksjonsevne og
benyttet den også til farging og vask av tøy.
Byområder i Jemen hadde teknikker som skilte urin
og avføring, også i hus med flere etasjer, der avføring ble tørket og brukt til brensel. Både Aztekerne
og Inkaene samlet og tørket menneskelig avføring
og benyttet det i jordbruket, tørket og pulverisert.

Mangel på vann og sanitæranlegg
Alle har en eller annen tilgang til vann og sanitærløsning, vi kan ikke leve uten. Men det betyr ikke
en adekvat eller tilfredsstillende løsning. Det trengs
løsninger som folk har råd til og som er bærekraftige. Tilfredsstillende vann- og sanitærløsninger
må sees som en menneskerett, og kostnaden til
infrastruktur må bæres av det offentlige, og
betaling må skje etter evne. De fattigste gruppene
kan ikke dekke alle utgiftene selv.

Verdensdel

Uten god
vanntilgang

Afrika

100-150 mill

Asia

500–700 mill

Latinamerika

80 – 120 mill

Løsninger
Vannklosett i privatbolig

Pris på ulike løsninger
Det er ikke nok med ett system for å løse verdens
sanitærproblemer. Det har vært investert store
summer i de konvensjonelle løsningene, men de
store resultatene er uteblitt. På bakgrunn av den
ujevne fordelingen av verdens vannressurser er de
fleste enige om at ikke alle kan få vår vestlige type
løsning med vannklosett. De tradisjonelle typene
produserer fra 30 til over 60 liter ”svartvann” pr
person pr. dag. Dette medfører store kloakkmengder som via ledningsnett skal føres til renseanlegg. Selv moderne vakuum- eller vannsparende
toalett produserer 5-7 liter ”svartvann” pr. person
pr. dag. Det er heller ikke den mest bærekraftige
løsningen, både fordi den er ressurskrevende i
forhold til vann og utbygging av ledningsnett, og
fordi så mange næringsstoffer ikke resirkuleres og
føres tilbake til jorda som gjødsel. Mange mener at
en fornuftig sanitærbehandling vil kunne skaffe til
veie den mengden gjødsel som er nødvendig for
verdens matproduksjon. I tillegg har vi alt ”gråvann”, dvs. vann fra dusj, kjøkken, vaskemaskin,
bilvask, industri osv. som avhengig av rensemetoden kan resirkuleres og benyttes til alt fra
drikkevann eller irrigasjon.

Resirkulering er en naturlig prosess. NASA, den
amerikanske romfartsadministrasjonen, har planlagt en ekspedisjon til Mars i 2013. Den vil bruke
180 dager hver vei, og i tillegg skal astronautene
oppholde seg på Mars i 500 dager. For at dette skal
være mulig å gjennomføre, må oksygen, vann og
alle næringsstoffer være ombord og de må resirkuleres. Astronautene må
Andel av
Uten gode
Andel av
være ”økobønder”, de må
befolkningen sanitærforhold befolkningen lage ny jord av egne avfallsprodukter for å dyrke mat.
30 – 50%
150-180 mill
50 – 60%
Alt
avfallsvann
må
35 – 50%
600-700 mill
45 – 60%
resirkuleres og de må
produsere nytt oksygen. De
20 – 30%
100-150 mill
25 – 40%
har
den
nødvendige
kunnskapen, og dette kan gi
viktige bidrag for å løse
Pris US dollar
problemer globalt.
400-1500

Vannklosett i felles latrine

40-300

Latrine uten avløp

40-260

Økoløsning, skille urin og avføring

90-350

Basis latrine

10-50

Kommunalt felles toalett/latrine,
Gj.snitt 50 personer pr/sete

12-40

Ingen ordning, søppelplass mv

Gratis, men problemer for
brukere og tømmere

Økologiske sanitærløsninger
Bruk av vanntoalett omgjør
rent drikkevann til ”gråvann”. Også vannsparende
toaletter krever mye vann
på årsbasis. Mangel på rent
vann og sanitære løsninger
bidrar til at mange forblir i
fattigdomsfellen. Økologiske
sanitærløsninger, også kjent
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som ecosan, ser på menneskelig avfall som en
ressurs og ikke et problem. Det kan benyttes
toalettkompostering, eller urin og avføring kan
skilles uten vann, og ledes til separate beholdere
og viderebehandles hver for seg. Det finnes nå
systemer der dette også kan benyttes i
boligblokker. Også husholdsavfall og dyreekskrementer kan bli til verdifullt materiale for jordforbedring og til gjødsel.

Noen ecosan-eksempler
Organisasjonen SuSanA (Sustainable Sanitation
Alliance), ble startet i 2007 for å arbeide for å nå
FNs Tusenårsmål. Et av deres prosjekt er ved
Kalungu Girls Secondary School i Uganda. Målet var
å redusere forurensingen av grunnvann og drikkevann pga av for dårlig sanitærforhold, og forbedre
både kvalitet og kvantitet av tilgangen på drikkevann. Grunnvannet ligger høyt og ble forurenset av
utslipp. Det samme ble elven, som ble benyttet
som vannkilde også av den nærliggende landsbyen.
Uganda har liten erfaring med kompostering, så
det ble benyttet UDD toalett, der urin og avføring
skilles uten vann og bearbeides hver for seg. Både
avføring og urin blir behandlet og deretter benyttet
som jordforbedring og gjødsel for skolens grøntområde, der de også produserer egen mat.
”Gråvann” fra kjøkken og dusj blir renset via
filtrering, samlet, og overskytende vann blir gjort
tilgjengelig for folk i landsbyen. Kostnadene ved
installering av økotoalett ble beregnet til ca 60% av
kostnaden ved installering av konvensjonelle
vannklosett.
(Se www.susana.org/lang-en/meetings/5th).
I Sør-Afrika fikk mer enn 20.000 husholdninger
installert ecosan- toalett og 200 liters vanntank på
gårdsplassen i perioden fra 1997 til 2005, de fleste
i eThekwini området, og arbeidet fortsetter. Dette
gjøres som ledd i å sikre basisnivå av vann og sanitær for befolkningen på landsbygda innen 2010.
For å få til endring er det i tillegg til den tekniske
installeringen også nødvendig å få ut informasjon
om den nye teknologien, skaffe arbeidsplasser,
utdanningsprogram og få til samarbeid som involverer både brukere av begge kjønn og det lokale
byråkratiet. Der er også viktig å sikre gode systemer for tilbakemelding. Prosjektet følges opp av
universitetet
i
Kwa
Zulu
Natal
(se
www.irc.nl/page/29008). For flere prosjekt se
http://wecf.eu/english/projects/14-ukraineecosansolutions.php.

Andre løsninger
I Karachi i Pakistan har en organisasjon fått
innbyggerne i samme vei/område til å gå sammen
om planlegging, finansiering, gjennomføring og
vedlikehold av kloakkledninger. Dette har kuttet
kostnadene betraktelig, ned mot 1/5 av hva de
hadde måttet betale til et privat selskap. Hver
husstand er koplet til ledningsnettet, til en pris
som også lavinntektsfamilier kan betale, samtidig
som alle er en del av et partnerskap. Det offentlige
har dermed sluppet å ta opp store lån for å
gjennomføre utbyggingen.
Innføringen av større toalettblokker i India, med
tilgang til vann til håndvask og separate bygg for
menn og kvinner, har vist seg å være en bra
løsning. Dette har medført forbedret køkultur og
sikkerhet for både kvinner og barn. Mennene har
tidligere ofte dyttet kvinner og barn unna. Renhold
og vedlikehold skjer via brukerbetaling, der familier
betaler en fast månedsavgift, og er blitt langt
billigere enn om et selskap skulle bygge og drive
med fortjeneste.
I boligområdet Klosterenga i Oslo renses ”gråvann”
fra 33 leiligheter og benyttes til et lokalt
svømmebasseng og vanning av grøntområder.
Arealbruken er 1 m2 pr. person og dette området
benyttes som lekeplass. I Bergen har et borettslag
med 42 leiligheter installert vakuum-toalett som
bruker 1 liter vann pr. spyling. Tilsvarende systemer er installert i 24 studenthybler på UMB,
Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. Både
”gråvann” og ”svartvann” samles og behandles.

Verdens første ”økoby” – et kinesisk
eksperiment.
Kineserne startet i 2007 å bygge verdens første
”økoby” på Chongming Island i Yantze elva i
nærheten av Shanghai. Byen Dongtan skal ha
50.000 innbyggere når den står ferdig i 2010, og
forventer å ha en befolkning på 500.000 i 2040.
Byen skal dekke mindre enn 1/5 av øya, det skal
benyttes vindmøller og alle tak skal dekkes med
torv og solpanel. Nesten alt avfall skal resirkuleres,
komposteres eller brennes, for å gi varme og kraft.
Det blir bare lov å bruke biler med brenselceller
eller el-biler. Planen er at byen skal være selvforsynt med energi, mat, vann og ha nærmest nullutslipp fra transport. Øko-prosjektet er et forsøk på
å dekke folks behov og miljøets behov samtidig.
Mange mener at dette er et utopisk prosjekt.
Tradisjonen med ”hagebyer” er ikke ny, men de
har benyttet service, vann, arbeidsplasser osv. fra
det bysentret de har ligget i nærheten av. Verden

Med og uten rensing
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trenger en ny type byutvikling, derfor er prosjektet
viktig.
Også dette prosjektet vil ha negative konsekvenser, bl.a. må bønder som bor på øya flytte, og
det er usikkerhet vedrørende et våtmarksområde
med hekkeplasser. Men uansett er det et
spennende prosjekt fordi man for første gang også
vil skape arbeidsplasser og gjøre byen selvberget
med mat, vann og energi på en bærekraftig måte.

Så får tiden vise om prosjektet lar seg gjennomføre. Skal vi klare å nå Tusenårsmålene innen 2015,
må arbeidet med vann- og sanitærsektoren
prioriteres, for dette er grunnlaget for at de andre
målene skal kunne nås. Det er viktig at det finnes
forskjellige løsningsalternativ, at nye løsninger
testes ut, og at kvinner blir trukket med i alle deler
av prosessen, slik at det velges løsninger som også
tar hensyn til deres ønsker og behov.

Karin Aanes
Litteratur:
The World Watch Institute, State of the World 2007, Our Urban Future,
UMB, Universitetet for miljø- og bioteknologi, Ås, www.umb.no EcoSan
www.powerset.com, artikler, Wikipedia
www.irc.nl/page/29008, eThekwini program
For flere prosjekt se http://wecf.eu/english/projects/14-ukraine-ecosansolutions.php
www.susana.org/lang-en/meetings/5th

Sustainable Sanitation Design, www.susan-design.org
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3.8. Vannstress, vannmangel og grunnvann
Wikipedias definisjon av vannstress og vannmangel
er at dette inntreffer når etterspørselen etter vann
er større enn tilgjengelig vannmengde i en periode,
eller når dårlig vannkvalitet begrenser vannbruken.
Vannstress oppstår når tilgjengelig vanntilgang er
under 1.700 m3 pr person pr år. Er tilgangen
mellom 1.000 og 1.700 m3 pr. person pr. år forventes periodevis eller begrenset vannmangel. Når
tilgangen på vann er under 1.000 m3 pr. person pr.
år står landet eller området overfor vannmangel.
Antall mennesker som bor i vannstressede
områder ventes å øke fra rundt 1,4 milliarder i
1995 til mellom 2,9 - 6,9 milliarder i 2050. FNs
organ FAO anslår at 1.8 milliarder mennesker vil bo
i land eller regioner med vannmangel i 2025, og at
2/3 av verdens befolkning kan måtte leve med
vannstress. Av 47 land som ble ansett for å være
enten vannstresset eller hadde vannmangel i 2007,
er 25 utsatt for stor risiko for væpnet konflikt eller
politisk ustabilitet.

Vannflyktninger / klimaflyktninger
I FNs Flyktningkonvensjon fra 1951 blir en flyktning
definert som «en person som har velbegrunnet
frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion,
nasjonalitet, tilknytting til en spesiell sosial gruppe
eller på grunn av sin politiske overbevisning».
Denne definisjonen fanger ikke opp alle dem som
må flykte på grunn av flom, ørkenspredning,

vannmangel eller fordi havet stiger. At disse ikke
får status som flyktninger får alvorlige konsekvenser for millioner av mennesker. FNs anslag er
at innen 2050 vil mer enn 150 millioner bli tvunget
til å forlate sine hjem på grunn av naturkatastrofer.
Før World Water Forum i Istanbul i 2009
utarbeidet 26 FN-organisasjoner rapporten ”Vann i
en verden i forandring”. De mener at vi må handle
nå, for de neste 10 – 20 årene kan vi få store
mengder vannflyktninger, fordi nesten 50% av
verdens befolkning vil bo i områder med akutt
vannmangel innen 2030. Anslaget er at Afrika kan
få mellom 75 og 200 millioner vannflyktninger i
løpet av neste tiårsperiode. I følge de dystreste
prognosene i rapporten, kan opp mot 700 millioner
mennesker måtte flytte på grunn av vannmangel
de neste 40 årene. Millioner vil forbli fattige og
derfor mere sårbare for sykdom. FNs generalsekretær har en rekke ganger pekt på at vannmangel er en viktig årsak til politisk ustabilitet og
konflikt, f.eks i Sudan og Midt-Østen. En medvirkende årsak til vannmangel vil være
befolkningsveksten, som antas å bli 2,5 milliarder,
dvs til totalt over 9 milliarder i 2050. Dette kan
medføre at grunnvannsreservoar overbelastes, og
tappes ned mer enn tilsiget. Vi vet en del, men ikke
nok, om hvilke konsekvenser synkende grunnvannsnivå kan få for jorda på sikt. Et eksempel er
Mexico City, der rundt 75% av innbyggerne i byen
får sitt drikkevann fra grunnvann. Forbruket er
større enn tilsiget, vannstanden synker, deler av
sentrum har sunket ca 9
meter de siste 400
årene, og den fortsetter
å synke ca 2 cm pr
måned.

Prognosen er at 2/3 av
verdens befolkning kan
leve
uten
tilfredsstillende vannforsyning
om 20 år, hvis det ikke
settes inn drastiske
forbedringstiltak innen
området vann og sanitær. I dag slippes rundt
80% av kloakken i
utviklingsland ut urenset, og forurenser dermed lett drikkevannet.
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Men også i mange industriland er det stort behov
for forbedring av ledningsnettet, både for å hindre
svinn fra skadede rør og redusere faren for
forurensing. I tillegg til befolkningsveksten vil både
høyere levestandard, økt forbruk av kjøtt og
produksjon av biodrivstoff være med å øke presset
på vannressursene.

Kinas vannforbruk
Kina er et av landene som allerede forbruker langt
mer vann enn det som er bærekraftig, direktoratet
for vann er bekymret og mener det om ikke lenge
vil oppstå en alvorlig vannkrise i landet. De mener
årsaken er at vann har vært tilbudt alt for billig,
nesten gratis. Myndighetene er blitt rådet til å
sette opp prisen, for å få forbruket ned. Mye vann
forsvinner også på grunn av lekkasjer fra et
gammelt og dårlige ledningsnett. Anslaget er at i
løpet av de neste 25 – 30 årene vil landet måtte
benytte omtrent alt tilgjengelig vann. Det har lenge
vært alvorlig vannmangel i Nord-Kina, og på grunn
av overforbruk er grunnvannet f.eks ved Beijing
sunket flere meter i løpet av de siste 10 årene. I
følge anslag fører mangelen på vann til avlingstap
på 35 millioner tonn korn i året.

Grunnvann finner vi både under bakkenivå og
under havoverflaten. Grunnvann under bakkenivå
kan forurenses gjennom utslipp både via nedgravd
søppel, avrenning fra jordbruk og industri, salting
av veier, kloakk osv, og grunnvann er vanskelig å
rense. I Norge har vi et stort grunnvannsbasseng
under Gardermoen flyplass. Under byggingen ble
det sluppet ut rundt 60.000 liter flybensin, og
vannet har ikke kunnet benyttes som
drikkevannskilde etterpå.

Reservoaret ”El Guarani” i Sør-Amerika
Grunnvannsbassenget Guarani er det største
ferskvannsreservoaret i Sør-Amerika. Det dekker
mer enn 1.2 millioner km2 og strekker seg over 4
land – Paraguay, Brasil, Uruguay og Argentina. Det
72.000 kvadratkilometer store området i Paraguay
utgjør nesten 20% av bassenget. Denne regionen,
som ligger sørvest i landet, er spesielt viktig for

Kinesiske myndigheter har valgt ikke å øke
vannprisen, men vil fram til 2055 i stedet bygge tre
kjempekanaler, som skal føre vann fra Yangtze-elva
til Beijing og de nedbørfattige områdene i nord.
Utbyggingen er startet, og prisen på prosjektet er
anslått til minst 400 milliarder kroner. I følge en
artikkel i Aftenposten i februar i år, er det fare for
at Kina nærmest vil være tømt for vann innen
byggingen er ferdig.
I følge FIVAS’ magasin ”Vann % Konflikter” for juni
2009, utsetter Kina prosjektet med den 1.267 km
lange kanalen fra Danjiangkou-dammen til Beijing.
Denne delen av prosjektet skulle vært ferdig i løpet
av 2010, men utsettes nå i 4 år, på grunn av
problemer med forurensing i elvene oppstrøms for
dammen. Dermed fortsetter hovedstaden å pumpe
vann fra naboprovinsen, som selv sliter med
vannmangel.

Grunnvann
Wikipedia definerer aquifer eller grunnvannsreservoar som et vannmettet lag av sand, grus eller
kalk, der det er mulig å utvinne grunnvann som kan
benyttes til forbruk. Man kan skille mellom
primære grunnvannsmagasin, som ofte ligger dypt
og kan benyttes som drikkevann, og sekundære,
som ofte ligger høyere og er lite aktuelle å utvinne.

”grunnvannsrestituering”, og er derfor en kritisk
sone for hele bassenget. Det er opprettet et felles
utviklingsprosjekt for å utvikle et rammeverk for en
bærekraftig bevaringspraksis, sikre bedre beslutningsprosesser i forhold til nedslagsfeltet i
Paraguay, og bevare den rike biodiversiteten i
området. Dette prosjektet ble avsluttet i 2005.

Privatisering av Uruguays vannressurser
I løpet av 1990-tallet ga Verdensbanken lån til
Uruguay for å få landet til å starte privatiseringsprosesser. Som sikkerhet for lånene ønsket
Verdensbanken garantier som omfattet mineralog vannressurser landet har. Høsten 2002
undertegnet regjeringen en intensjonsavtale med
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det Internasjonale Pengefondet (IMF) om en
betalingsgaranti for utenlandsgjelden. Regjeringen
forpliktet seg samtidig til å åpne opp for
konkurranse fra private selskap innen vann- og
avløpssektoren. I følge loven omfatter dette også
vannreserver eller grunnvannsreservoar. 25% av
Uruguays territorier er i området der El Guarani
grunnvannsreservoar ligger, et av verdens største
naturlige reserver av drikkevann. Som tidligere
nevnt deler Uruguay dette vannbassenget med
Brasil, Paraguay og Argentina. Dette området har
bl.a vært gjenstand for tekniske studier og er av
stor interesse for USA, Verdensbanken og den
Inter-amerikanske
Utviklingsbanken
(OAS).
Stormaktene har presset på for at deres
storselskap skal oppnå kontroll over disse
ressursene.
Avtalen med IMF var bakgrunnen for dannelsen av
en nasjonal kommisjon i oktober 2003, der NGOer
som miljøorganisasjoner og andre deltok. Ønsket
var å hindre ytterligere privatisering av vann- og
avløpstjenester, og forhindre at de naturlige
reservoarene ble solgt til store internasjonale
selskap. For å kunne fremme forslag om en
konstitusjonell reform som kunne sikre at
vannressursene forble folkets eie, trengtes støtte
fra minst 10% av velgerne. I løpet av ett år hadde
de samlet inn nesten 300.000 underskrifter, noe
som muliggjorde at en folkeavstemning kunne
gjennomføres samtidig med ordinært valg i
oktober 2004. Det viste seg at 63% av velgerne
støttet en grunnlovsreform som sikret at tilgangen
til drikkevann og avløpssystem utgjør fundamentale menneskerettigheter. Den nasjonale vannpolitikken skal være bærekraftig og solidarisk med
kommende generasjoner, og sosiale hensyn skal gå
foran økonomiske hensyn. Både overflatevann og
grunnvannsforekomster sees som en helhetlig
ressurs, som er underlagt allmenn interesse og
statlig maktutøvelse. Uruguay er med denne
lovendringen et foregangsland når det gjelder å
definere vann som en menneskerett.

Stort vannreservoar funnet i Tanzania
Forskere ved Institutt for geofag ved Universitetet i
Oslo har studert de geologiske forholdene i ØstAfrika siden tidlig på 1980-tallet. Da ba
tanzanianske myndigheter om hjelp til å kartlegge
områder med henblikk på oljeforekomster. Tre
brønner ble boret i den forbindelse, men de ble
karakterisert som ”knusktørre” og ble plugget
igjen. Forskernes kunnskap kom senere til stor
nytte. Mange år senere ble loggene gjennomgått
på nytt, og de viste at det hadde kommet inn
ferskvann under boringen. Ingen hadde den gang

tenkt
på
at
det
kunne
ligge
store
ferskvannmengder i områder noen hundre meter
under havnivået. Når det bores etter vann går man
sjelden dypere enn omkring 150 meter, mens oljebrønner kan bores flere kilometer ned i grunnen.
Kommer det saltvann inn i brønner, så stoppes
vanligvis boringen. De geologiske formasjonene er
spesielle i dette området. I løpet av millioner av år
har det dannet seg lag på lag vekselvis med sand
og leire på havbunnen. Sandlagene har samlet opp
regnvannet, for det er få elver i området. Lagene
med leire holder på ferskvannet og stenger
saltvannet ute. Forandringer i havnivået og forkastninger har så ført til at disse lagene er havnet
helt oppe i dagen noen kilometer inn fra kysten,
men skrår ned slik at vannreservoaret ligger under
Det indiske hav.
Da NIVA og Norconsult hadde gått igjennom
loggene, anbefalte de at det ble foretatt prøveboring etter vann, men langt dypere og med en
mer ”oljerelatert” teknikk enn det som er vanlig. På
600 meters dyp sprutet vannet opp. Forekomsten
er stor, flere ganger større enn Mjøsa. Mye tyder
på at det kan være reservoar både sør og nord for
Dar es Salaam, og etter anslagene å dømme kan
bare det siste funnet ha nok vann til å dekke byens
behov i 1.000 år framover, uten tilsig. Det som nå
er spennende er kvaliteten på vannet. Etter at
dette reservoaret ble oppdaget ble det startet et
norsk firma, AGWA, som lokaliserer og utnytter
dyptliggende ferskvannsressurser. I følge firmaet
representerer grunnvann ca 90% av jordas lett
tilgjengelige ferskvannsressurser, og grunnvann er
drikkevannkilden for 1.5 milliarder mennesker. De
mener at deres fortrinn er kombinasjonen av
kompetanse og teknologi fra olje, vann og energisektoren.

Framtidshåp
Det er mange som håper at flere uoppdagede
reservoar vil bli funnet både i havet og på land i
Midtøsten, Afrika, Sør-Øst Asia og i andre vannstressede områder i verden. En forbedret
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vannsituasjon kan bidra til bedre helse, at antallet
vannflyktninger reduseres eller elimineres, og at
kvinner og jenters arbeidsbelastning som ”vannforsørgere” blir vesentlig forbedret.
Den norske hydrologen Fridtjof Ruden er ”vannleter”, og har arbeidet med grunnvannsboring det
meste av sitt liv. Han har arbeidet for regjeringer
og organisasjoner, mest i den tredje verden, og
ofte i krigs- og konfliktsoner. Han har boret mer
enn 1.000 grunnvannsbrønner og funnet vann for
utallige av de fattigste i verden. De største grunnvannsreservoarene finnes under havet, og de
mener han vil løse vannproblemene i framtiden.
Han var med på å finne grunnvannet ved Dar es

Salam (se ovenfor), og mener at det under Long
Island ved New York finnes et 12.000 år gammelt
grunnvannsbasseng på over 500 km2, som er nok
til å dekke New Yorks vannbehov i flere hundre år
framover. Utenfor kysten av Canada, ved Grand
Banks på Newfoundland, mener han det ligger et
grunnvannsreservoar som kan være langt større
enn 150.000 km2, og det kan ligge et kjempeområde i Antarktis. Det største bassenget på land
er det nubiske Akvifer i Nord- Afrika på 375.000
km2. Grunnvann på så store dyp regnes vanligvis
ikke med i FNs overslag over tilgjengelige ferskvannsressurser i verden, så dette vil etter hvert
påvirke statistikker i positiv retning.

Foto: STR (Aftenposten)

Karin Aanes
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4. INTERNASJONAL KONFLIKT OG SAMARBEID OM VANN
4.1. Vann, militær opprustning og krig
Det er viktig å finne rettferdige løsninger på
konflikter om vann før dette fører til væpnete
konflikter og krig. Foreløpig har det ikke vært
mange vannkriger, men faren for alvorlige
konflikter og krig er til stede når presset på
ressursene blir større.
”Vann kan ikke styres ut fra noe enkeltformål. All
vannadministrasjon tjener mange formål og må ta
hensyn til motstridende interesser. I noen tilfeller
er vannet en av de få mulighetene som finnes for
dialog i ellers opphetede bilaterale konflikter!” …
”Områdene langs internasjonale vassdrag som
krysser to eller flere landegrenser dekker 45,3
prosent av jordens landoverflate. Her bor omkring
40 prosent av verdens befolkning, og området står
for 60% av de globale elvestrømmene.” (Jordens
tilstand 2005.)
FN har kartlagt 263 internasjonale vassdrag. 145
land faller inn under internasjonale vassdrag.
Donau-vassdraget i Europa deles av 17 land, Nilen i
Afrika av 10 land, Mekong-vassdraget i Asia deles
av 6 land og Amazonas i Sør-Amerika av 7 land.
I kapittel 4.3 har vi gitt eksempler på vannkonflikter i Jordanvassdraget, Nilen og Eufrat- og
Tigris- vassdragene. Men det er også flere sider av
internasjonal vannhusholdning.

Militær aktivitet
Militær opprustning, krigføring og okkupasjon og
konsekvensene av dette for vannkildene og vannforsyningen og dermed både for planter, dyr og
menneskene er enorme. Militær aktivitet krever et
omfattende ressursforbruk og gir alvorlige
forurensninger og ødeleggelser, tar livet av eller
skader menneskene og naturgrunnlag.
”Verdens væpnete styrker er slett ikke biosfærens
redningsmenn, de er sannsynligvis den største
enkeltstående forurenser på Jorda. Moderne
krigføring medfører omfattende miljøødeleggelser,
noe konfliktene i Vietnam, Afghanistan, MellomAmerika og den persiske Gulf tydelig har
demonstrert. I noen tilfeller har endringer av
miljøet bevisst vært brukt som våpen. Det er
allment akseptert at kjernefysisk krig er den
alvorligste trusselen mot det globale miljøet.”

”Men selv i “fredstid” – under forberedelser til krig
– bidrar Forsvaret til tapping av ressurser og skader
på miljøet, I noen tilfeller alvorlig. Produksjon, utprøving og vedlikehold av konvensjonelle,
kjemiske, biologiske og kjernefysiske våpen frembringer enorme mengder giftige og radioaktive
stoffer og forgifter klodens jordsmonn, luft og
vann. Å holde styrker i beredskap betyr en kraftig
belastning på store og ofte sårbare landområder.”
(State of the World 1991, side 136).
Våpen og militært utstyr. Dette gjelder
militærindustriens bruk av materiell, våpen og
militært utstyr som tanks, båter og fly raketter
m.m. som blant annet består av mange sjeldne og
kostbare metaller som både krever vann til
utvinningen, og også gir store forurensninger av
vannet og utslipp av klimagasser.
En eneste landbasert interkontinental rakett krever
4.450 tonn stål, 1.200 tonn sement, 50 tonn
aluminium, 12,5 tonn krom, 750 kilo titan og 120
kilo beryllium. Produksjon av jetmotorer til et F-16
fly krever f.eks. 5.000.kg materialer, 2.000 kg titan,
1.700 kg nikkel, 600 kg krom, 330 kg kobolt og 250
kg aluminium (Jordens tilstand 1990). Verdens
samlete våpenarsenal og utstyr er enormt, atomstridshoder, giftgass, konvensjonelle eksplosiver,
kampfly, stridsvogner, større krigsskip, ubåter, fly
og raketter, satellitter osv. I tillegg hoper gammelt,
utslitt og til og med ubrukt militært utstyr seg opp
på avfallsplasser over hele kloden. Det kreves store
mengder malm for å utvinne mange av metallene.
Enorme mengder slagg blir liggende og forurense
vannet, især mange grunnvannsforekomster
skades, og dette vil berøre generasjoner
mennesker og dyr fremover.
”Våpenkulturens virkelige kostnad er tapet av alt
som kunne vært produsert i stedet med begrensede ressurser i form av kapital, arbeid og råstoffer.
Fabrikkene som fremstiller våpen, transporten av
disse våpnene og utvinningen av mineralene som
våpnene lages av, legger beslag på veldige energiog mineral ressurser og er en stor bidragsyter til
forurensning og ødeleggelse av miljøet”. (Vår Felles
Framtid – s. 215)
Det virker som om det ikke kreves miljøkonsekvensanalyser av militære aktiviteter og av militærindustrien, og gruvedriften av flere militær-
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strategiske mineraler samt av krigen selv. Kunnskapene om hva opprustning, kriger og okkupasjoner medfører for menneskene og naturgrunnlaget er ofte hemmeligstemplet bl.a. for ikke
å skremme folk og gjøre dem kritiske til den
militære sektor og krigføring.
”Forsvarets leverandører og de væpnete styrker er
sannsynligvis de største produsentene av farlig
avfall i USA. De ansvarlige har skjult seg bak
begrepet nasjonal sikkerhet og er enten unntatt fra
miljøkrav eller de ignorerer dem. Det er vanskelig å
skille mellom sivile og militære utslipp i
statistikken, men de militære utslippene er
betydelige.” (State of the World 1991, side 146)
Militære baser er et eget kapitel, bare USA har
over 800 baser utenfor USA. I tillegg er det mange
militære baser innen USA. Farlig avfall fra basene
forurenser lokalsamfunnenes vannforsyning, både
det som brukes som drikkevann og til matproduksjon. Mange militære baser har vært
dumpeplasser for farlige stoffer i årevis. Michael
Renners kapittel ”Forsvarets krig mot miljøet” i
State of the World 1991 er en klassiker med mange
viktige eksempler.

Vann og interne konflikter - Darfur
Mangel på vann, mat og en stor befolkningsøking
bidrar til militære konflikter mellom folk. Darfur i
Sudan har manglet infrastruktur som veier, rent
vann, energi og sanitæranlegg og politisk representasjon i styre og stell. Da britene styrte Sudan
ble områdene langs Nilen prioritert på bekostning
av Darfur. Befolkningsøkningen har vært meget
stor mens den økologiske bærekraften til området
har sunket drastisk, bl.a. pga økende mangel på
nedbør. Dette startet i på slutten av 1960-tallet og
gjelder hele Sahelområdet. Kampen om vannet og
landområdene har blitt altødeleggende.
Nomadesamfunn som før beveget seg mellom
Tsjad og Darfur for å finne vann til dyra har måttet
bli bofaste. Det er etniske og språklige forskjeller
mellom nomader fra nord i Darfur og fastboende i
sør, slik at ressurssituasjonen får en etnisk og
politisk karakter, skriver Jeffrey Sachs i sin analyse.
Den mest autoritative analysen av sammenhengen
mellom miljø og konflikt i Sudan viser tydelig
sammenhengen mellom økologisk stress og
konflikt mellom folkene. UNEPs rapport ”Sudan:
Post-Conflict Environmental Assessment” viser at
det er en klar sammenheng mellom forringelsen av
jorda, ørkendannelse og konflikten i Darfur.
Nordlige Darfur er et eksempel på en sosial oppløsning som skyldes et økologisk sammenbrudd.

Fred i området vil ikke være mulig om ikke
underliggende årsaker blir løst. Ørkendannelse,
jordforringelse og klimaforandringer er viktige
forhold i konflikten, men de er ikke de eneste
årsaker til elendigheten. Militære løsninger på en
slik konflikt gjør bare forholdene verre. Partene i
konflikten har innsett at noe må gjøres. Et av de
forholdene som må bedres i Darfur er tilgangen til
vann, bygging av småskala tanker til vannlagring,
og reparasjon av vann-infrastruktur som er blitt
ødelagt eller ute av bruk.

Konflikter om flernasjonale elver og
damanlegg
Utnyttelse av flernasjonale elver krever flerstatlig
planlegging for å hindre økologiske katastrofer og
krig. Elver er en viktig transportvei for handel, men
også for forurensninger. Sprengning av dammer
kan være et potensielt våpen i fremtidige kriger.
Naturkatastrofer kan også ødelegge demninger.
Det finnes svært høye og store demninger i mange
land som kan gjøre enormt stor skade om vannet
kommer strømmende etter at demningen er brutt,
slik det skjedde i Kina våren 2008.
Miljøødeleggelse kan være del av krigføringen.
Under krigen mellom Kina og Japan i 1937-1945
forsøkte kineserne å stoppe japanerne ved å
sprenge Huayuankow- dammen ved elven Huang
He (Gule-elven). Flere tusen japanske soldater
døde og de måtte stoppe framrykkingen, men
samtidig døde flere hundretusen kinesiske bønder,
og flere millioner ble hjemløse.
Grenseelver kan være problematiske. Etter en
avtale i 1860 mellom Kina og den tidligere Sovjetunionen skulle midtlinjen i elva Ussuri være
grensen mellom de to landene. Pga erosjon på
elvebreddene var det etterhvert vanskelig å
bedømme hvor midtlinjen gikk. Da kinesere krysset
den opprinnelige grensen i 1966 førte dette til
alvorlige sammenstøt. Russerne anså saken for å
være en kinesisk provokasjon i en periode da
forholdet mellom landene var svært spent på
forhånd. Tidligere president i Egypt Answar alSadat sa da han undertegnet fredsavtalen med
Israel i 1979 at det eneste som kunne få Egypt til å
gå til krig er vann. Denne bemerkningen var ikke
myntet på Israel, men på Etiopia, som kontrollerer
over 80% av Nilens kilder.

Forsøk på internasjonalt samarbeid
I 1987 ble rapporten Vår felles framtid lagt fram,
men her finnes lite stoff om vannspørsmål, selv om
det var midt i FNs vann-tiår. Forskeren Terje Tvedt
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mener at dette skyldes at rapporten var dominert
av et eurosentrisk perspektiv. Folk i nedbørrike
Europa er ”klimasentriske og vannblinde” og tar
vann for gitt. Men på verdens miljøkonferanse i Rio
i juni 1992 ble vannspørsmålet et hovedtema. Å
oppnå en tilfredsstillende vannøkonomi ble
definert som en av verdenssamfunnets store
utfordringer. Mange mente at etableringen av en
helhetlig vannplanlegging er den viktigste
oppgaven både nasjonalt, regionalt og globalt.
Det hevdes fra forskerhold at konflikter om vann
hittil har ført til at berørte stater finner fram til
avtaler og ikke til krigføring. Men dette kan
forandre seg når vannsituasjonen forverrer seg

ytterligere, og befolkningsøkingen og miljøødeleggelsene tiltar. Det er derfor påkrevd at
verdenssamfunnet finner måter å søke å løse
vannproblemene på. Det er også slik at all
forurensning av jord og luft ender i vann, så
verdenssamfunnet har et stort felles problem.
Det er dessverre også slik at de store flernasjonale
industriselskapene har økonomisk interesse av å
produsere våpen og militært utstyr for krigføring,
og ser konflikter og kriger som gode inntektskilder
for seg selv. Skadene som påføres økosystemene i
naturen og på mennesker opptar dem ikke, og de
blir heller ikke stilt til ansvar.

Edel Havin Beukes
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4.2. Krig og vann i Irak
Det irakiske folket har vært utsatt for flere kriger
de siste 30 årene. Først krigen mellom Irak og Iran,
så angrepet på Kuwait, den første Gulfkrigen, så
boikott og jevnlig bombing i flere år, og deretter
annen Gulfkrig med påfølgende okkupasjon. Irak
under Saddam Hussein har vært pådriver på de to
første krigføringene. USA støttet ham under krigen
mellom Irak og Iran, mens USA har ansvaret for de
to Gulfkrigene, som startet i 1991 og i 2003. Den
siste krigen er blitt en okkupasjonskrig under dekke
av kampen mot terrorisme, selv om de egentlige
årsakene gjelder kontroll over landets ressurser og
beliggenhet. Dessuten ønsket USA å bli kvitt
Saddam Hussein, og det skjedde under den andre
Gulfkrigen.
Vannkildene i Irak er først og fremst knyttet til
Eufrat- og Tigrisvassdragene (se kapittel 4.3.) Både
Tyrkia, Syria, Irak og Iran er avhengige av
vannføringen og kvaliteten på vannet i disse
vassdragene.
Før den første Gulfkrigen hadde 93% av befolkningen i Irak adgang til rent vann, og infrastrukturen og renseanleggene fungerte godt. Hva
har skjedd under og etter Gulfkrigene? Ansvarlige i
USAs forsvarsdepartement Pentagon har senere
innrømmet at vann- og kloakkanleggene, elektrisitetsverkene, transportsystemene og annen viktig
infrastruktur ble bombet med hensikt under første
Gulfkrig. Et 7 siders dokument fra det amerikanske
” Defence Intelligence Agency” ble utgitt dagen
etter angrepet og sirkulert til ledelsene for de
allierte styrkene der. Dokumentet hadde tittelen ”
Iraq Water Treatment Vulnerabilities”.
Bombingen av Irak begynte 17. januar 1991 og
bombene falt hvert halve minutt i 42 døgn. Under
bombingen ble de 8 flerbruksdammene truffet
gang på gang og dermed ble flomkontrollsystemene, og lagrene av befolkningens og industriens vanntilførsel ødelagt. Irrigasjon til matproduksjon og elektrisitetsforsyning basert på
vannkraft ble også ødelagt. Det samme ble 4 av 7
store pumpestasjoner, 31 kommunale vann- og
kloakkanlegg, hvorav 20 i Bagdad, så kloakken rant
ut i Tigris-elven. Vannrenseanleggene ble ødelagt
over hele landet.
Denne type krigføring er et klart brudd på Genevekonvensjonen som i paragraf 54 sier at det er
forbudt å angripe, ødelegge eller forstyrre nødvendige installasjoner som er livsnødvendige for

befolkningen inkludert mat, buskap, drikkevannsforsyningen og irrigasjonssystemer.
I mange uker måtte befolkningen i Bagdad hente
urenset vann i bøtter fra Tigris, uten å bli advart
mot å gjøre det fordi verken radio eller andre
medier fungerte, heller ikke elektrisitetsforsyningen.
Uttørket av kvalme og oppkast drakk de mer av det
vannet som hadde gjort dem syke. En epidemi av
vannbårne sykdommer medvirket etter amerikanske beregninger til 200 000 dødsfall. Omfanget
av dette blir tydelig når en vet at i 1990 (før den
første Gulfkrigen) døde ett av 600 barn av
dysenteri, mens etter angrepet fra USA og dets
allierte døde ett av 50 barn av denne sykdommen.
Irak hadde selvfølgelig ikke klart å gjenopprette
vann- og kloakk infrastrukturen etter den første
Gulfkrigen, og den andre Gulfkrigen og okkupasjonen forverret ytterligere situasjonen for den
irakiske befolkningen.
Det er ca 740.000 enker i Irak i følge en rapport fra
Oxfam som ble lagt frem til kvinnedagen 8. mars
2009. 1 av 4 kvinner har ikke daglig tilgang på vann,
1 av 3 kvinner har ingen skole å sende barna til og
1 av 2 kvinner har blitt utsatt for vold siden krigsutbruddet i 2003. (Dagbladet 31.7.09)
Joseph Chamie, tidligere direktør for FN
befolkningsavdeling og spesialist på Irak sier at
Iraks helseforhold har forverret seg ned til et nivå
fra 1950-årene. Før 1991 var de ledende på
helsestell i regionen. Nå minner de mer om et land
i sub-Sahara Afrika. Feilernæringsituasjonen har
økt fra et gjenomsnitt på 19% før den amerikanske
invasjonen til 28% fire år senere. 68% av irakerne
har ikke tilgang på rent og sikkert drikkevann. Et
kolerautbrudd i Nord Irak mener man skyldes
dårlig vannkvalitet. Halvparten av landets leger har
forlatt Irak etter 2003. I 2008 beskrev 69% av
irakerne tilgang på rent vann som meget dårlig
(48% i 2004.)
Også den økologiske vannbalansen i Irak er blitt
ytterligere forstyrret av alle krigene. Allerede
under krigen mellom Irak og Iran på 80-tallet ble
sumpområdene i sør mellom Eufrat og Tigris hardt
berørt. (se kapittel 4.3).
Transnasjonale selskaper, bl.a. vanngiganten
Bechtel, har i høyeste grad profitert på krigen.
Bechtel fikk kontrakter for 3 milliarder US dollar i
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Irak. Men undersøkelser har vist at kloakksystemene deres ikke fungerer, avløpet går rett ut i
Tigris. 10. april 2005 rapporterte Los Angeles Times
at minst 40 vann-, kloakk- og elektrisitetsverk som

var fornyet av Bechtel ikke fungerte. Dette
medfører store problemer med vannbårne
sykdommer og barnedødelighet for den irakiske
befolkningen.

Edel Havin Beukes
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4.3. Konflikter om vannet i Eufrat og Tigris
Tyrkia har sterk, om ikke fullstendig, kontroll over
vannstrømmen i elvene Eufrat og Tigris. Begge
vassdragene starter i Tyrkia, men er livsviktige også
for Syria, Irak og Iran. Området mellom disse to
elvene har vært kalt Mesopotamia. Assyria og
Babylon har vært viktige kultursamfunn her langt
tilbake i historien. Tyrkia, Syria, Irak og Iran har
mange uløste vannproblemer seg i mellom, men
også innenfor landene er det uenighet mellom
folkegrupper om bruken av vann. Etter 1950- årene
ble det en dramatisk økning i vannforbruket p.g.a.
befolkningsøking og forskjellige vannprosjekter.
Konfliktene rundt Eufrat og Tigris har de siste
årene blir overskygget av USAs kriger mot og
okkupasjon av Irak. Under den første Golfkrigen
var det planer om å stenge Eufrat og dermed ta
strupetak på Irak, men Syria protesterte fordi det
også ville ramme dem
Tigris har flere bielver og dermed større vannføring
enn Eufrat. Eufrat er mye lengre og har bare
bielver i Tyrkia og Syria. 90% av vannet i Eufrat
kommer fra Tyrkia. Der Eufrat renner gjennom Irak
er fordampningen stor gjennom ørkenområdene,
og Tigris har blitt koblet sammen med Eufrat her
siden oldtiden for å minske saltholdighet og
fordampning og øke vannstrømmen.

The Great Anatolian Project
Tyrkia er et land i Midtøsten som har relativt mye
vann, men det er ujevnt fordelt innen landet.
Moderniseringen av jordbruket og industrien
krevde både vann og energi. Landet har siden
1960-årene arbeidet med det såkalte Great
Anatolian Project (GAP). som består i å demme opp
både Tigris og Eufrat til elektrisitets- produksjon og
irrigasjon. GAP-prosjektet omfatter 21 demninger
med i alt 17 kraftstasjoner og vanningsanlegg. Den
største dammen heter Atatyrkdammen og ble
ferdig i 1992. Flere av dammene ligger i kurdiske
områder der landsbyer og historiske steder blir
oversvømmet. GAP-planene var så kontroversielle
at Verdensbanken ikke ville støtte dem. Det var
konflikter mellom småbønder og store landeiere,
mellom by og land, mellom kurdere og tyrkere. All
oppdemmingen medfører store folkeforflytninger.
De som har fordeler av prosjektet er eliten, store
landeiere og store bedrifter. De som taper er
småbønder som blir tvunget til å gi opp jorda og
må flytte. Det er bare de store landeierne som får
kompensasjon.

De miljømessige og sosiale konsekvensene av GAPprosjektet med alle menneskene som er på
uønsket flyttefot er enorme. Virkningene på
økosystemene er drastiske og uopprettelige. Det vil
bli forandringer i klimaforholdene p.g.a. de nye
store oppdemmede vannflatene. Det sørøstlige
Tyrkia er kjent for seismisk aktive soner, store
dammer i slike områder kan bli katastrofale og kan
utløse jordskjelv av seg selv. Jordbruksområdene
vil bli basert på monokulturer, kunstgjødsel,
pesticider og irrigasjon, med de vannforurensninger og problemer dette innebærer, det
samme gjelder de problemene industriutviklingen
medfører.
Tyrkias dammer reduserer vannføringen, det har
vært nevnt med 40% for Syria og 80% for Irak av
det som var før prosjektet ble startet. En bonde i
Syria klaget i 1991 om at han nå måtte ta vann fra
dype brønner mens han før kunne pumpe vannet
direkte opp fra elven. Syria får f.eks. 90% av
overflatevannet fra Eufrat og 75% av energien fra
kraftverk langs Eufrat.
Når dammer bygges varierer ikke vannføringen
normalt med årstidene, men kommer strømmende
jevnt slik menneske ønsker, og dette påvirker
økosystemene i området. Det vannet som når fram
til Irak er meget forurenset fra jordbruk og industri
i Syria og Tyrkia. Tyrkia kan helt stenge
vanntilførselen til Syria og Irak. Det har vært og er
stadig konflikter om vannet og forhandlinger
mellom landene siden 1960-årene. Noen ganger
har Tyrkia og Syria alliert seg mot Irak, noen ganger
har konflikten vært mellom Tyrkia og Syria og
mellom Tyrkia og Irak, men også mellom Tyrkia og
en allianse mellom Syria og Irak.
I alle tilfelle og uansett allianser har Tyrkia hatt
fordeler av manglende endelige avtaler om bruken
av og fordelingen av vannet. Tyrkias tidligere
statsminister Suleyman Demirel sa at Tyrkia har
hele råderetten over vannet i Eufrat og Tigris fordi
elvene har sitt utspring i Tyrkia. Han skal ha sagt: ”
Vi kan ikke la land lenger nede langs elvene
bestemme hvordan vi skal bruke våre ressurser.”
Det hører med til bildet at det ikke er foretatt noen
miljøkonsekvensanalyse av GAP- prosjektet, enda
man vet at demninger og dammer innebærer
oversvømmelse av store områder, og medfører
folkeforflytninger og ødeleggelse av viktige
økosystemer.
Syria bruker også elvene til elektrisitet og irrigasjon
til jordbruket. Thawra-(Tabaqa)dammen ved
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Tabaqa i Syria ble ferdig i 1973. Irak reagerte mot
Thawra-dammen fordi denne reduserte vannmengden i elva. Det gikk så langt at Irak truet med
å bombe dammen i 1974, men dette ble avverget
ved hjelp av Sovjetunionen og Saudi-Arabia.
Resultatet var at Syria slapp ut mer vann til Irak og
Tyrkia gjorde det samme med Syria.
I 1990 ble det en ny konflikt under oppfyllingen av
en av dammene i GAP-prosjektet i Tyrkia. Syria og
Irak protesterte sammen mot Tyrkia. Tyrkia
protesterte og Irak truet med å bombe den
aktuelle dammen. Da Gulfkrigen i 1991 startet var
landene i gang med forhandlinger, men Tyrkia og
Syria var på motsatt side av Irak under denne
krigen og forhandlingene ble avbrutt.
Det bor kurdiske minoriteter i alle tre land. En av
dammene i GAP–prosjektet har gitt kurderne noen
fordeler, mens elektrisiteten som produseres går til
andre. Når Syria protesterer mot vannføringen i
Eufrat, anklager Tyrkia Syria for å støtte de såkalte
kurdiske terroristenes kamp for selvstendighet fra
Tyrkia. Både Tigris og Eufrat flyter gjennom tyrkisk
Kurdistan.
Det har opprørt Syria og Irak at Tyrkia har gått inn i
en vannavtale med Israel i 2004 (se nedenfor).

Sump-arabernes situasjon
Nord for byen Basrah i Irak går Eufrat og Tigris
sammen i et våtmarksområde eller
det som er igjen av det. De senere
årene er området blitt voldsomt
drenert for å få jordbruksarealer.
Den enorme reduksjonen av
vannføringen i vassdragene bidrar
ytterligere til uttørkningen av dette
unike sumpområdet som ligger
mellom byene Basrah, Nasiriya og
Amara.
Disse våtmarkene har vært viktige
for trekkfugler på vei fra Sibir til det
sørlige Afrika. En reduksjon av
våtmarksområdet på over 90% har
stor betydning for folks livsgrunnlag
i området, biodiversiteten og for
fiskeriene. I 5.000 år har området
vært bebodd av en folkegruppe
som levde i stråhytter på peler, som
blir kalt sump-arabere (Ma’dan) De
fleste er nå flyktninger i Iran eller
internflyktninger i Irak.
Sump-araberne kan føre sin kultur
tilbake til sumerere og babylonere
mer enn 3 000 år før Kristus. De har

vært beskyttet av at sumpene har vært
utilgjengelige. De brukte farkoster av siv, hadde
kveg og vannbøfler, fisket og laget håndverk av siv.
Krigen mellom Irak og Iran, og begge Gulfkrigene
har også bidratt til at denne folkegruppen går til
grunne. Befolkningen er redusert fra 250 000 til 3040 000. Tørrleggingen har bidratt sterkt til dette og
det gjør også de rike oljeforkomstene her.
Sumpområdet har fungert som et filter for
forurensninger, men tørrleggingen og den økte
forurensningen gjør at dette ikke fungerer slik mer.
Næringssaltene går dermed rett ut i den persiske
Gulfen og gir algeoppblomstring og mangel på
oksygen for dyrelivet her. Det er mange fiskearter
som holder til der elvene kommer ut, og fiskeriene
har blitt hardt berørt, det samme gjelder f.eks.
rekefisket. Når våtmarkene forsvinner vil det ha
betydning for klimaet i området og være kritisk for
plante og dyrelivet. Viktige fugle-, pattedyr- og
fiskearter forsvinner.
Iran og Irak har fellesvassdraget av Tigris og Eufrat
som grense seg i mellom før vannet renner ut i
Gulfen, derfor er også Iran berørt av det som
foregår i disse to elvene.
UNEP har arbeidet for å få til en avtale om en
integrert vassdragsforvaltning mellom landene i
regionen. Men krigene og den amerikanske
okkupasjonen av Irak gjør dette arbeidet uhyre
vanskelig.
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UNEP har skrevet en rapport om våtmarksområdet
og om mulighetene til redde noe av det. Det er
visstnok i gang en viss rehabilitering av våtmarksområdet, men det er problematisk siden en stor
mengde militært avfall fra de siste tre krigene også
finnes der.

Tyrkias avtale om vanneksport til Israel
Det eksisterer en 20-års avtale fra 2004 mellom
Israel og Tyrkia om kjøp av 50 millioner m3 vann
årlig som fraktes med tankskip til Israel. Dette er
en dyr transport og det har også kommet andre
forslag om måter å transportere vann på. Den
kanadiske forskeren Michel Chossudovsky har
skrevet flere artikler om dette.
Rett før de israelske angrepene på Libanon
sommeren 2006 hadde Israel og Tyrkia diskusjoner
om rørledninger fra den tyrkiske havnebyen
Ceyhan til den israelske havnebyen Ashkelon. Det
var snakk om olje-, gass-, strøm- og vannledninger i
en ca 400 km lang undervannsrørledning i
Middelhavet langs kysten av Libanon og Syria, med
de utfordringer dette medfører for folkene i
området, fordi Israel vil ønske militær kontroll over
prosjektet.
Chossudovsky hevder at den angloamerikanske
militæralliansen NATO søker å etablere kontroll

over sentral-Asias olje og gassforekomster og
strategiske rørledninger. Det viktigste prosjektet er
Baku-Tbilisi-Ceyhan olje- og gassledningene som
ble åpnet i 2006. Rørledningen som knytter Det
Kaspiske hav til Middelhavet går ikke gjennom
Russland, men gjennom tidligere republikker i
Sovjet unionen som Aserbaidjan og Georgia. Disse
landene er nå blitt en slags amerikanske protektorater med militære avtaler med bl.a. Israel og
NATO. Aserbadjan og Georgia har lenge hatt
militært samarbeide med Israel. Det er derfor nå
blitt en relativt ny interessegruppe mellom Tyrkia,
Israel, Georgia og Aserbadjan i Midt-Østen
området. Norske Statoil har forøvrig en eierandel
på 8,71% i rørledningen og dermed et delansvar
for driften av den.
Israel planlegger videre at olje og gass skal fraktes
videre fra Ashkelon i en Trans-Israel Ashkelon Eilat
rørledning, også kjent som Israels Tiplin som
allerede er i bruk til dette. Fra Eilat ved Rødehavet
kan olje og gass skipes ut til det asiatiske markedet.
Ledningene mellom havnebyen Ceyhan i Tyrkia og
Ashkelon er meg bekjent ikke påbegynt enda. Men
det er klart at Tyrkia er kommet i en sentral
posisjon når det gjelder olje og vannforsyningen i
mange land i Midt-Østen. Vannet som skal
eksporteres til Israel stammer fra Eufrat og Tigris,
så Syria og Irak og Iran er også berørt av dette.

Edel Havin Beukes
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4.4. Kampen om vannet i Midtøsten
Vi hører ikke så mye om den rollen ferskvann
spiller i den israelsk- palestinske konflikten i
Midtøsten. Konflikten framstilles ofte som en
uløselig religions- og kulturkonflikt mellom jøder
og arabere. Men Israels erobringer av landområder
etter opprettelsen i 1947 er også en kamp om
kontroll over vannkildene. For alle land i området
er sikkerheten knyttet til at regjeringene kan skaffe
nok vann til befolkningen sin, og det vil aldri kunne
bli en tilfredsstillende fredsavtale uten at det blir
en rettferdig fordeling av vannet i området.
UNEP’s miljøstudie om de okkuperte palestinske
områdene fra 2003 og prof. emerita Marie
Kennedys artikkel fra 2006 gir god oversikt over
israelsk vannpolitikk. I 2008 kom en bok om
Jordanvassdragets historie av Nina Drolsum
Kroglund. Hun tar også for seg hvordan vannspørsmålene har blitt behandlet bl.a. i den såkalte
Oslo-prosessen, og dessuten hvordan palestinere
og israelere forsøker å håndtere vannspørsmålene
sammen selv om det er israelerne som har
kontrollen og makten over vannkildene. Vann er et
av de mest sentrale og vanskeligste temaer i
fredsforhandlingene i Midtøsten.
Den britiske regjeringen erklærte i den såkalte
Balfour-erklæringen av 1917 at de hadde en positiv
innstilling til opprettelse av et jødisk hjemland i
Palestina. Den sionistiske verdensorganisasjonen
avgrenset i et forslag til Folkeforbundet i 1919 et
fremtidig jødisk hjemland i forhold til vannkildene,
først og fremst vannkildene til Jordanelven, nedre
del av Litanielven i Libanon og nedre del av
Yarmoukelven. Palestina var en britisk koloni da FN
opprettet staten Israel i deler av Palestina i 1947,
og ingen av disse arealene ble inkludert da. Men i
2007 kontrollerte Israel de aktuelle områdene
unntatt Litanielven i Libanon.
I 1973 gjentok den daværende israelske statsminister David Ben-Gurion hvor viktig det var for
staten Israel å utvide grensene for å skaffe tilgang
på vann. Han uttrykte det slik: “It is necessary that
the water sources upon which the future of the
Land depends should not be outside the borders of
the future Jewish homeland. For this reason we
have always demanded that the Land of Israel
include the southern banks of the Litani River, the
headwaters of the Jordan and the Hauran region
from the El Auja spring south of Damascus.”
Hvilke vannkilder finnes i området og hvordan har
utvidelsen av landområdene og kontrollen over
vannkildene skjedd etter at staten Israel ble

opprettet? Hva er situasjonen nå? Hva bringer
fremtiden?

Den israelske muren
I 2007 var Israel godt i gang med å bygge en mur
som er planlagt å bli 730 km lang og opptil 8 meter
høy. Muren ble påbegynt i 2002 og skjærer
gjennom palestinske byer og landområder og er
blitt plassert godt over på palestinsk område, slik
at gode palestinske jordbruksområder og vannforekomster kommer på israelsk side av muren.

Byggingen av muren ser ut til å være et bevisst
tiltak for å få tak i ytterligere land og vannkilder.
Det foreligger israelske planer om bruken av
annekterte områder til nye boliger og industri,
altså et klart tyveri av land under dekke av militære
behov og et sikkerhetsargument. Men muren
sikrer også Israel kontroll over de viktigste
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grunnvannsforekomstene.
Den
palestinske
befolkningen blir i praksis sultet og tørstet ut fra de
stadig reduserte okkuperte palestinske områdene
av israelerne.
Det finnes et eget internasjonalt juridisk regelverk
for okkuperte områder og vanntilgang. Haagkonvensjonens artikkel 55 (1907) sier at en
okkupasjonsmakt ikke kan benytte seg ubegrenset
av vannressursene som finnes i okkuperte
områder. Vannuttaket skal begrense seg til
militære behov og formål. Den store tilførselen av
grunnvann til de ulovlige israelske bosetningene
bryter artikkel 55.
Artikkel 27 i Genevekonvensjonen(1949) forbyr en
okkupasjonsmakt å diskriminere og forskjellsbehandle befolkningen i de okkuperte områdene.
Israelerne i de ulovlige bosetningene har store
fordeler framfor palestinerne når det gjelder
vannforsyningen.
Haagkonvensjonens artikkel 43 forbyr en
okkupasjonsmakt å forandre lovgivingen i området
den okkuperer. Men vannressursene er blitt
integrert i Israels juridiske og byråkratiske system
og palestinerne er blitt hindret fra å utvikle egne
ressurser på området siden 1967. Israelerne borer
med vilje dypere brønner slik at brønnene til
palestinerne, som har vært der i generasjoner, går
tomme.
I tillegg til det internasjonale regelverket som skal
beskytte mennesker i krig og okkupasjon, gjelder
mange menneskerettighetskonvensjoner uavhengig av politisk og humanitær situasjon i et land. Bare
i kraft av å være menneske skal den enkelte ha
visse rettigheter. Retten til vann er en del av dette
internasjonale regelverket. (Se også kapittel 6.1.)

Vannforbruk i Midt-Østen
Israel bruker nå ca 73% av vannet fra Vestbreddens
grunnvannskilder. De jødiske bosetningene får
10%, mens 17% tildeles palestinerne. Israelerne får
350 liter pr. person pr dag, mens palestinerne får
70 liter. Verdens helseorganisasjon, WHO, har en
minimumsstandard på 100 liter. Hele 40% av
grunnvannet som brukes i Israel kommer fra
okkuperte områder.
Vannmangelen øker konflikten mellom Israel og de
2,4 millioner palestinere som bor i okkuperte
områder. Det har vakt harme at Israel bruker vann
til å holde parker, plener og svømmebassenger, og
en vannkrevende produksjon av bomull på
okkuperte områder, mens palestinerne må få
tilkjørt vann fra tankbiler.

Det er fem land og folk som har behov for
vannressursene i området: Libanon, Syria, Jordan,
Israel og Palestina. Alle landene unntatt Libanon
har enorme vannproblemer. Grunnvannet brukes i
et tempo som er flere ganger høyere enn det som
gjendannes. I Israel-kontrollerte områder har
uttaket av underjordisk vann i mange år vært langt
større enn gjendannelsen, og i tillegg er kildene
forurenset av sjøvann, kunstgjødsel og plantevernmidler. Gazastripen er meget tett befolket og helt
avhengig av grunnvann, men her trenger
saltvannet fra Middelhavet inn og ødelegger
kildene.

Tilgjengelig vann (m3 pr innbygger i året)
Palestina

70

Jordan

154

Israel

248

Libanon

1 232

Syria

1 379

Norge

80 000

Kilde: Nina Drolsum Kroglund, s. 14
I 1964 hadde Israel fullført den såkalte National
Water Carrier som skulle gi vann til irrigasjon av
jordbruk i Negev-ørkenen. Vannet kom fra Jordanvassdraget og Galileasjøen. Israel tok ut mye mer
vann fra Jordanelva enn avtalen med nabolandene
innebar. Dette førte til at Jordan og Syria begynte
med sine egne vannavledningsprosjekter. I 1965
bombet Israel disse arabiske prosjektene. Ariel
Sharon, som var ansvarlig general under
seksdagers krigen i 1967, har sagt: ”Folk tror at
denne krigen startet 5. juni 1967, men i realiteten
startet den 2 ½ år før, da Israel bestemte seg for å
stoppe vannavledningsprosjektet til Jordan.”
Krigen førte til at Israel økte kontrollen over
ferskvannskilder med 50%. Tilførselselva Banyias
starter på Golanhøydene. I 1967 okkuperte Israel
Golanhøydene i Syria og fikk kontroll over Galileasjøen og elvene Banyias og Yarmouk. Israel tok
også Vestbredden fra Jordan. Før 1967 utnyttet
Israel regnvann som falt over Vestbredden og
underjordiske vannkilder der, men det ble ikke nok
vann til landets ambisiøse planer, en av dem var
jødiske bosetninger på Vestbredden. Okkupasjonen førte til kontroll over vannet både i
Jordanvassdraget og i grunnvannsforekomstene.
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Libanon og Syria
Israel okkuperte deler av Sør-Libanon i 1978. FN
sikkerhetsråd fordømte Israels okkupasjon og
krevde gjentatte ganger full israelsk tilbaketrekking. I 1978 ble UNIFIL opprettet for å overvåke
tilbaketrekkingen fra området, men dette skjedde
ikke før i 2000. Mer enn 65 000 norske soldater har
vært stasjonert i Libanon i tiden 1978-98. Det ble
laget en rapport i 2000 om deres syn på
situasjonen der. Den viser at mange norske
soldater på oppdrag i Libanon fikk sjokk da de
ankom landet, og snudde fra å være pro-Israel til
pro-Palestina. De trodde på forhånd at Israel var
den gode part i konfliktene med araberne. På slagmarken ble dette synet bombet i grus, av Israel.
Israels såkalte sikkerhetssone i Libanon omfatter
Litanielva, men også elvene Hasbani og Wazzani.
Allerede tidlig på 70-tallet hadde Israel installert
pumper langs grensen til Libanon for å ta vann fra
Sør-Libanon til Israel. Etter invasjonen i 1978
forbød Israel libanesiske bønder å bore brønner.
Dette israelske prosjektet ble en trussel mot
Libanons vannsikkerhet og vann til jordbruket der.
Syria, som også er avhengig av vann fra Libanon,
var redde for at Israel skulle bemektige seg alt
vannet og dette bidro til at Syria gikk inn i Libanon.
Israel har fremdeles kontroll over syriske land- og
vannområder.
Den 140 km lange Litanielven renner bare på
libanesisk område, gjennom den fruktbare Bekaadalen parallelt med grensen til Syria mot Golanhøydene og nordlige del av Israel, men gjør en
sving og renner parallelt med grensen til Israel ut
til Middelhavet nord for byen Tyr.
Den israelske invasjonen av Libanon i 1978 ble kalt
”Operasjon Litani”. Under Israels invasjon av
Libanon i 1982 observerte norske FN-observatører
(bekreftet senere av en israelsk minister i 1983,) at
Israel gjorde tester for mulighetene til å kanalisere
vannet fra Litanielva inn i Israels vannsystem.
Ministeren sa at de avsto fra dette pga. politisk
risiko og lav vannstand. Men Israel okkuperte da
den sørlige del av Libanon og vestlige Bekaadalen
og ødela de libanesiske installasjonene, jaget store
deler av befolkningen bort og hindret de som ble
igjen å bruke vann også fra Wazzani og Hasbani
elvene. Okkupasjonen av Sør-Libanon varte fra
1982 til 2000.
Israel invaderte Libanon igjen i 2006. Dagen før
våpenhvilen skulle tre i kraft dro israelske soldater
til bredden av Litanielva. Under denne krigen ble
også hundretusener av flyktninger drevet bort,
Israel ødela store deler av vann-infrastrukturen i
Sør-Libanon, inkludert Litanidammen, den store

pumpestasjonen ved Wazzani-elven og irrigasjonsanleggene for jordbruket langs kysten og i deler av
Bekaadalen. Dessuten ble det de siste dagene
droppet millioner av klasebomber i området.
UNICEFs representant der sa at han aldri hadde
sett en slik ødeleggelse før. Hvor vi enn går og spør
folk om hva de trenger mest, er svaret alltid vann.
Folk ønsker å flytte tilbake til sine lokalsamfunn,
men om de kan bli der eller ikke avhenger
fullstendig av tilgangen på vann, sa han. Klasebombene gjør det ikke lettere heller!

Jordan
Jordanelva er eneste overvannskilde for Jordan. Da
Israel avledet mye av vannet til sine vanningsprosjekter i Sør-Israel gikk Jordan løs på grunnvannet og tar nå ut mye mer enn det som
gjendannes. De har tappet ut vann fra den kjente
Oasen Azrac som var et eldorado for dyr,
trekkfugler og mennesker og sendt vannet i rør til
hovedstaden Amman. Oasen er så godt som gått til
grunne. Nå (2008) er det sterke vannforbruksrestriksjoner i Jordan. Husholdningene der får vann
1-2 ganger i uken.
Israelerne, palestinerne og jordanerne har 5 år på
rad fått langt mindre nedbør enn normalt.
Kvaliteten på vannet som er tilgjengelig blir stadig
dårligere. Grunnvannet som allerede er overbelastet strekker ikke til. Israels jordbruk sluker
store mengder subsidiert vann, men størsteparten
av jordbruksproduktene eksporteres. I praksis
betyr dette at den israelske regjering betaler for å
eksportere dyrebare vannressurser.
Israel har noen avsaltningsanlegg og flere under
bygging. De har også planer om å legge en
vannledning, sammen med olje/gass- og
elektrisitetsledninger i Middelhavet fra Tyrkia til
Israel. (Se mer om vannavtalen mellom Tyrkia og
Israel i kapittel 4.3.).

Mulige løsninger
Det er mange grunner til vannkrisen i området.
Nedbøren er ikke jevnt fordelt, vannkildene ligger i
andre land enn der vannet brukes, og den globale
oppvarmingen og klimaforandringene berører alle.
Befolkningsøkning og jordbrukssatsing innebærer
både stort forbruk av vann og forurensning. Grunnvannet tappes uten tanke for fremtidens vannproblemer. Dette gjelder samtlige land i området.
Men verst stilt er den palestinske befolkningen.
Dagsavisen meldte 10.7.08 om vannmangel og
protester på Vestbredden. Det vil aldri bli noen
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varig fred i Midtøsten uten en rettferdig vannbruksavtale mellom alle de berørte partene.
Det må forhandles fram en internasjonal avtale om
bruken av ferskvann. Det må være en rettferdig
avtale, det må tas hensyn til vannbruken over
lengre tid, til hvordan fremtidens bruk vil kunne bli

og ikke minst til hvem som er oppstrøms og
nedstrøms. Vann kan ikke brukes til hvilke som
helst gjøremål. Hvis det ikke blir gjort noe med
vannhusholdningen går alle mot en uopprettelig
vannkatastrofe og nye grusomme kriger.

Edel Havin Beukes
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4.5. Kan konflikter om Nilens vann løses fredelig?
Nilen er den lengste elva på jorda, 6800 km lang.
Den har to store tilførselselver, Blå-Nilen og HviteNilen. Blå-Nilen som skaffer minst 80% av vannet i
Nilen får mesteparten av vannet fra Tanasjøen i
Etiopia, men det er også flere små elver som bidrar
med vann fra Kenya Tanzania, Rwanda, Burundi og
Kongo (DRK). Følgende 10 land er berørt av det
som skjer med Nilen og nedslagsområdet til
vassdraget: Egypt, Sudan, Kongo, Etiopia, Eritrea,
Uganda, Rwanda, Burundi, Kenya og Tanzania.

Nyanza). Derfra renner den videre gjennom
Uganda, og har også store sideelver fra Etiopia og
Sudan. Hvite-Nilen og Blå-Nilen møtes i Khartoum i
Sudan, og derfra kalles den bare Nilen.

Hvite-Nilen starter i Kageraelven i Rwanda og
passerer også grensen mellom Rwanda, Uganda og
Tanzania før den renner ut i Victoriasjøen (Lake

Egypt har brukt vann fra Nilen til jordbruk i minst
5.000 år. I 3.000 år har elven hatt små oppdemmede partier som ble regulert av sluser, for å
kontrollere noe av flomvannet til irrigasjon.
Nilen fikk regelmessige oversvømmelser av vann
med slam som inneholdt viktige næringssalter
for jordbruket. Midt på 1800-tallet startet en
større utbygging av bassenger og kanaler.

I Atbara-elven, som bl.a. kommer fra Eritrea og
renner ut i Nilen etter Khartoum, har Sudan bygget
flere dammer. Nilen har 6 katarakter, dvs fosser og
stryk med bratte elvekanter, mellom Khartoum og
Aswan. Nilvannet samles opp i en kunstig sjø, Lake
Nasser (Aswandammen) og renner videre gjennom
Nildalen i Egypt via et stort delta ut i Middelhavet.

Keiser Napoleon III i Frankrike åpnet
Suezkanalen i 1869 for å få en enklere vei til
India. Statsminister Disraeli i England kjøpte opp
44% av aksjene seks år senere fra den da
forgjeldete egyptiske herskeren. Frankrike og
England hadde dermed skaffet seg økonomisk
kontroll over Egypt. England okkuperte Egypt i
1882, og senere Sudan i 1898. Gjennom
kolonitiden hadde Storbritannia kontroll over
store deler av Nilvassdraget. De la opp til en
enhetlig utnytting av vassdraget til fordel for
Egypt, og tildels Sudan, for å sikre britiske
bomullsinteresser der.

Utbygginger i Nilvassdraget
Egypt er i dag fullstendig avhengig av
overrislingsanlegg fra Nilen for matproduksjon
til den økende befolkningen. Både Egypt og
Sudan har laget store demninger for å regulere
vannet, den mest kjente er Aswandammen som
også skaffer elektrisitet. Aswandammen er
betegnelsen på to dammer over Nilen ved byen
Aswan. Den første ble bygget av britene i 18981902 og var 40 meter høy. Den andre ble bygget
i 1960-70 sør for den første. USA hadde lovet
teknisk og økonomisk støtte men trakk løftene
tilbake da Egypt under president Nasser
anerkjente
folkerepublikken
Kina.
Sovjetunionen gikk inn med nødvendig
økonomiske støtte til prosjektet. Dammen er 3,6
km lang og 114 meter høy.
Dammene har gitt elektrisk kraft, men har også
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ført til økologiske katastrofer. Dammene holder
tilbake næringsrikt slam som ellers ville ha flommet
utover Nil-deltaet og gitt grunnlag for jordbruket.
Dette har bl.a. ført til at Nildeltaet har sunket, så
saltvann trenger inn.
Det har blitt helt nødvendig med tilførsel av
kunstgjødsel til jordbruket og vanningsanlegg.
Dessuten blir det vanskeligheter for selve driften
av dammene fordi det samler seg opp slam der.
Dammene og alle kanalene øker fordampningen av
vannet. Vannbårne sykdommer som Bilharzia
(sneglefeber) har også spredt seg ytterligere.
Sudan og Egypt er avhengige av Nilvannet for
økonomisk og sosial utvikling, men det er også de 8
landene lenger sør. Nilvassdragets vann brukes til
drikkevann, jordbruk, fiske, transport, industri og
vannkraft, men mottar også store mengder
forurensninger. Forurensningene kommer fra
jordbruket, husholdninger og fra forskjellige typer
industri, som tekstil, treforedling, gruvedrift av
metaller, oljeutvinning m.m.

til å bygge en dam på Blå-Nilen. Etiopia som bidrar
med 80% av vannet i Nilen fikk ingen rettigheter til
vannet. Egypt sa nei til all bruk av Victoriasjøen,
som de mente kunne påvirke vann-nivået i Nilen.
Etiopia ønsker å lage irrigasjonsanlegg i Nilen for å
dyrke opp jordbruksarealer til befolkningen sin og
de vil også bruke Tanasjøen til kraftproduksjon.
Kenya ønsker å reforhandle avtalen fordi de har
vannmangel og hyppige tørkeperioder og ønsker å
bruke vann bl.a. fra Victoriasjøen til irrigasjon og
elektrisitetsproduksjon. Kenya ønsker også å
utnytte vann fra egne små elver. Landet utnytter i
dag bare 3-4% av sine irrigasjonsmuligheter og
ønsker mer. Egypts vannminister har tidligere på et
regionalt møte karakterisert planene til Kenya som
en krigserklæring. Det var forøvrig flere europeiske
kolonimakter som var involvert i Nilen i årenes løp,
og som sørget for avtaler også seg imellom, både
når det gjaldt kolonigrenser og bruken av vannet,
som Belgia, Italia, Frankrike og Storbritannia.

The Nile Basin Initiative
Internasjonale avtaler om Nilens vann
Det har vært flere avtaler om Nilens vann gjennom
tidene. I 1891 ble det inngått avtale mellom Italia
og England, i 1902 mellom keiseren av Etiopia og
Storbritannia, og i 1906 mellom Kongo (Belgia) og
Storbritannia. Samme år ble det inngått avtale
mellom Storbritannia, Frankrike og Italia. Alle disse
gjaldt store begrensninger på bruken av vannet til
fordel for Sudan og Etiopia.
Nilen-avtalen, som ble underskrevet i 1929 og
ratifisert i 1959, la begrensninger på rettighetene
til Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi,
Etiopia og Eritrea når det gjaldt Nilen og
tilførselselvene. Egypt og Sudan signerte 1959 avtalen, mens Storbritannia signerte for de
landene de hadde kontrollen over som kolonimakt.
Avtalen var først og fremst en regulering av
forholdet av bruken av Nil-vannet mellom Egypt og
Sudan. Avtalen krever at landene gir Egypt og
Sudan beskjed om og ber om tillatelse til alle
planer de har for vannet. Egypt gir bare tillatelse
hvis deres egne interesser ikke blir nevneverdig
berørt.
Nilen har en vannmengde på gjennomsnittlig 84
milliarder kubikkmeter (målt ved Aswan-dammen).
Egypt bruker 55,5 mrd og Sudan 18,5 mrd. Ca 10
milliarder kubikkmeter vann fordamper på veien,
først og fremst fra de store dammene. Det blir
altså minimalt igjen til de andre 8 landene. Egypt
sikret seg der bl.a. retten til å bygge en Aswan-dam
som kan lagre ett års elvevann, og Sudan fikk rett

Hele 10 land er med i ”The Nile Basin Initiative”
som ble opprettet i 1999 bl.a. ved hjelp av
Verdensbanken. Gruppen skal se på felles
utnyttingen av Nil-vannet. Målet var å løse
konfliktene om vannet på en fredelig måte. Blant
de store utfordringene er om Egypt vil akseptere at
de får mindre vann og om f.eks. Etiopia kan bruke
vann fra Blå-Nilen til å utvikle sitt eget jordbruk.
Kenya har presisert at landet ikke ønsker krig med
Egypt. Egypt argumenterer med at de har hevd på
den store mengden vann de får etter avtalen.
Kenya har beskrevet avtalen fra kolonitiden som
urettferdig og ufornuftig. Storbritannia hadde den
gang som mål å sikre Egypts og derved sine egne
interesser gjennom Nilavtalen. Dessuten spilte
Suezkanalen en stor rolle.
Tanzania planlegger Shinyanga-prosjektet, der
vann skal pumpes opp fra Victoriasjøen til landbruk
og husholdninger. Egypt har før reagert på
tilsvarende planer i Kenya. Egypt har selv store
planer om å utvide sitt eget forbruk av Nil-vann og
de er i god gang med å utvide jordbruksproduksjonen ved å lage en 310 km lang kanal til
irrigasjonsprosjektet Toshka i Sør-Egypt.
Uganda har forslått i sitt parlament at Egypt skal
betale for vannet de bruker. Begrunnelsen er at
Egypt og Sudan bruker vannet som kommer fra
østafrikanske land og legger begrensninger på
deres uttak.
Etiopia var ikke med i avtalen fra 1929 og har truet
med å bruke vann uten hensyn til den gamle
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avtalen. Etiopia ønsker å bygge dammer og
irrigasjonssystemer for å skaffe mat til egen
befolkning som ofte blir utsatt for tørke og sult, og
vannkraft til elektrisitet. Dette er ikke mulig etter
den nåværende avtalen. Etiopia er i dag et av de
fattigste land i verden. Etiopia er et nedbørrikt
land, men er likevel ofte plaget av tørke.

rapporten Vann og konflikter juni 2006. Statkraft
Norfund Power planlegger å bygge 4 småskala
kraftverk i de vestlige delene av Uganda. Disse
berører ikke Nilvassdraget, men også her er det
problemer. Det slippes for lite vann utenfor
turbinene og dette påvirker det biologiske
mangfoldet.

Norske interesser har i følge FIVAS vært involvert i
en forstudie (prefeasibility study) av en dam ved
Karadobi i Etiopia på Abbay (Blå-Nilen) og en studie
av to dammer på Baroelven i Etiopia som renner ut
i Hvite-Nilen et stykke sør i Sudan. Kontrakten ble
gitt til et konsortium av NORPLAN, Norconsult, og
det tyske selskapet Lahmeyer. NORAD offentliggjorde anbudene i 2003.

Victoriasjøen er et viktig ledd i Nilvassdraget. Det
har vært ekstrem tørke i store deler av Øst-Afrika
de siste 10 årene og f.eks. Kenya har måttet få
katastrofebistand for store områder. Alle landene i
området rapporterer om mindre matproduksjon.
Fiskerne på Victoriasjøen har store problemer.
Innførte fiskearter har utkonkurrert de fleste andre
fiskearter i sjøen og vannet i sjøen minker. Tørrlegging av yngelplasser for fisk og de artene fiskene
lever av reduserer bestandene dramatisk. Vannet
har sunket og skaper problemer for båttrafikken.
De som bor langs sjøen er småskala bønder og
fiskere uten elektrisitet og trenger brensel til
matlaging. Dette fører igjen til avskoging og
dermed blir jorda utvasket og Victoriasjøen får mer
slam og klimaet blir endret. Vannet blir forurenset
både fra jordbruk og industri og husholdninger. De
siste 40 årene har Uganda vært avhengig av
elektrisitet fra to kraftverk som er bygget ved
utløpet fra Victoriasjøen, men de siste årene har
kraftverkene gått for halv maskin. Siden 1959 er
Victoriasjøen blitt regulert ved bygging av demning
og et kraftverk, før kalt Owen Falls (nå Nalubaale).

Baro-prosjektet innebærer neddemming og
ødeleggelse av den opprinnelige regnskogen i
området. Verdensbanken og Pengefondet gir ikke
støtte til slike prosjekter, men det kan hende at
kinesisk kapital er interessert, og da er i tilfelle
forarbeidet gjort for dem. Karadobi-prosjektet
ligger nord for Addis Ababa og den dammen skal
bli 250 meter høy med et 200 km langt reservoar.
Siden få folk må flyttes regnes prosjektet som
relativt uproblematisk. Dammen skal temme de
årlige flommene i Blå-Nilen, men det er klart at
konsekvensene på sikt kan bli store for
befolkningen i Sudan. Det næringsrike slammet blir
holdt tilbake i dammen i mange år og vil ikke
kunne nyttes i jordbruket nedstrøms.
Nile Basin-landene feiret den andre Nil-dagen den
22.2.2008 under mottoet “Cooperation on the
Nile: Sustaining our life, our future”. Det gjelder
samarbeid om miljøspørsmål, om virkningene av
klimaforandringene, om fattigdomsbekjempelse og
om å fremme sosial og økonomisk utvikling.
Landene har nå laget et ” Shared Vision
Programme” for å forsøke å løse vannfordelingsproblemene for de 300 millioner mennesker som
sogner til Nilvassdraget. Men pr. 24.2.2008
manglet signaturene til Sudan og Egypt på denne
”The Nile Cooperative Legal Framework Agreement.” Det ville være en stor seier om disse viktige
landene i Afrika kunne bli enige om en
vannbruksplan, men hvis forhandlingene skulle
skjære seg vil det være behov for upartisk hjelp
utenfra fra det internasjonale samfunnet.
Flere land, bl.a. Norge, har støttet arbeidet med
Nil-initiativet fra starten av og Universitetet i
Bergen har i dag mange forskningsprosjekter
tilknyttet Nilen. Men Norge har også involvert seg i
vannkraftutbygningsprosjekter bl.a. i Uganda.
FIVAS gjorde en studiereise i Uganda for å se på
disse prosjektene og har skrevet om erfaringene i

Victoriasjøen er dermed gått fra å være en naturlig
innsjø til å bli et gigantisk vannmagasin. Reguleringen av vannføringen er en avtale mellom Egypt
og Uganda der Uganda forplikter seg til å slippe ut
en viss mengde vann avhengig av vann-nivået i
Victoriasjøen. Denne vannmengden skulle ligne det
nivået som var naturlig før kraftverket ble bygd.
Uganda har ignorert dette og sluppet mer vann
gjennom. Victoriasjøen minsker både pga tørke
(45%), men mest pga kraftverkene ved Owens Falls
(55%). Omstridte vannkraftutbygninger som
Bujagali Falls litt lenger ned enn Owens Falls kan bli
presset gjennom til stor skade for miljø og
økonomi.
Uansett er det en brøkdel av Ugandas befolkning
som kan benytte elektrisitet fra vannkraft. Kanskje
andre desentraliserte kraftkilder kunne være mer
bærekraftige! Norske interesser (Agder energi/
Norpak) er engasjert i et kraftverk som planlegges
ved Karuma Falls i Uganda. Denne skal bygges uten
demning, deler av elva skal legges i rør i grunnfjellet. Befolkningen i området som er meget
fattige er positive til prosjektet pga muligheter for
jobb og lokal utvikling, hvis det går som de norske
utbyggerne lover dem.
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Nil-initiativet er et forsøk på samarbeid om
vannbruken mellom de berørte landene. Men det
er behov for en fast, uavhengig internasjonal vannmeglerinstitusjon i regi av FN som kan bistå med å
lage avtaler for fordeling og bruk av vannet på en

fornuftig og rettferdig måte uten at det trues med
sanksjoner, maktbruk og krig. Akselererende klimaproblemer med økende mangel på ferskvann flere
steder på jorda gjør dette helt nødvendig
fremover.

Edel Havin Beukes
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5. EKSEMPLER PÅ PRIVATISERING OG GLOBALISERING
5.1 Transnasjonale selskap – eksempel Coca-Cola
I resolusjonen 55/2 fra FNs tusenårskonferanse i
2000 om målene for utviklingspolitikken fram mot
år 2015, heter det: ”Vi tror at den sentrale
utfordringen vi møter i dag er å sikre at globalisering blir en positiv drivkraft for alle verdens folk.
For selv om globaliseringen tilbyr store muligheter,
er dens fordeler og kostnader ujevnt fordelt.”

Gjenvinning AS inntil det sammen med Franzefoss
Gjenvinning AS etablerte Normet Group AS. CGIAOnyx med sine nærmere 80 000 ansatte i nesten
50 land, er et datterselskap av franske Vivendi,
kanskje mest kjent for salg av vann og vannkraft.
Disse er igjen en del av giganten Veoliagruppen
med mer enn 300 000 ansatte på verdensbasis.

De første selskapene som ble startet i Europa før
1700-tallet hadde en ”sosial” profil. De bygget
institusjoner som sykehus og universiteter for
allmennheten, og hadde ikke fortjeneste som
drivkraft. Senere ble inntjening det sentrale, og
selskapene ble aktivt brukt for å oppnå kontroll
over handel, ressurser og territorier i Asia, Afrika
og Amerika. East India Company ble startet på
slutten av 1500-tallet, og regnes som det første
kommersielle storselskap. Da selskapet var på sitt
største hersket det over 20% av jordas befolkning.

Anslaget er at Veoliagruppen og franske Suez, med
sine datterselskap, kontrollerer mer enn 50% av
den privatiserte vannforsyningen i verden. Andre
store vannselskap er amerikanske Bechtel og
Hallibuton, britiske Biwater, tyske HP Gauff og
Ondeo, et av Suez’ datterselskap.,

De viktigste årsakene til at vestlige transnasjonale
selskap – TNS - investerte i utviklingsland, har vært
tilgangen på billig arbeidskraft, tilgang til råvarer
og til lokale markeder. Ny teknologi og bedre
kommunikasjonsmuligheter har økt hastigheten på
globaliseringen, og helt sentralt står TNS. De
opererer på tvers av nasjonale landegrenser, eller
med minst ett datterselskap i et annet land.
Verden behandles mer og mer som en bedrift og
de dominerer mer og mer av verdens produksjon,
handel og i det siste i økende grad kraftutbygging,
vann og sanitærsektoren.
Verdensbanken har vært en forkjemper for en
liberal global økonomi, og framveksten av TNS er i
stor grad deres ”fortjeneste”, likeledes krav om
privatisering og reduksjon av offentlig sektor for å
oppnå lån til utvikling. For de fleste er det nesten
umulig å følge med i storselskapenes utvikling med
bruk av datterselskap, underleverandører, oppkjøp
og sammenslåinger. Antall store TNS kan bli
redusert, men samlet vil de etter all sannsynlighet
fortsatt ha en hurtigere økonomisk vekst enn hele
den globale økonomien.
Samme konsern kan drive innenfor et stort spekter
av områder. CGIA-Onyx, kjent for avfallshåndtering, kjøpte i 1999 opp Oslo-firmaet Norsk
Gjenvinning AS. Onyx-Norge tømmer søppel for
rundt 25% av Norges innbyggere, mens
renovasjonsdelen
beholdt
navnet
Norsk

Coca-Cola er en av verdens mest kjente
merkevarer og finnes i nesten alle verdens land.
Coca-Colas hovedkontor ligger i Atlanta i USA, og
det er ikke blant de aller største selskapene, basert
på brutto inntekt. Det er forunderlig hvordan
denne leskedrikken har evnet å få innpass i de
mest fjerntliggende samfunn. Det anslås at det på
verdensbasis konsumeres mer enn 1.000 millioner
Coca-Cola flasker i året, noe som tilsvarer 12.500
flasker i sekundet. Både tilgjengelighet og
etterspørsel opprettholdes av de tusener millioner
dollar som brukes på PR hvert år. Ved hjelp av
reklame har Coca-Cola klart å skape en assosiasjon
til en sunn livsstil, sport, personlig mestring, glede,
vennskap, gode minner, og lykke. Men til tross for
millioner på PR-budsjettet har ikke Coca-Cola klart
å skjule sine skyggesider, og har et langt rulleblad
med undertrykkelse av fagorganiserte, miljøødeleggelser, overforbruk av vann, helseskader hos
barn og unge, og innblanding i flere rettssaker.
Coca-Cola kan sees som eksempel på grådigheten
hos mange storselskap, der størst mulig egen
fortjeneste er det eneste målet som teller, og der
de store skadene som påføres samfunn ikke
vektlegges. Så lenge fordelene overstiger
omkostningene ved å forårsake skade, og
lovgivningen ikke endres, er det lite trolig at
storselskapene vil endre seg.

Coca-Cola i Mexico
Etter at Coca-Cola ble startet i 1880 årene, var
datterselskapet FEMSA i Mexico et av de første
som ble etablert, og det forsyner i dag 9 land i
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Latin-Amerika. Coca-Cola bruker ca 2.400 millioner
dollar i PR i året, og av dett benyttes ca 1/5 i
Mexico. De har verdens største forbruk, større enn
i USA, og 7 av 10 brusflasker som selges i Mexico er
et produkt fra brusgiganten.
I delstaten Chiapas, i det sørøstlige Mexico, som
har en stor andel urbefolkning, har Coca-Cola etter
vedvarende reklame blitt en ”obligatorisk”
leskedrikk. Den har i stor grad overtatt for
tradisjonelle drikker ved mange seremonier,
feiringer og markeringer av forskjellig slag. I følge
organisasjonen Ciebac henger det høye forbruket
også sammen med at lokale forhandlere blir
”påtvunget” salgskvoter ved bruk av ”gaver”.
Lokale butikkeiere kan motta møbler eller
hvitevarer som kjøleskap, mot at de forplikter seg
til å selge en viss mengde i måneden. Den viktigste
målgruppen for brusgiganten er barn og unge, for
de forblir ofte trofaste kunder resten av livet.
Ciebac viser også til aggressiv reklame, og at det
bare kreves 2 pesos pr. flaske i Chiapas, mot 5
pesos i butikkene i Mexico City. De 14 tapperiene i
landet står overfor 70 søksmål, der de bl a
beskyldes for monopol, fordi de har forbudt
butikkeiere å selge rivaliserende brusmerker. Dette
har påført selskapet den største mulkten i
selskapets historie i Mexico, men det er neppe nok
til at selskapet endrer atferd.
I følge FEMSA er ”målet” å bruke 2.1 liter vann pr.
liter brus. Andre kilder i selskapet indikerer tall på
over 3 liter. Et forskningsprosjekt om vannforbruket kom fram til ca 5.5 liter, mens den kjente
indiske aktivisten Vananda Shiva, hevder at det
trengs 9 liter vann pr. liter Cola i India. Tallet kan
imidlertid være nesten 200 liter vann pr liter CocaCola, hvis ”water-footprint” legges til grunn. (Se
kapittel 3.2)
Vannkonsesjoner. Siden år 2000 har Coca-Cola
forhandlet fram 27 vannkonsesjoner i Mexico. I
følge sedvanerett tilhører flere av vassdragene
urbefolkningen. 8 konsesjoner tillater utslipp av
industriavfall i offentlig vassdrag, derfor er flere
vassdrag privatisert ved hjelp av Verdensbanken.
Sammen med tidligere privatisering av jord er det
blitt mulig for private selskap som Coca-Cola å få
kontroll over både jord og vann.
Det er ikke kontroll med utslipp av miljøgifter som
kan forårsake f.eks kreft eller andre helseskader.
Nedgravd miljøavfall har forurenset grunnvannet
flere steder, men lokalbefolkningen er ikke blitt
informert. Det samme gjelder for utslipp i vassdrag, som er drikkevannskilde for bl.a urfolk.
Lovgivningen sikrer ikke urfolk kollektive rettigheter, verken til jord eller vann, slik at det ikke er
ulovlig å begrense eller hindre urfolks tilgang til

vann, mens storselskap som Coca-Cola har
tillatelse til å bruke alt det vannet de vil. Storselskapene har i dag en enorm makt, og mange
regjeringer utøver sin makt i selskapenes interesse.
Skal denne praksis endres, må lover og regler
endres. Selskapene må underlegges demokratisk
kontroll, sivilsamfunnet må kunne ta opp
kritikkverdige forhold, og myndighetene må ivareta
egen befolkning framfor storselskapene.

Coca-Cola i India
India Resource Center i Norge informerte i oktober
2007 om 2 tilfelle der Coca-Cola er innblandet i
miljøforurensing av vann og jord. I juni 2007
demonstrerte folk i Varanasi i delstaten Uttar
Pradesh, og krevde at distriktsmyndighetene
stengte Coca-Cola fabrikken med øyeblikkelig
virkning. Folk i området hadde ikke nok vann til sitt
daglige behov, mens Coca-Cola hadde fått tillatelse
til å hente opp ca 500 000 liter vann hver dag. Mer
enn 20 landsbyer i distriktet hadde gjennom brev
til myndighetene satt fokus på vannmangel,
økende forurensing av grunnvannet og av jorda.
Det sentrale grunnvannsstyret bekreftet at
grunnvannet var sunket med flere meter fra
oppstarten av fabrikken i 1999 til 2005. Området
rundt fabrikken ble erklært ”dark zone”, noe som
innebærer at grunnvannsressursene er overutnyttet, og at mer enn 4/5 av tilsiget er blitt
trukket ut. Samtidig hevdet Coca-Cola at
vannstanden i området hadde steget. Slammet har
vært testet, og det ble funnet store mengder bly,
kadmium og krom. Dette slammet har vært delt ut
til de lokale bøndene som ”gjødsel”. Både vann og
jord er forurenset med tungmetaller, og påvirker
næringskjeden for tusenvis av mennesker bare i
nærområdet. At vannet også føres via elver og
kanaler til Ganges gjør ikke situasjonen bedre.
Funnene viste ennå en Coca-Cola fabrikk i India
som har brutt reguleringene og lovene vedrørende
forurensing, og fabrikken ble stengt med
øyeblikkelig virkning i begynnelsen av juli 2007.
Samtidig prøvde Coca-Cola å fremstå som en
”grønn” bedrift, og annonserte et 20 millioner
dollar prosjekt i Wildlife Fund i juni 2007, for å ta
vare på vann rundt om i verden. De vil framstå som
en miljøforkjemper, mens enda en av deres
fabrikker ble stengt en måned senere på grunn av
forurensing og overforbruk av vann. Selskapet har
investert lite eller ikke noe i opprydding etter
utslipp og miljøforurensing fra sine mange
bedrifter. I 2003 ble 8 av selskapets fabrikker i
India testet, og det ble funnet alvorlig forurensing i
samtlige. Rundt om i verden kjemper lokalbefolkning og miljøforkjempere for at myndighetene skal
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handle i befolkningens interesse og ikke i CocaColas.
I delstaten Kerala startet myndighetene i 2005
prosessen med å trekke Coca-Colakonsernet for
retten. Delstatsregjeringen anklaget storselskapet
for forurensing av vann og jord og for å ha påført
befolkningen vannmangel. Produksjonen hadde da
vært stengt siden 19. august 2005. Selskapet er
blitt bedt om å forklare den store mengden
kadmium i slammet, som har forurenset vannet og
medført at det er ubrukelig for mennesker. Det
statlige organet for forurensingskontroll grep inn

etter at lokalbefolkningen og grasrotorganisasjoner
i lengre tid hadde satt fram krav om at selskapet
må holdes ansvarlig for de miljøskadene som er
påført området Plachimada etter at den største
produksjonen av mineralvann i India ble startet.
Tester er også utført av BBC og magasinet Outlook,
og de bekrefter forurensingen. Allerede i oktober
2003 bekreftet forurensingskontrollen et høyt nivå
av tungmetaller i slammet. Også her ble dette delt
ut til bøndene som ”gjødsel”. I september 2006
innført Kerala High Court totalforbud av all
produksjon og salg av Coca-Cola i delstaten.

Karin Aanes

Litteratur:
www.ciepac.org.
“Psykopaten Coca Cola”, www.ciepac.org/documento.php?id=134
Indian Resource Center, www.indiaresource.org/ let etter Coca Cola
http://no.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola
http://en.wikipedia.org/wiki/Multinational_corporation
Oddvar Smukkestad, Den innviklede utviklingen, 1994.

Hvorfor skal vi tilfredsstille Coca-Colas behov for vann når bøndene i området
ikke har nok vann til å skaffe seg et levebrød
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5.2.”Vannkrigen” i Bolivia
”Vannkrigen” i Cochabamba i Bolivia er nok det
best kjente eksemplet på hvordan en
folkebevegelse har hatt suksess i kampen mot
privatisering av vann- og sanitærsystemet. I
september 1999 ble det kommunale vannselskapet
SEMAPA i Cochabamba privatisert, og avdelingene
for drift, vedlikehold og utbedring ble solgt til
selskapet Aguas del Tunari. Dette skjedde bak
lukkede dører, ingen andre selskap var med i
anbudsrunden, noe som helt klart var imot landets
regelverk. Aguas del Tunari ble kontrollert av det
amerikanske storselskapet Bechtel, og i tillegg var
et spansk og 4 bolivianske selskap med. Salget kom
etter press fra Verdensbanken og Det
Internasjonale Pengefondet, IMF, som stilte
betingelser for å yte lån, bidrag og lette landets
gjeldsbyrde. Regjeringen ble oppfordret til å selge
eller lease ut offentlige foretak til private, og
dermed avhendet den bolivianske staten det
nasjonale flyselskapet, jernbanen, elektrisitetsverk
osv. Det kommunale vannselskapet ble leaset bort
helt til 2039, etter at presidenten fikk informasjon
om at innvilgning av 600 mill. dollar i gjeldsslette
var avhengig av privatisering av vannsektoren.
Etter overtakelsen eide Aguas del Tunari alt vannet
i Cochabamba, både i elvene, brønnene og til og
med regnvannet. Folk ble tvunget til å installere
vannmålere også i private brønner. Avtalen som
var inngått var meget lukrativ for selskapet, med
en garantert gjennomsnittlig profitt på 16% pr. år
over en 40 års periode. Selskapet fikk også kontroll
over hundrevis av vanningssystemer og brønner
som var bygget og betalt av lokalbefolkningen,
uten støtte fra staten. Etter bare noen uker ble
vannprisen økt med 200% eller mer. Det ble umulig
for folk på minstelønn, som tilsvarte 60 dollar i
måneden, å betale opp til 25% av lønnen bare for å
ha vann fra kranen. Mens Bechtel innkasserte
massiv profitt, opplevde innbyggerne de store
prisøkningene på vannet som et mareritt.
Allerede før prisøkningen kom, begynte grasrota,
NGOer, og fagforeninger å mobilisere, og dannet
en koalisjon kalt Coordinadora del Aqua y de la
Vida, (Koalisjonen for Vann og Liv). Lederne kom
både fra by og land, og Koalisjonen var for både
fattige og middelklassen. Da prisøkningen ble
annonsert i januar 2000, ble den første
generalstreiken satt i verk, og byen Cochabamba
ble hermetisk lukket i 3 døgn. Myndighetene
aksepterte etter hvert Koalisjonen, og det ble
startet forhandlinger. Koalisjonen ga myndighetene 3 uker til å ordne opp. De krevde at vann-

prisen ble redusert, at myndighetene skulle se på
kontrakten med Aguas de Tunari på nytt, og at en
ny vannlov skulle fremmes hvis selskapet avslo å
sette ned prisen. Myndighetene holdt ikke ord,
ingen ting skjedde med vannprisen, og folk i
Cochabamba nektet å betale vannregningene. Nok
en gang bestemte Koalisjonen at de ville
”okkupere” bytorget som symbol på at de overtok
byen. Det som var annonsert som en fredelig,
kortvarig demonstrasjon rundt lunsjtid 4. februar
2000, endte annerledes. Tidlig på morgenen
overtok mer enn 1.000 tungt bevæpnede politifolk
og militære kontrollen av torget. De var nesten alle
hentet fra andre byer, for å unngå at noen
sympatiserte med egne slektninger eller kjente. De
neste to dagene var sentrum av Cochabamba som
en krigssone. Folk som tidligere ikke hadde
sympatisert med demonstrantene sluttet seg til
dem, og i mange middelklassehjem ble det laget
mat og ordnet med vann. I løpet av to dager ble
over 170 mennesker skadet av tåregass og slag. De
fleste lokale radiostasjoner hadde diskusjonssendinger, der folk kunne ringe inn og si sin
mening, og fordømmelsen av myndighetene og
selskapet var knusende. Myndighetene inngikk en
avtale med Bechtel om å sette ned prisen på vann
til det nivået den var på 6 mnd. tidligere. Dermed
hadde Koalisjonen vunnet sin første seier.
Å få tak i kontrakten med storselskapet Bechtel var
meget vanskelig. Ved hjelp av medlemmer i USAs
Kongress fikk Koalisjonen tak i en kopi, så de fikk
vite om selskapets 16% profitt, og at det ikke
hadde vært anbudsrunde med flere selskaper.
Koalisjonen fant at det ikke var nok å arbeide for
bedre pristariffer, men også å få kontrakten
kansellert og få Cochabambas vann- og sanitærsystem tilbake under direkte offentlig kontroll.
Dette var en enorm oppgave, ingen andre grasrotbevegelser hadde klart noe lignende. Koalisjonen
dro ut på gater og torg og ba folk svare ja eller nei
på om de ønsket kontrakten kansellert. Av de 60
000 som deltok, svarte over 90% ja til kansellering
Den siste store runden i dette dramaet startet 4.
april 2000 med generalstreik. Alle veier ble igjen
blokkert av biler, jordbruksmaskiner, steiner og
trær, og Cochabamba ble avsperret for tredje gang
på fire måneder. Etter to dager gikk myndighetene
med på samtaler med lederne i Koalisjonen. To
dager senere, sent på kvelden, startet samtalene i
statskontorene med Cochabambas borgermester,
provinsguvernøren og andre offentlige tilstede.
Den katolske erkebiskopen var innkalt som megler.
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Dette viste seg å være en felle, for plutselig dukket
politiet opp og samtlige ledere for Koalisjonen ble
arrestert. Erkebiskopen låste seg inne på sitt
kontor, og erklærte at når de andre var fengslet så
var også han det.
Innbyggerne fryktet at byen ville bli overtatt av de
militære. De satte derfor ut vakter, og sørget for
reip på kirkeklokkene, slik at de kunne varsle
innbyggerne hvis de militære ankom. Folk
strømmet til og samlet seg på torget. Det kom
store grupper fra omlandet, mange hadde gått
over 5–6 mil for å vise sin støtte og protestere. Et
møte på erkebiskopens kontor førte til at
guvernøren anbefalte presidenten å si opp
kontrakten. De arresterte lederne ble sluppet fri.
Men i TV samme kveld sa guvernøren at han ikke
ville være ansvarlig for noe blodbad, og ga seg. Så
begynte politiet å arrestere Koalisjonens ledere, og
17 av lederne ble fraktet til et fengsel inne i
jungelen. Noen klarte å komme seg unna og gikk i
dekning. Det ble erklært unntakstilstand, soldater
stengte av TV- og radiosendinger og det ble innført
portforbud. Ingen møter med mer enn to personer
ble tillatt.
Folkets umiddelbare reaksjon var raseri.
Soldatenes gikk over fra tåregass til å skyte inn i
folkemengden, og en 17 år gammel gutt ble drept.
Protestene spredte seg nå også til andre byer.
Presidenten hadde uttalt at han ikke kom til å si
opp kontrakten med Bechtel, og myndighetene
kom med falsk informasjon om at vannprisen bare
var økt med 20%. De opplyste videre at opptøyene
i Cochabamba var satt i gang av oppviglere som
ville skape uro. En utenlandsk leder ble satt til å
styre selskapet Aguas del Tunari. Koalisjonen
bestemte at de ville undersøke forbindelsen
mellom Bechtel og de andre selskapene.
Det viste seg at Bechtel ikke bare deltok i det
bolivianske vannselskapet, men at det også hadde
grunnlagt det, og nå eide 55%. Konfrontasjonene
fortsatte dagen etter, men mer fredelig. Samme
ettermiddag ble det annonsert at Bechtels ledelse
hadde forlatt landet, og at myndighetene hadde
sagt opp kontrakten.
SEMAPA, det kommunale selskapet, fikk på ny
ansvaret for vann- og avløpstjenestene i
Cochabamba. I april 2002 ble det første frie valget i
selskapet avholdt, og bydelene valgte 3 av de 4
styremedlemmene. Også SEMAPAs fagforening fikk
nå fast plass i styret. Det har tatt mange år å få
innfridd deler av kravene fra Koalisjonen, og det er
fortsatt langt igjen. Manglende finansiering, dårlig
styresett, en sterk innblanding fra politikere og
internasjonale finansinstitusjoner, samt korrup-

sjon, har vært medvirkende. SEMAPA arvet også
gjeld, og det har vært vanskelig å få nye selskap til
å investere i Cochabamba. Det ble tilslutt gitt lån
gjennom IADB, den Inter-Amerikanske utviklingsbanken. Dette lånet skulle gå til å reparere
lekkasjer i ledningsnettet, til kapasitetsbygging og
styringsreformer. I de snart 8 årene som er gått
etter at lokalbefolkningen tok opp kampen mot
privatiseringen av vannet, har Cochabamba
fortsatt store utfordringer, bl.a. gjenstår arbeidet
med å tette lekkasjene i ledningsnettet og å skaffe
tilgang til vann til alle.
Kampen om privatisering av vannet i Cochabamba
hadde tre forskjellige stadier. Den første kampen
foregikk og ble vunnet i gatene i Cochabamba i
2000. Den andre kampen foregikk i rettssystemet, i
en lukket rett i Verdensbanken. Den gjaldt Bechtels
krav om 50 millioner dollar i kompensasjon for
fremtidig tapte inntekter. Dette var penger som
tilhørte SEMAPA, dvs. innbyggernes midler. Denne
kampen fikk bred internasjonal støtte fra aktivister
jorden rundt, og Bechtel ble tvunget til å trekke
saken i januar 2006. Det ble da bestemt at
selskapet skulle forlate landet uten kompensasjon.
Den tredje kampen pågår fortsatt. Det er kampen
for å få oppfylt drømmen fra ”vannkrigen”, å få et
offentlig vannselskap som betjener alle.
”Vannkrigen” i Cochabamba har hatt en enorm
symboleffekt. Det var Davids kamp mot Goliat. Den
ble et symbol for kampen for en rettferdig
økonomisk verdensorden, en stor inspirasjonskilde
som ga håp til andre.
I forlengelsen av denne saken har det vært og er
stadig mange diskusjoner om vanntilgangen i
Cochabamba hadde vært bedre hvis Bechtel
fortsatt hadde ansvaret. Spørsmålet mange stilte
seg var hva som fungerte best, Cochabamba med
offentlig vannverk (SEMAPA) eller hovedstadsområdet La Paz og El Alto der det franskeide
privatselskapet GDF SUEZ hadde ansvaret for vannforsyningen. Disse selskapene har helt forskjellig
definisjon av hva dekning betyr. SEMAPA mener at
dekning betyr vann tilkoplet huset, mens SUEZ
definerer dekning hvis det er en vannledning i
veien der du bor, enten den er tilkoplet huset eller
ikke. Og siden tilkopling koster mer enn 3 ½
måneders minstelønn, er det mange familier som
ikke har råd til dette.
Det er også stor forskjell på hvem de to selskapene
mener de har ansvar for å betjene, Begge selskap
er etablert i byområder i vekst, med behov for ny
infrastruktur i utkantstrøkene og slumområdene.
Under forhandlingene i 1997 tegnet SUEZ en ring
rundt det området hvor det allerede var
infrastruktur, og definerte det som sitt service-
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område. Det utelot det sterkest voksende området
El Alto uten noe ledningsnett. SEMAPA tredoblet
sitt ansvarsområde og økte tilkoplingen med 14%
nye husstander.
I 1997-2004 hevdet SUEZ at de hadde økt antall
husstander med tilkopling med 50% (78.000
husstander) i et område der det er breer og lokale
vannkilder tilgjengelig. SEMAPA, som opererer i en

region der vannet må hentes fra andre steder, økte
sin tilkopling med 16% (9000 tilkoplinger) på
omtrent halvparten av tiden.
SUEZ hadde latt de fattige utkantområdene i
stikken. Antallet nye kraner og ledninger betyr lite
når det de fleste dagene i uka ikke finnes vann
overhode, og aldri mer enn to timer pr. dag,
Drømmen var vanntilgang 24 timer i døgnet.

Karin Aanes
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5.3. Flaskevann, trenger vi det?
Globalt var forbruket av flaskevann 154 milliarder
liter i 2004, det var en økning på 57% i forhold til
forbruket i 1998, og land som Mexico og India
doblet sitt forbruk fra 1999 til 2004. (Se også
kapittel 5.3) En gjennomsnittsamerikaner brukte i
snitt 400 dollar i 2004 til innkjøp av flaskevann,
ifølge organisasjonen Earth Policy. Over 35%
trodde at dette vannet var sunnere enn kranvann. I
USA ble det dette året omsatt 26 milliarder liter,
som betyr rundt 28 milliarder flasker. Mexico
hadde samme år et forbruk på 18 milliarder liter,
og i Kina og Brasil 12 milliarder liter hver. For å
produsere en flaske trengs det vann tilsvarende
fem ganger flaskens innhold, og produksjonen
krever opp mot 2000 ganger mer energi enn
kranvann. Det ble omsatt flaskevann for 11
milliarder dollar i USA i 2006.

Helserisiko og miljøkonsekvenser
Det vi ikke tenker over er helserisiko og miljøkonsekvenser. Plastflasker blir produsert under
ekstremt høye temperaturer, og kan også under
transport og oppbevaring lekke kreftfremkallende
kjemikalier. Industrien avviser at flaskevann noen
gang har forårsaket utbrudd av vannbårne
sykdommer. I følge NRDC, Natural Resources
Defense Council, Bottled Water Appendix B,
stemmer ikke dette. CDC, Center for Disease
Control & Prevention publisert en studie i 1996,
der et utbrudd av kolera i 1994 ble knyttet til
flaskevann. Minst 11 personer ble rapportert syke
og 4 ble innlagt på sykehus med alvorlig kolera.
Produsenten benyttet vann fra kommunale
vannkilder, der noen av kildene testet positivt på
avføringsbakterier (coliform). I følge produsenten
skulle vannet ha vært renset og flaskene behandlet
med klorin. Et annet veldokumentert kolerautbrudd fra 1970 er fra Portugal, der vann fra en
uren kilde ble benyttet i produksjon av flaskevann.
Bakteriologisk ble 2.467 tilfelle av kolera bekreftet,
hvorav 48 døde.
Miljøkonsekvensene blir store når 86% av flaskene
i USA endte som avfall i 2004, i følge organisasjonen Container Recycling Institute, dvs. 1.500
plastflasker hvert sekund. Det tar ca 3.000 år å
bryte ned plastikk. Produksjon av 28 milliarder
plastflasker tilsvarte nok drivstoff for mer enn
100 000 biler i et år, og det bidro til 2 500 000 tonn
utslipp av karbondioksid. De enorme bergene av
plastflasker på land, langs strender og i sjøen
medfører store miljøproblemer rundt om i verden.

Beløpet som ble benyttet til å kjøpe flaskevann i
USA i 2004, var langt mer enn det som trengs for at
alle mennesker på jorden kan få sikkert drikkevann
og tilfredsstillende sanitærløsning. For å nå Tusenårsmålet om halvering av antall mennesker i
verden uten tilgang til rent vann og tilfredsstillende
sanitærløsning, kreves en fordobling av de 15
milliarder dollar pr år som nå brukes. Men dette er
ikke mye i forhold til anslaget om at det brukes 100
milliarder dollar på flaskevann hvert år.

I følge organisasjonen Food and Water Watch er
over 40% av flaskevannet kranvann som er tilsatt
mineraler eller filtrert. Kranvann testes, i alle fall i
USA, langt oftere enn flaskevann. Selv om de fleste
flasker som ble kontrollert var i orden, hadde
innholdet i ca 22% minst ett kjemisk stoff med
verdi over tillatt helsegrense. Organisasjonen
mener at flaskevann ikke er tryggere enn kranvann,
at det bidrar til store miljøproblemer, koster 1.000
ganger mer pr liter enn kranvann og at
produsentene driver villedende informasjon. I
tillegg fraktes flaskevann over enorme avstander
rundt i verden og forbruker mye fossilt brensel.
Finland eksporterte f.eks 1.4 millioner flasker vann
som ble sendt 4300 km til Saudi-Arabia.
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Salget har eksplodert
I Norge har vi hatt flaskevann i mange år, men først
i 2009 har salget eksplodert. Bare i mai drakk vi 4,6
millioner liter Imsdal og Farris i følge Agderposten.
I 2007 kjøpte vi 80 millioner liter Imsdal, Olden,
Christian’s og andre vannmerker i butikken til en
pris av 465 millioner kroner, og i tillegg kom vann
kjøpt på utesteder og restauranter. Kjøp av
flaskevann skyldes både mote og økende
usikkerhet for kvaliteten på vannet fra springen.
Statens Institutt for folkehelse kaller dette for
sløseri, og helt unødvendig, siden vannet i springen
er like sunt og godt som det vi kjøper. Nordmenn
påvirkes av den internasjonale reklamen, og vi er
villige til å betale 25 kr eller mer for literen.
Flaskevann er verdens raskest voksende industri
for drikkevarer og vårt norske vann er å finne også
i mange av verdens storbyer.

er avhengig av flere faktorer, som transportkostnader, etterspørsel og subsidiering av pris, og
mange regjeringer gir bort vann helt eller nesten
kostnadsfritt.
Gjennomsnittsforbruket for en amerikansk
husholdning var i 2007 ca 480 m3 vann i løpet av et
år, i følge Earth Policy Institute. For dette betalte
man i Washington ca 350 dollar, mens den
tilsvarende mengden i slumområdet i Guatemala
City ville koste mer enn 1.700 dollar. Når det
gjelder transportutgifter påvirkes det både av
avstand fra kilden og hvor høyt vannet må
løftes/pumpes. I Kina bygges det nå kanaler på
over 1.000 km for å frakte vann fra Yangtze elva til
Beijing. Vann må pumpes 1.000 meter over fjell i
Mexico for å dekke behovet i Mexico City, eller det
må pumpes opp mange hundre meter fra
underjordiske grunnvannsreservoar.

Prisen på vann øker

Kampanjer for holdningsendring

I store deler av verden er prisen på kranvann
steget dramatisk i løpet av de siste 5 årene. I USA
var økningen i 2007 i snitt på 27%, i England 32%
og i Australia 45%, men dette er ikke toppen.
Økningen har vært på 50% i Sør-Afrika og 58% i
Canada. Men i mange utviklingsland, der
privatisering av vannforsyning har vært
gjennomført, eller der slumboere må kjøpe vann i
kanner, har prisøkningen kommet opp i flere 100%.
Selv om prisen på vann har steget mye også i den
rike del av verden, betyr ikke det alltid at
forbrukerne betaler full pris. Hva forbruker betaler

I USA er det satt i gang aksjoner for å endre folks
vaner, befolkningen er ikke lenger tilfredse med å
betale 1000 ganger så mye for flaskevann som for
kranvann, og endringen er merkbar. Flaskevannindustrien forsøker stadig å overbevise folk om at
kranvann er helsefarlig. En av hovedoppgavene for
vannaktivistene har vært å utfordre flaskevannindustrien, som stadig kommer med nye smaker,
tilsetting av mineraler for ammende mødre,
fluorider for barn og voksne, spesielle sporstoffer
for atleter osv. Og Nestlé er på markedet med
morsmelkpulver med flaskevann, og frir til 6-12
åringer med sine fantasifulle flasker.
I juni 2007 ble det holdt en konferanse for
borgermestere fra mer enn 1.100 amerikanske
byer. Der ble det ble vedtatt å se på miljøaspektet
ved bruk av flaskevann. Det ble påpekt at de 43
milliarder dollar i året som brukes på flaskevann
var nok til å skaffe rent drikkevann i alle byer i
landet. Los Angeles har hatt restriksjoner mot kjøp
av flaskevann siden 1987, og hadde ved denne
konferansen fått flere støttespillere. Bl a San
Francisco ville innføre restriksjoner i løpet av året,
og beregnet at de ville spare ½ million dollar og
redusere utslipp av drivhusgass. Flere andre byer
hadde planer for 2008. Europa har vært ledende i
forbruk, med Italia som nr. 1, med et forbruk på 54
gallons eller over 200 liter pr person i 2006, dvs
over 0.6 liter pr dag. Deretter fulgte Emiratene,
Mexico, Frankrike, Belgia, Tyskland og Spania.
Roma reklamerer nå for sitt vann fra de offentlige
fontenene, og bekymring for miljøet vil antakelig
være en viktig drivkraft for reduksjon av salget av
flaskevann både i Europa og ellers.
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I slutten av mai 2009 innførte kommune nr. 50 i
Canada lokale restriksjoner for flaskevann. Både
landdistrikter og storbyer som Vancouver og
Toronto har vedtatt å fase ut salg og omsetting av
flaskevann i egne bygninger og anlegg. Det gjelder
restriksjoner på mange skoler og over 30 colleger
og universiteter, som har innført ”flaskevann-frie
soner”. Sommeren 2009 innførte den australske
småbyen Bundanoon totalforbud mot salg av
flaskevann, som den første i verden. Det er bygget
vannstasjoner og drikkefontener i hovedgaten og
på den lokale skolen.

Nylige industrianalyser viser at de nye markedene
for flaskevann forventes å komme i land i Sør, og i
følge Polarisinstituttet er potensialet stort. Det
forventes en radikal økning både i Afrika, LatinAmerika og Asia etter hvert som den økonomiske
situasjonen forbedres for flere, og dette påvirkes
også av at vannkvaliteten i kranvann mange steder
er dårlig. Dette er dårlig nytt for alle som arbeider
for å oppnå et godt offentlig vanntilbud til alle, og
sikre vann som en menneskerett.

Karin Aanes
Litteratur:
www.polarisinstitute.org - water
“Forbyr flaskevann”, Aftenposten 28.9.09
Food and Water Watch, www.foodandwaterwatch.org/ (finn “bottled water”)
NRDC, Natural Resource Defense Council, Bottled Water, Apendix B,
Container Recycling Institute
www.earthpolicyinstitute.org,
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5.4. Globaliseringen av fiskeriene ved Victoriasjøen.
Victoria/Nyanzasjøen er Afrikas største naturlige
innsjø. Den er på 68 800 km2, har en gjennomsnittsdybde på 40 meter og en største dybde på 84
meter. Kystlinjen er 3 440 km og det finnes over
3.000 øyer. Det ligger flere byer langs bredden.

Økologisk ubalanse
Før var flere hundre tusen lokale kvinner og menn
sysselsatt og fikk inntekter i tilknytning til fisket i
Victoriasjøen. Fram til 1980-årene ble ca 100.000
tonn fisk tatt i sjøen hvert år. Produksjonen,
bearbeidingen og handelen foregikk lokalt.
Kvinnene spilte tradisjonelt en stor rolle i dette.
Fisk var en viktig proteinkilde for den fattigste
delen av befolkningen som ikke hadde råd til kjøtt.
Men så skjedde det store endringer over kort tid.
Vannhyasinten (Eichhornia crassipes) ble innført
fra tropiske områder i Amerika til Rwanda av
belgiske kolonister for skjønnhetens skyld. I 1988
nådde den Victoriasjøen og har blitt en økologisk
pest og plage. Den vokser som et tett teppe langs
90% av kysten av Uganda og minsker
oksygeninnhold og fiskemengde samt skaper
vanskeligheter for transport, fiske, vannkraftverk
og drikkevannsforsyningen.
Britene hadde som kolonimakt kontroll over folk og
ressurser i store deler av Øst-Afrika og satte bl.a. ut
arten Nil-abbor i Victoriasjøen i 1960-årene. Denne
fiskearten vokste eksplosivt, på bekostning av de
mer enn 100 lokale fiskeartene i sjøen. Nil-abboren
spiste og nærmest utryddet dem. Fangsten gikk
opp til 500 000 tonn i
1989, hele 25% av alt
innsjøfiske i hele Afrika.
En tredjedel av dette
foregikk på Kenya-siden
av Victoriasjøen og folk
strømmet til for å få
arbeid der.
Etterspørselen
etter
Nil-abboren steg først
regionalt, og etter hvert
utviklet det seg et
globalt marked for
fisken. 35 fiskeforedlingsbedrifter
ble
etablert rundt sjøen og
en stadig større del av
fisken ble eksportert.
Fabrikkene hadde mer

kapasitet enn tilgang på råstoffet Nil-abbor. Det ble
et utbredt overfiske. Småfisk som ikke var blitt
kjønnsmoden ble brukt til fileter for eksport.
Lokalbefolkningen satt igjen med det som ikke
kunne fileteres, eller var bedervet. Avfallsprodukter som fiskeskjelettene med fiskerester på
ble mat for lokalbefolkningen.
60% av fangsten har vært Nil-abbor, og ca 33% har
vært en liten sardinlignende fisk kalt
Rastrineobola.argentea. Denne fisken er meget
næringsrik, 10 gram i soltørket tilstand dekker
behovet for jern, sink og vitamin A for et barn.
Denne fisken er billig, den er liten og man kan
kjøpe små mengder om gangen. R. Argentea ble
straks brukt til fiskemel av fabrikkene.
Dyreforindustrien i Kenya oppdaget at fiskeskjelettene også kunne brukes til fiskemel for
dyrefor. Fiskemelindustrien konkurrerte med
lokalbefolkningen om maten. Prisen økte, og fisk
var ikke lenger en mulig kost for fattigfolk.
Tidligere hadde fiskerne selv utviklet systemer som
regulerte og kontrollerte at fisket foregikk på en
bærekraftig måte. Ny fangstteknologi kom i
konflikt med det tradisjonelle fisket. Eksportfabrikkene finansierte ofte de nye båtene, eller
lånte penger til enkelte fiskere for å kjøpe båter
som drev med mekanisert drivgarnfiske i 1990årene. Fiskerne leverer fisken direkte til en agent
for en eksportbedrift. Agentene har ofte lånt
fiskere penger til båt og/eller garn, og har derfor
kontrollen.
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Eierne av trålerne og drivgarnsbåtene gjorde det
godt, de fleste av dem eier flere båter og er nært
knyttet til eksportfabrikkene. Eierne av eksportfabrikkene har ofte investert i egne båter. Eierne
av fabrikkene har ofte kontroll over både
produksjon, bearbeiding, og transport av fisken
videre til en havneby eller en flyplass.

Situasjonen for kvinnene
Tidligere var det mange tusen kvinner som tilvirket
og handlet med fisk, men etter at eksportinteresser overtok mistet de arbeidet og hadde
ikke råd til å kjøpe fisken. Mennene som eide
kanoer tapte mot mer mekaniserte båter. De ble
nå satt på land og mistet dermed også arbeidet
sitt. Inntektstap førte til matmangel og feilernæring i området.
Antall kvinner i lønnet arbeid er gått voldsomt ned.
I langt større grad enn menn bruker kvinnene sine
inntekter fra fisket til mat for familien og barna.
Skolepenger for barna er et av de vanligste formål
å spare opp penger til for kvinnene. Mangel på fisk
har forøvrig ført til at en del kvinner har gått over
til å selge brensel fra trær som er hugget på øyene
i Victoriasjøen, med de konsekvensene dette vil få.

Internasjonale kapitalinteresser
De fleste 35 fiskeeksportfabrikkene langs Victoriasjøen er eid av europeere og den asiatiske delen av
befolkningen. Fabrikkene er finansiert med
internasjonal kapital som er lånt fra internasjonale
utviklingsbanker og bistandsorganisasjoner. Mange
hevder at landene trenger den utenlandske
valutaen for å kunne satse på eget næringsliv.
Virkeligheten er at ved hjelp av korrupsjon og ren
svindel betaler utnytterne mye mindre skatt og
avgifter til opprinnelseslandet. Det er få positive
ringvirkninger for lokalbefolkningen. Spesielt de
europeiske eierne investerer verken overskuddet i
Øst-Afrika eller støtter befolkningens interesser.
60% av Nil-abboren gikk til EU-landene og EU har
gitt støtte til en omfattende modernisering av hele
fiskeindustrien med tanke på eksport og de
kvalitetskrav mottakerlandenes befolkning har. EUinspektører anbefaler å sende skjelettene direkte
til oppmaling. Inntektene kommer i svært liten
grad landene som har fabrikkene eller
lokalbefolkningen til gode.

Bistandsinteresser
Mange bistandsorganisasjoner vil satse på”
mottakeransvar” i bistanden, men det er elitene og
sentrale representanter for myndighetene som er
deres kontakter og korrupsjon er utbredt.
Lokalbefolkningen er ofte på kollisjonskurs med
myndighetene, og ukritisk bistand kan gjøre
situasjonen mye verre for dem. Europeiske språk
brukes i forhandlingene og lokalbefolkningen har
problemer med å kommunisere synspunktene sine
til utlendingene fordi de er avhengige av tolker
som også kan ha sine egne interesser å ivareta.

Myndighetsinteresser
Myndigheter og eliten kan ha helt motsatt syn på
hva som bør gjøres med fisket enn de fattigere lag
av befolkningen. Eliten har ofte forakt for egne
innbyggeres tradisjonelle metoder. Myndighetene i
land i Øst-Afrika har hatt oppsynsmenn som skulle
overvåke at reglene for fiske overholdes, men disse
er dårlig betalt, og lar seg lett bestikke.
Myndighetene i Uganda, Kenya og Tanzania har en
felles fiskeripolitikk. Målet er at det skal forvaltes
på en bærekraftig måte. Men lokale folk blir raskt
utmanøvrert av investorer fra den asiatiske
befolkningsgruppen i Øst-Afrika, av belgiere,
nordmenn, islendinger, koreanere, nederlendere,
grekere, italienere, israelere og sveitsere. Noen få
afrikanere har i samarbeid med utlendinger gått
inn på eiersiden. Investorene ønsker mest mulig
utbytte raskest mulig og flytter pengene videre.
Lokalbefolkningen blir igjen med resultatet.
Lokalbefolkningen ønsker å levere til lokale og
regionale aktører. Eksterne aktører vil produsere
for eksport. Ved Victoriasjøen har markedskreftene
fått fritt spillerom. Her gjelder den sterkeste rett!

Situasjonen i 2009
Ulovlig handel med fisk og overfiske i Victoriasjøen
har ført til mangel på fisk både i Uganda, Kenya og
Tanzania. Det er også fare for konflikter mellom
landene fordi Kenya har flest fiskere og fiskebåter,
men bare 6% av territorial farvannet i Victoriasjøen, og går stadig over grensene til Uganda som
har 43% og Tanzania som har 51%. Store mengder
ulovlig fisket og ubearbeidet fisk finner veien til
EU-landene.
Fisken har tatt over som viktig eksportinntekt,
tidligere kom dette fra ”cash crop”-produksjonen
av kaffe og bomull. Fiskemengden går drastisk
tilbake og prisen på fisk er for høy for lokalbefolkningen.
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Lake Victoria Fisheries Organization (LVFO) som ble
opprettet i 1994 av de tre landene og har
hovedkontor i Jinja i Uganda er meget bekymret
over utviklingen. Det vil være helt nødvendig å få
respekterte mekanismer for å løse konflikter, for å
få stoppet ulovlig fiske og handel, samt å få til en
øking av fiskebestanden ved å stoppe fisket i
enkelte områder i sjøen.

Kan noe gjøres nå?
Man kan ikke reversere alt fordi så mange
investeringer er blitt gjort. Målsettingen til landene
rundt Victoriasjøen er å bedre matsikkerheten og
skaffe arbeidsplasser, men de ønsker også
eksportinntekter. Derfor er den beste løsningen en
balanse mellom fisk til lokale marked og til eksport.

Et tak på hvor mye som kan eksporteres og avgifter
på dette kan hjelpe, men så må dette håndheves.
Jo mere av fisken som blir tilbake til lokalt bruk, jo
flere arbeidsplasser. Fiskeskjeletter må prioriteres
til menneskeføde, det samme gjelder sardinfisken.
Forbud mot trålere er allerede er på plass, men må
håndheves. Ingen nye fabrikker må opprettes.
Aquakultur passer ikke inn og er ingen løsning for
befolkningen.
Miljøhensyn
må
prioriteres,
skjebnen til Victoriasjøen som økosystem er
avgjørende for alle land og folk i hele Nilvassdraget. Ved siden av at regjeringene i landene
støtter opp om de nødvendige tiltakene er det
viktig er at de lokale befolkningen blir hørt og får
medbestemmelse over disposisjonene nå og i
fremtiden.

Edel Havin Beukes
Litteratur::
Eirik G. Jansen, Big fish, small fry. Globaliseringen av fiskeriene ved Victoriasjøen,
Senter for utvikling og miljø (SUM), 2001.
Wambi Michael, Jinja Uganda, “Massive export depletes fish stocks in Lake Victoria”
Mail % Guardian online Jan 16 2009.
http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Victoria
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6. VANN OG POLITIKK
6.1. Vann og menneskerettigheter
”Alle mennesker er født frie og like i verdighet og rettigheter. De er utstyrt med fornuft
og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.”
Art. 1, Verdenserklæringen om menneskerettigheter.

Hva er menneskerettigheter?
Tanken om grunnleggende rettigheter er mer enn
2000 år gammel. Menneskerettigheter er
beskyttede, garanterte standarder, for å sikre
enkeltindivid og gruppers fundamentale frihet og
verdighet. De kan sees som en kontrakt mellom
stat og individ. De er regler for hvordan staten skal
behandle enkeltmennesker og grupper, og ”rettighetene” gir oss fordeler i forhold til en motpart.
Menneskerettigheter har vi i kraft av at vi er
mennesker. Vi må ikke gjøre oss fortjent til dem, og
vi har alle de samme rettighetene. Stater skal
respektere, beskytte og oppfylle dem.

Erklæringer og konvensjoner
Det finnes omkring 100 internasjonale dokumenter
om menneskerettighetene. Verdenserklæringen
om Menneskerettighetene ble vedtatt av FNs
Generalforsamling den 10. desember 1948.
Artikkel 25 omhandler retten til ”en levestandard
som er tilstrekkelig for hans og hans families helse
og velvære, og som omfatter retten til mat, klær,
bolig og helseomsorg … og nødvendige sosiale
ytelser…” (med ”han” menes begge kjønn). Ordet
vann er ikke nevnt.
I 1966 vedtok FN to konvensjoner som utdyper
forståelsen av Verdenserklæringen; Konvensjonen
om sivile og politiske rettigheter, og Konvensjonen
om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.
De trådte i kraft i 1976, etter at 35 stater hadde
ratifisert dem. Artikkel 11 i Konvensjonen om
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
anerkjenner retten for enhver til å ha ”en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie,
herunder tilfredsstillende mat …. og den grunnleggende retten til å være trygg mot sult… ” Heller
ikke her er vann eksplisitt nevnt. Retten til vann
anses å ligge innbakt i ordlyden ”en tilfredsstillende levestandard - inkludert tilfredsstillende
mat, klær og bolig”.
I november 2002 kom utdypende ekspertuttalelser
(General Comments) fra Komiteen for økonomiske,
sosiale og kulturelle menneskerettigheter. General

Comment nr.15 omhandler retten til vann og nr 12
retten til mat. Dette er ikke juridisk bindende
dokumenter, men de viser komiteens forståelse av
Konvensjonen. I innledningen til General Comment
nr.15 heter det at vann er en begrenset naturlig
ressurs og et offentlig gode som er grunnlaget for
liv og helse. Videre at den retten til vann er
nødvendig for et menneskelig liv i verdighet, og en
forutsetning for realiseringen av andre menneskerettigheter. En tilstrekkelig mengde rent vann er
nødvendig for å ha nok til drikke, matlaging, personlig hygiene og for å kunne produsere tilstrekkelig mat for å unngå sult og underernæring.
Retten til vann er anerkjent i mange FN-dokument
og deklarasjoner, eks Art.14.2 i Konvensjonen om
eliminering av alle former for diskriminering av
kvinner (CEDAW). Her vektlegges staters ansvar for
å sikre retten til gode levekår, særlig i forhold til
vannforsyning. Barnekonvensjonen Artikkel 24 slår
fast barns rett til høyest mulig standard for helse,
og pålegger stater å ta nødvendige grep for å
bekjempe sykdom og feil/undernæring …. inkludert
rent drikkevann.

Staters ansvar
Stater som har ratifisert Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter har påtatt
seg å respektere, beskytte og oppfylle den
enkeltes menneskerettigheter. Vann som en
rettighet betyr at alle har rett til nok, trygt, akseptabelt og fysisk tilgjengelig vann, tilgangen skal skje
uten diskriminering, og være tilstrekkelig til
personlig og husholdets forbruk. I tillegg skal vann
være tilgjengelig til en pris folk har råd til –
inkludert de mest marginale og sårbare gruppene i
befolkningen, og det skal fordeles likt mellom
kvinner og menn.
Respektere medfører å opprettholde eksisterende
tilgang.
Stater skal avstå fra direkte eller indirekte å gripe
forstyrrende inn i menneskers eksisterende tilgang
til vann. Sentrale eller lokale myndigheter må ikke
forurense elver eller sjøer som benyttes som
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drikkevannskilde, kople fra vanntilgang til beboere,
eller fatte vedtak som hindrer noen gruppers
tilgang til tradisjonelle vannkilder eller ledningsnett. Menneskerettigheter brytes hvis menneskers
tilgang til vann hindres.
Retten til vann er krenket hvis stater ikke sikrer at
etniske og religiøse grupper har tilgang til vannkilder knyttet til deres kulturelle identitet, f eks.
hvis tilgjengeligheten hindres, vannkilder ødelegges eller forurenses. Brudd på denne retten er
det også hvis jord og vann tildeles enkeltindivider i
et samfunn, hvis det tradisjonelt har vært en
kollektiv bruk av jord og vannressurser. Hvis
inngrep ikke kan unngås, skal det gis rimelig
varsling, full informasjon, klagerett og frister også
for behandling i rettsapparatet, og tilstrekkelig
kompensasjon.

Beskytte innebærer å hindre en tredje parts brudd.
Forpliktelsen til å beskytte krever at stater forhindrer at en tredje part, f eks. en nabo, arbeidsgiver, godseier eller store internasjonale selskap
fratar eller ødelegger innbyggernes rett til vann.
Store demninger og kraftverk har ofte medført
redusert vannmengde nedstrøms, slik at det blir
for liten vannføring til å opprettholde tidligere
matproduksjon og kvegdrift. I tillegg medfører
vannkraftutbygginger også ofte tvangsflytting.
Mineralvannproduksjon er meget vannkrevende. I
Coca-Colafabrikker, i f.eks. India, har produksjonen
medført at tilgjengelig vann, også grunnvann er
forbrukt, slik at lokalbefolkningen ikke har
tilstrekkelig til matproduksjon og eget forbruk. (Se
også kapittel 5.1.) Fabrikker har måtte stenge på
grunn av vannmangel og/eller den dårlige vannkvaliteten, og lokalbefolkningen er blitt tvunget til
å hente sitt vann langt unna. Oljeboring og gruvedrift i flere afrikanske land har medført at tilgangen
til vann hindres, og at tilgjengelig vann reduseres
og forurenses. Storskala jordbruk, ofte for eksport,
benytter oftest vanningsanlegg. Produsentene forbruker mye mer vann pr. hektar enn småskala /
familiedrevne bruk. Store enheter forurenser også
elver og innsjøer mer. Lang vei og vannmangel er
ofte resultatet for lokalbefolkningen. Det er brudd
på retten til vann hvis stater ikke beskytter egen
befolkning mot slike overgrep, f. eks ved å nekte
eller trekke tilbake konsesjoner.

Oppfylle innebærer å tilrettelegge og forbedre.
Forpliktelsen til å oppfylle menneskerettighetene
krever at stater kontinuerlig sørger for at retten til
vann oppfylles. Dette innebærer gjennomføring og

respekt for lovgivning og regelverk, administrative,
finansielle, utdannelsesmessige og sosiale tiltak,
eller at det ytes rettferdig kompensasjon gjennom
det juridiske systemet. Sør-Afrika fikk etter
apartheid en lovgivning som sikret alle
sanitæranlegg og en basismengde på 25 liter gratis
vann daglig pr. person, innen 200 m avstand. De
hadde et godt utbygget vann og kloakksystem for
de hvite under apartheidregimet, mens det var få
kommunale vannkraner og meget få med innlagt
vann i de svarte urbane townships. Ved det første
frie valget var ca 21 millioner uten sanitærfasiliteter og 12 millioner uten tilgang til rent vann.
På landsbygda måtte vann bæres lange veier. De
første årene etter at ANC overtok forbedret
forholdene seg. Dessverre ble planlagte utbygginger ikke gjennomført, ledningsnettet fungerte
dårlig og manglende vedlikehold har ført til at
mange har mistet vanntilgangen igjen, selv om 3
millioner nye husstander fikk innlagt vann.
Verdensbanken bidro til en ny makroøkonomisk
plan, det politiske klima ble endret, og det tok ikke
lang tid før departementet forvaltet vann som en
luksusvare i stedet for en universell rett. Vekst ble
viktigere enn alles rett til vann. Johannesburgomådet får sitt vann fra Lesotho. I 1998 gikk
Mandela til en kort, men resolutt krig mot Lesotho,
for å sikre vanntilførselen.

Arbeid med en FN-konvensjon om vann
Vann er ennå ikke akseptert som en menneskerett
verden over. Mange NGOer arbeider for å få et
internasjonalt instrument som kan være en modell
for staters lovgivning. Økende vannknapphet og
konflikter krever ”good governance” som bygger
på menneskerettighetene, et nasjonalt rammeverk
som er forankret i lov og en politisk vilje til å
handle.
En konvensjon vil ikke løse vannkrisen i verden,
men vil kunne være en entydig internasjonal standard som fastsetter vann som et sosialt og
kulturelt fellesgode, og ikke en vare som kan
kjøpes og selges. Den vil også kunne danne basis
for et rettferdig fordelingssystem. En konvensjon
om retten til vann vil lage felles, entydige internasjonale standarder og definere staters ansvar for
å skaffe vann til en pris som alle kan betale. En slik
konvensjon ville også sikre andre, allerede aksepterte menneskerettigheter og miljøprinsipp.
En slik konvensjon vil være et verktøy for
mennesker som vil slåss for retten til vann, og til å
holde staten ansvarlig for å respektere, beskytte og
oppfylle retten til vann. Det gir også mulighet for å
få brudd prøvet for domstolene både nasjonalt og

82

internasjonalt. Det er viktig at privat sektor ikke
ekskluderes, at internasjonale institusjoner og de
store transnasjonale vannselskapene blir aktører,
men at eierskapet, styringen og kontrollen over
vannet ligger hos det offentlige.

Hvorfor bør vann defineres som en
menneskerett?
Vann som en menneskerett innebærer at vann er
en legal rettighet, og ikke skal betraktes som en
vare eller en ytelse som blir gitt som veldedighet.
Det er viktig at denne informasjonen når fram til

grasrota, slik at folk blir klar over sine rettigheter.
Vann er et fellesgode, dvs det er vi som innbyggere
som eier vannet, ikke myndighetene eller storselskap. Skal dette oppnås, må vi som innbyggere
kreve direkte kontroll over vannet.
Anerkjennelsen av vann som en menneskerett vil
være et viktig skritt for å virkeliggjøre denne retten
for alle, selv om det dessverre ennå er langt fram
før den er realisert. Men uavhengig av ressurser vil
alle stater som har ratifisert konvensjonen ha plikt
til å sikre at minimumsnivået innfris for alle
innbyggere.

Karin Aanes

Litteratur:
Karin Aanes foredrag for FIAN – Food First, Information and Action Network.
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6.2. Rapporten Down the Drain
Hvordan kan bistand til reformer i
vannsektoren utnyttes bedre?

deres ytelser. Profitten tas ut og kommer rike
investorer til gode.

Soria
Moria-erklæringen,
som
regjeringen
Stoltenberg undertegnet i 2005, legger føringer for
bruk av bistandsmidler. De skal ikke brukes som
pressmiddel for liberalisering eller privatisering, og
privatisering skal ikke settes som vilkår for
gjeldsslette i utviklingsland.

I England uttalte en statssekretær i 2002 at
privatisering var den eneste måten å få
investeringer i fattige land til telekommunikasjon,
bank, turisme, vann- og sanitærprosjekt osv. Men
resultatene viser at privatisering ikke gir større
effektivitet eller bedre resultat for befolkningen
enn offentlig drift. Forskning fra PSIRU – Public
Service International Research Unit, viser at i Afrika
sør for Sahara, og i Sør- og Øst-Asia, utenom Kina,
er bare 600.000 nye husholdninger, eller ca 3
millioner mennesker, blitt tilknyttet et vannledningsnett pga private investeringer siden 1997.
Det er anslått at over en milliard mennesker
trenger forsyning av rent vann før 2015.

Rapporten Down the Drain (”Ned i sluket”)
Denne rapporten bidro til at søkelyset ble rettet
mot et av Verdensbankens mest omstridte fond,
Public Private Infrastructure Advisory Facility
(PPIAF). Den britiske organisasjonen World
Development Movement (WDM) og Foreningen for
Internasjonale Vannstudier, FIVAS, utga fellesrapporten i november 2006. Begge organisasjoner
er opptatt av hvordan myndighetene bruker
bistandsmidler, dvs. skattebetalernes penger.
Rapporten viste at PPIAF krever privatisering som
forutsetning for å gi støtte, og legger utilbørlig
press på fattige land. Det ujevne styrkeforholdet
dem i mellom gjør dette mulig, fordi fattige land
har stort behov for finansiering av sine tjenester,
men oftest mangler finansieringsalternativ. Norge
var donor både direkte med øremerkede midler til
PPIAF gjennom Verdensbanken, og uspesifisert
gjennom multilaterale finansinstitusjoner. Det er få
som har hørt om PPIAF, som har et større virkeområde enn bare vann- og sanitærsektoren, men
det er denne delen som belyses i rapporten.
Norges støtte opphørte senere, etter at FIVAS ga ut
en tilleggsrapport i 2007. (Se nedenfor).
PPIAF har vært en nøkkelpådriver for privat
deltaking eller privatisering i 37 utviklingsland, i
følge rapporten. I minst 16 av disse har PPIAF
presset på for aksept av privatiseringsprosjekter.
17 andre land der PPIAF er involvert, har hatt
donorland som har krevd privatisering for å yte
økonomisk støtte. Over tid er det blitt tydelig at
PPIAF har en sentral posisjon i det vedvarende
donorpresset for privatisering i utviklingsland. Det
er snakk om store prosjektbeløp – anslagsvis over
18 millioner dollar siden opprettelsen i 1999.
Mange av de store multinasjonale selskapene har
fått store kontrakter innen vann- og sanitærsektoren, men de har liten eller ingen interesse av
å reinvestere i forbedret tilgang og service til den
del av befolkningen som ikke har råd til å betale for

Samtidig viser UNDP-rapporten fra mars 2006 at i
Elfenbenskysten, Guinea og Senegal – hvor privatisering er gjennomført - er prisen på vann økt slik at
store deler av den fattige befolkningen er blitt
frakoplet vann-nettet fordi de ikke kan betale. Det
normale er at de fattigste blir frakoplet, eller at
ledningsnettet legges utenom deres boområder,
når vannsektoren privatiseres. Denne gruppen
anses som en økonomisk høyrisikogruppe, som
ikke gir god nok fortjeneste. Det er synkende
interesse fra de store selskapene i å investere i
vannsektoren, fordi profitten ikke er høy nok.
Dette er en del av bakgrunnen for opprettelsen av
PPIAF – et ønske om å lokke til seg privat sektor
igjen. Det er altså fortsatt tro på at private
investeringer gir effektiviseringsgevinst og bidrar til
investering i nye prosjekt. Donormidlene kanalisert
gjennom PPIAF ønsker å legge til rette for at flere
privatiseringsprosjekt skal være gjennomførbare.
Initiativet for opprettelsen av PPIAF kom fra
Storbritannia, og det var særlig deres selskap
Severn Trent som fikk kontrakter. Etter hvert fikk
de Verdensbanken og Japan til å bidra. Senere kom
mer enn ti nye donorland med, deriblant Norge.
Storbritannia var fortsatt det største donorlandet
med over 50% av bidragene de første 6 årene,
anslagsvis over 10 millioner dollar, mens Norges
bidrag har vært rundt 2%.
Kjerneaktiviteten i PPIAF er rådgivning om privatisering og det de kaller ”konsensusbygging”.
Konsulenter lager privatiseringsprogrammer for
drifting av vann- og sanitærutbygging i fattige land.
De gir råd om hvordan dette best kan legges fram
for å få tilslutning, og bare privatiseringsalternativet er aktuelt – det er ingen andre
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alternativ. Når planer om privatisering lanseres
oppstår det lett motstand både i regjering,
sivilsamfunn, fagforeninger osv. Her kommer
”konsensus-bygging” inn, dvs betalte konsulenter
veileder om hvordan motstanden kan overvinnes,
og om hvordan opinionen kan påvirkes, slik at
privatisering kan gjennomføres.
PPIAF er nært knyttet til Verdensbanken, som er
PPIAFs nest største donor. Videre administrerer og
forvalter Verdensbanken PPIAF, og er en viktig
premissleverandør, for PPIAFs virksomhet.
Nøkkelproblemene med PPIAF, er etter WDM og
FIVAS’ oppfatning, at PPIAFs politikk ikke tjener
verdens fattigste. Allerede ved starten i 1999
overså man kritikk som dokumenterte at
privatisering var en dårlig tilnærming for å nå
tusenårsmålene og redusere antallet fattige uten
rent drikkevann og sanitær. Denne skepsisen har
bare økt senere, men strategien er den samme.
Det er også demokratiske problemer ved PPIAF.
Institusjonen fratar fattige land muligheten for selv
å bestemme hvilken løsning de mener er best.
Avhengigheten av finansiering av prosjekt utenfra
gjør at mange land har gått med på PPIAFs krav om
privatisering, selv om de egentlig har ønsket en
annen løsning. I tillegg kommer PPIAFs bruk av
kondisjonalitet (betingelser for bistand). Verdensbanken har i årevis krevd reduserte utgifter til
offentlig sektor og økt privatisering for å yte lån.
PPIAFs tilnærming fremmer ensidig privatisering.
Det setter fattige land under et utilbørlig press, og
fratar dem muligheten for en fri offentlig debatt,
og er derfor alt annet enn demokratibyggende.
Bare rike land og donorer har fått plass i
styringsorganene til PPIAF. Hele PPIAFs tilnærming
mangler åpenhet og innsyn, og forbedringene for
de fattigste er uteblitt.

Oppfølgingsrapport om Norges
utviklingspolitiske prioriteringer
FIVAS ønsket med denne rapporten (2007) å
vurdere om PPIAFs tilnærming til utbygging av

vanntilgang i utviklingsland er i overensstemmelse
med Norges bistandsprioriteringer.
Soria Moria-erklæringen 2005 legger føringer så
bistandsmidler ikke skal brukes til å kreve
liberalisering eller privatisering. Likevel fremsetter
PPIAF krav om privatisering, og bryter med norske
prioriteringer. Privatisering er en forutsetning for
støtte, og det legges et utilbørlig press på fattige
land. De fleste fattige land har et stort behov for
finansiering av sine tjenester, men mangler
finansieringsalternativ. Det er et ujevnt styrkeforhold dem i mellom.
Rapporten påviser videre at PPIAF heller ikke
oppfyller Norges prinsipp om økt demokratibygging innad i fattige land, med åpen politisk
debatt der sivilsamfunnet får delta. PPIAFs konsulenter er bare betalt for å arbeide for privatisering,
ikke for offentlige løsninger, og for å overvinne den
motstanden som finnes ved å oppnå konsensus,
dvs tilslutning til sin politikk.
Rapporten viser at dette ikke betyr konsultasjon,
men overtalelse om privatisering. En slik tilnærmingsmåte fratar samfunn muligheten for en
åpen politisk debatt der organisasjoner, partier og
enkeltpersoner kan fremme sitt syn og egne
løsninger Dette fører til et demokratisk underskudd, siden PPIAF bare opererer med ett løsningsalternativ. Norge som donor bryter dermed prinsippet om demokratisering.
Norges intensjon om å forvalte vann som et
fellesgode oppfylles heller ikke. PPIAF ser vann
som en vare og ikke som et fellesgode, og ønsker
privat eiendomsrett, noe som erfaringsmessig ikke
kommer hele befolkningen til gode. Dette
bekreftes også i rapporten om privatisering av
vann, utarbeidet av Temagruppen for ferskvann i
Forum for Miljø og Utvikling, (ForUM) fra 2006.
Denne rapporten viser klart at privatisering ikke
kommer de fattigste til gode. (se kap 5.5.)
Etter at denne rapporten ble lansert besluttet
regjeringen Stoltenberg at Norge ikke vil fortsette
som donor for PPIAF, og støtten til fondet
opphørte fra 30. juli 2007.

Karin Aanes

Litteratur:
Down the Drain (”Ned i sluket”) World Development Movement (WDM) og FIVAS, 2006
Jørgen Eiken Magdahl m.fl., ”Strider Norges utviklingspolitiske prioriteringer med praksisen til Public Private
Infrastructure Advisory Facility (PPIAF)? ”, FIVAS 2007
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6.3. Rapporten Ruined Rivers
Norsk deltakelse i vannkraftprosjekt i Laos
Vannkraftprosjektet Theun Hinboun, som ligger i
Laos i Asia, er eid av flere selskap, deriblant
Statkraft. Prosjektet, som har vært i drift i snart 10
år, har medført store konsekvenser for lokalbefolkningen som bor langs elva og for miljøet. 95% av
den elektriske kraften som produseres eksporteres
til Thailand. Eierne har tjent gode penger, men lite
er tilbakeført til lokalbefolkningen.
Foreningen for internasjonale vannstudier (FIVAS)
foretok undersøkelser i forbindelse med planlegging av en utvidelse av vannkraftverket.
Rapporten setter søkelyset på Statkrafts og norske
myndigheters rolle og ansvar, siden mange
millioner norske skattekroner er investert i
prosjektet.

Det er ikke gitt noen kompensasjon for
tapet.


Økt erosjon langs elvekantene på grunn av
vekslende vannstand og sterkere strøm har
medført at verdifulle dyrkingsområder er
gått tapt. Dette har medført avlingstap og
dermed redusert mengden med grønnsaker
og andre nyttevekster. Det er ikke gitt
kompensasjon for tapene og forsøk på å
opparbeide andre høyereliggende dyrkingsområder har vært lite vellykkede. I noen av
de besøkte landsbyene var områdene forlatt
på grunn av oversvømmelser som ødela
avlinger, frukt og trær.



Oversvømmelser og flom har blitt et
tiltagende problem, knyttet til vannutslipp
fra kraftstasjonen. Landsbyer har mistet
avlinger av våtmarksris, og en kilde anslo en
reduksjon av 820 hektar med rismarker de
siste 10 årene. Dette skyldes ikke bare flom,
men også varierende mengde med slam og
gjørme i vannet. Dette har økt siden
prosjektet startet. Ris er viktigste basismat,
og manglende risproduksjon kan ikke
erstattes av noe annet. Området har
tidligere vært selvforsynt med ris.



Økt flom har medført vannforurensing og
hudsykdommer, mangel på drikkevann, tap
av buskap på grunn av drukning og sykdom,
tap av lagret frukt osv. Resultatet er
periodevis matmangel, tapt inntekt og
forverrede adkomstmuligheter for mange
familier.



Selskapet vil ikke innrømme at utbyggingen
har medført økt flom nedstrøms, til tross for
økende dokumentasjon. Mange føler seg
sjikanert av selskapets representanter eller
offentlige myndighetspersoner, og mener at
dette skjer for å få dem til å la være å ta opp
problemene offentlig. Dette har ført til
manglende tillit til selskapet.



Plutselige utslipp av vann, som ikke blir
annonsert, gjør kryssing av elvene livsfarlig.
Noen landsbyer ble lovet broer, med de er
aldri blitt satt opp. Mange barn er i livsfare
hver dag når de må krysse elva i små båter
for å komme på skolen. Utslippene kommer
ofte i forbindelse med stengning eller
oppstart av turbinene. Liv har gått tapt, men
også båter og fiskeutstyr.

I 2004 ble det lansert planer om å utvide kraftverkets kapasitet. Det skulle bygges et stort
damanlegg / reservoar oppstrøms, og en fordobling av tidligere vannmengde skulle slippes ut i
elvene nedstrøms, både i regntiden og i den tørre
årstiden.
Elvene Nam Hai og Nam Hinboun er allerede utsatt
for ødeleggende flomperioder. Prosjektet har
tidligere anslått at ca 3.000 familier i 57 landsbyer
var påvirket av hele prosjektet, både oppstrøms og
nedstrøms. Totalt bor det rundt 29.500 personer i
5000 familier i 71 landsbyene langs elvene, og de
har i varierende grad blitt berørt av utbyggingen.
For å skaffe seg mer informasjon og innsikt valgte
FIVAS å sende to personer på et ti dagers oppdrag i
slutten av mai 2007. Det skulle foretas intervju og
kartlegging av innvirkningen på lokalsamfunn nedstrøms i elvene, og graden av befolkningens
kjennskap til og forståelse av planene for
utvidelsen av prosjektet. Fem representative
landsbyer ble besøkt uten at offisielle myndighetspersoner eller stab i prosjektet var til stede.

Hovedpunkter fra undersøkelsen


Bestanden av fisk, spiselige vannplanter,
reker, muslinger, krepsdyr osv har fortsatt å
minske. De er delvis helt forsvunnet, særlig i
Hinboun-elva, etter at prosjektet ble startet.
Dette har medført at befolkningen helt eller
delvis har mistet flere meget viktige proteinkilder, og har måttet finne erstatninger ved
å jakte på rotter og annet ”småvilt”. Elva har
vært den nest viktigste matkilden etter ris.
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18 landsbyer nedstrøms langs Nem Hinboun
elven mangler fortsatt elektrisitet, selv om
mange var lovet dette raskt etter at
dammene var ferdige.
Selskapets kompensasjonsprogram har i
stor grad vært feilslått. Deltakelse i noen av
programmene som er i gangsatt oppleves
som for dyre, medfører for stor risiko og
fare for å bli sittende i gjeld, til at særlig de
fattigste har kunnet delta. Mange program
har vært feilslåtte og har bare opphørt.



Noen konklusjoner og anbefalinger



Eierne må innrømme ansvar for de økte
flomskadene som har rammet områdene
nedstrøms. Erstatning må betales til berørte
hushold for tapt jord og avling osv. Det må
være bedriften som har bevisbyrden og som
må kunne motbevise flomskader. Informasjonen må være åpen og tilgjengelig og
være innhentet av en uavhengig innstans.



Bedriften må umiddelbart implementere
tiltak som f. eks broer som var lovet for flere
år siden. Det må prioriteres å sette i gang
subsidiert småskala fiskeoppdrett på lokalnivå, der lokal kunnskap og ekspertise må
vektlegges. Eksisterende akvakultur må
beskyttes og forbedres slik at proteinkilder
bevares.



Husdyrprogram må igangsettes. Selskapet
må være villige til å betale kompensasjon
hvis dyr blir syke eller dør og flom er
årsaken.



Program for irrigasjon i den tørre årstiden
må igangsettes, og nødvendig vedlikehold
og reparasjon av utstyr må subsidieres.
Fordeling må skje slik at de fattigste og mest

sårbare familien blir inkludert i jordbruksaktivitet.


Det må igangsettes tiltak for at alle hushold
kan dyrke ris i den tørre årstiden, og
kompensasjon må gis hvis flom ødelegger
avlinger.



Det må lages varslingssystem for plutselige
utslipp og stengning nedstrøms, og landsbyene må sikres tilstrekkelig irrigasjonsvann, sikkert drikkevann, og mulighet for
samling av regnvann i tank plassert hos hver
familie.



De landsbyene nedstrøms som var lovet
elektrisitet, må tilkoples så raskt som mulig,
og til en så lav kostnad at også de minst
betalingsdyktige kan klare det.

Utvidelse av prosjektet
Rapportens konklusjon er at en utvidelse av
prosjektet bør utsettes inntil eierne har vist at de
er i stand til å gjenopprette befolkningens tapte
livsgrunnlag.
Etter at rapporten ble utgitt fikk FIVAS informasjon
fra Statkraft og norske myndigheter om at alle
eksisterende problem vil løse seg som følge av den
nye utvidelsen av kraftverket.
Miljøkonsekvensanalysen som ble utgitt senere ble
også kritisert, fordi den i for liten grad tar inn over
seg konsekvensene av det eksisterende prosjektet,
og ikke avklarer i hvilken grad igangsatte tiltak for å
bøte på skadene har gitt resultat så langt. De
negative konsekvensene for befolkningen forventes å øke i omfang med utvidelsen. FIVAS har
ikke fått en ordentlig respons på kritikken. Videre
utbygging av prosjektet er igangsatt.

Karin Aanes
Litteratur:
FIVAS rapport: Ruined rivers, damaged lives, November 2007 www.fivas.no
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6.4. Rapporten Privatisering av vann
Konsekvenser av privatisering for de fattige
Rapporten, ”Privatisation of water. Public-private
partnerships: do they deliver to the poor?” ble
utgitt av temagruppen for ferskvann i Forum for
Utvikling og Miljø i 2006. Rapporten setter fokus på
konsekvenser for de fattige. Hensikten med
rapporten var å dokumentere og diskutere
1.

Hvordan de store internasjonale finansinstitusjonene og andre donorer har markedsført vannprivatisering i utviklingsland.

i verre forfatning enn før privatiseringen startet (se
kapittel 5.1 og 6.4).
Erfaringene fra grasrota står i sterk kontrast til
entusiasmen fra internasjonale institusjoner og
donorer som ønsker privatisering som løsning på
det globale behovet. Lokale kooperativer og småskala lokalkontrollerte initiativ viser eksempler på
alternative og gjennomførbare løsninger på vannforvaltning.
Rapportens konklusjoner er at

2.

Hvordan effekten har vært for fattige ved
forskjellige typer av privatisering av vanntjenester i utviklingsland.



Privatisering av vannforsyning til de fattige
har vært feilslått, fordi ledningsnett ikke er
blitt bygget ut i fattige områder

3.

Policyanbefalinger
fattige.

til



Privatisering av vann har undergravet retten
til vann og sanitær som menneskerett

Rapporten inneholder også eksempler fra Afrika,
Latin-Amerika og Asia, som belyser effekten av
privatisering for de fattige.



Privatisering av vann har foregått på
bekostning av demokratiske prinsipp, og
med minimal forutsigbarhet og ansvarlighet
(accountability) overfor lokalbefolkningen



Privatisering fører til utenlandsk kontroll og
monopol



Utviklingsland har vist seg ikke å gi nok
profitt for multinasjonale selskap



Med en sterk og kompetent offentlig
myndighet kan private aktører ha en rolle

for

vannforsyning

Siden slutten av 1970-tallet og begynnelsen av 80tallet har privatisering vært sett på som en vei for å
stabilisere landenes økonomi og gi økonomisk
vekst. Dette bygger på teorien om at statsdrift er
mindre effektiv enn private aktører som opererer i
et fritt marked. Verdensbanken (WB), det Internasjonale Pengefondet (IMF), USAID og Den Interamerikanske Utviklingsbanken fremmet politiske
anbefalinger under navnet ”The Washington
Consensus” (alle institusjonene med hovedsete i
Washington, DC). Det ble stilt krav til land som
ønsket å motta bistand og lån. De anbefalte fattige
land å innføre reformer som blant annet innebar
reduksjon i offentlige utgifter til skole, helse og
infrastruktur, deregulering av valuta osv. Landene
ble anbefalt å åpne for utenlandske investeringer,
gjennomføre handelsliberalisering og privatisering
av offentlig industri og tjenester. Selv om
Verdensbanken har innrømmet at privatisering har
medført store problemer, finner de stadig nye
måter å oppmuntre til privat investering.
Det finnes flere former for privatisering av vann og
sanitærsystem. Verdensbanken bruker kategorier
som konsesjon, drift og leiekontrakter, offentligprivate utviklingsprosjekt, privat oppkjøp av aksjer i
statseide foretak og servicekontrakter.
Eksempler fra Afrika, Latin-Amerika og Asia viser at
privatisering, der store multinasjonale selskap er
involvert, ofte fører til høyere pris på vann for de
fattige, frakopling og i en del tilfelle kansellering av
inngåtte kontrakter. I tillegg er infrastrukturen ofte

Anbefalinger
Rapporten anbefaler den norske regjering å påse at
det ikke settes betingelser for finansiell støtte fra
WB, IMF eller andre institusjoner, og at WB ikke
fremmer privatisering på alle nivå. Videre
anbefaler rapporten at støtte til institusjoner, fond
osv som ensidig støtter privatisering reduseres, (se
kap. 6.2 ”Down the Drain”. Ulandsgjeld må slettes,
slik at penger kan benyttes for å bedre tilgang til
vann, og regjeringer må ha rett til å subsidiere
vannforsyning for fattige. Dessuten oppfordrer
rapporten regjeringen til å være talsmann for en
strategi som øker offentlige og fellesskapskontrollerte vannleveranser.
Rapporten ber også regjeringen om at det i
bilateral (tosidig) bistand ikke legges privatiseringspress som vilkår for gjeldsslette, bistand eller lån,
og at den økonomiske rammen er slik at også de
fattige sikres tilgangen til vann og sanitær. Viktigheten av en åpen prosess (transparency) med
brukermedvirkning påpekes, så det sivile samfunn
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trekkes med og deltar i beslutningsprosessen. Likeledes styrking av lokal kompetanse, lokalpolitikk og
forståelse av vann og kloakkspørsmål. Private kan
trekkes med hvis vannleveranse fra det offentlige
ikke fungerer, men det må sikres at staten har rett
til å subsidiere vann for at også de fattige
tilgodeses.

Politikere ignorerer erfaring
WB og internasjonale donorer fortsetter å ha
privatisering som løsning på problemet, og
favoriserer privat sektor til tross for økende
skepsis. Fattige land har vært pålagt å lage Poverty
Reduction Strategy Papers (PRSPs), og i teorien
skulle disse resultere i en langsiktig, gjennomgripende, resultatorientert, land-drevet og deltakende
strategi for å redusere fattigdom. Likevel viser erfaringene så langt at en nasjonal strategi for fattigdomsreduksjon som har akseptabel "kvalitet" i
IMFs og Verdensbankens øyne, er uforenlig med de
sentrale grunnprinsippene PRSP-prosessen skal
bygge på: nasjonalt eierskap, deltakelse og
offentlig etterrettelighet. De fleste viser til privatisering som et viktig verktøy for å bedre tilgangen til
vann og sanitær. Norge fortsetter å gi finansiering
og moralsk støtte til institusjoner som WB.

Men ting skjer …
Den norske regjerings annonsering av tilbaketrekking av kravet til LDCs (Least Developed
Countries) om å åpne vannsektoren for markedsadgang, på ministermøtet i WTO i Hong Kong des.
2005, vil forhåpentligvis føre til at andre land viser
nok mot til å følge etter.
Regjeringen Stoltenberg stoppet støtten til PPIAF,
et av WB fond, i juli 2007 (se kap 6.2 ”Down the
Drain”).

Privatisering av vann i Dar es Salam,
Tanzania
I perioden 1996 – 1999 ble vannforsyningen
privatisert. Det var et vilkår fra det Internasjonale
Pengefondet, først for å gi lån, deretter (i 2000 –
2003) som vilkår for gjeldsslette. I august 2003 ga
den tanzanianske regjeringen vannkontrakten til
Dar es Salam Water Company, et ”joint venture”
selskap med UK Biwater International, tyske Gauff
og lokale investorer. De fikk en 10 års
vannprivatiseringskontrakt. 140 mill. dollar ble
finansiert gjennom Verdensbanken, det mest
ambisiøse prosjekt i Afrika. Dette skulle være en

modell for hvordan verdens fattigste kunne hjelpes
ut av fattigdom og dårlig helse.
City Water skulle investere 8.5 millioner dollars de
første to årene, men det ble bare investert mindre
enn halvparten. Befolkningen klaget over dårlig
vannlevering. I 2005 brøt Tanzanias regjering
kontrakten fordi leveransene var blitt dårligere,
ikke bedre enn tidligere. City Water innrømmet at
de hadde fått lite fortjeneste på prosjektet og at
det ikke var mulig å oppnå stor profitt.
Selskapet krevde en kjempestor kompensasjon fra
regjeringen for framtidig tapt fortjeneste. Det ville
vært folket som ble straffet for en feilslått politikk
som de var blitt påtvunget, hvis dette var blitt
betalt. Kravet førte til store kampanjer der UK
Biwater ble fordømt for å saksøke Tanzania, som er
et av de fattigste land i verden. Saken ble trukket.
Men resultatet av forsøket med privatisering av
vannsektoren var dårligere vannleveranse og
mangel på vann i flere bydeler.

Forhåndsbetalte vannmålere - en
snikprivatisering?
Water For All er en organisasjon som arbeider for
vann som et fellesgode, ikke som en vare, og som
ønsker offentlig kontroll over vannressursene. De
mener at bruk av forhåndsbetalte vannmålere er en
”snikprivatisering”.
Rundt om i verden, med
støtte fra Verdensbanken,
fremmes bruk av forhåndsbetalte vannmålere. Løsningen velges for å få fattige konsumenter til å betale
full kostpris for sitt vannforbruk. Dette medfører at
private selskap individualiserer vannkostnaden,
istedenfor at kostnaden ved vannservise bæres av
samfunnet. Forhåndsbetalte vannmålere er en lett
måte for det offentlige å unngå å ta ansvar for at
også den fattige delen av befolkningen får dekket
sitt basis forbruk av vann. Evnen til å betale
ignoreres og det finnes ikke noe sikkerhetsnett.

Water For All har satt opp 11 grunner til at bruken
av forhåndsbetalte vannmålere må motarbeides.
1.

De mener vannmålere åpner veien for
privatisering. Økt bruk av privat sektor, og
vannlevering til kostpris, sikrer profitt for
investorer, men sikrer ikke at alle brukere
får vann.

2.

Når du ikke kan betale blir du ganske
enkelt koplet fra. Dermed blir det faktiske
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behov ikke dokumentert. Vannbruken kan
reduseres med opp mot 65%, og lar de
fattige klare seg med absolutt minimum,
fordi de ikke kan betale for det de egentlig
trenger. Dette har medført kolerautbrudd,
fordi familier tvinges til å benytte usikre
og forurensete vannkilder. Uvasket tøy
eller tøy vasket i forurenset vann stigmatiserer fattige
3.

4.

5.

6.

Det er ingen kontakt mellom konsumentene og leverandør. Når det antall liter det
er forhåndsbetalt for er bukt opp, er det
stopp der og da. Leverandører distanserer
seg fra brukerne, det er ingen høringsinstans, ingen klagemulighet ved evt. feil
ved betalingen. Går du tom på natten,
betyr det at du ikke kan trekke ned på
toalettet før du har penger og tid til å gå
for å skaffe nytt kort.
Forverrer situasjonen ved katastrofer og
akuttsituasjoner. Vannet kan bli kuttet ut
f.eks under en brann. Forhåndsbetale
målere skjønner ikke krisesituasjoner. Det
finnes sjelden brannhydranter i de fattiges
områder, og en brann om natten gir ingen
mulighet for å kjøpe tilleggsvann i
butikken.
Forhåndsbetale målere tvinger de fattige
til å redusere vannforbruket, og undergraver derfor helse. WHO anbefaler 25
liter pr. dag som basis for å overleve,
mens 100 l. pr. dag trenges for å sikre
menneskelig utvikling. Et lavere forbruk
medfører en uverdig situasjon for de
fattige. I England førte forhåndsbetalte
målere til en økning av dysenteri, da
familier selv måtte koble seg fra fordi de
ikke hadde råd til å betale. I Sør Afrika, i
KwaZulu, ble nesten 114 000 mennesker
kolerasmittet etter at forhåndbetalte
målere erstattet kommunal rørledning.
Forhåndsbetale vannmålere undergraver
helseeffekten som skulle vært oppnådd
ved levering av rent vann.
Prisen på vann ved forhåndsbetalte
målere er dyrere enn vann levert med
vanlig system med regning. Bruk av
forhåndsbetalte vannmåler defineres som
en høyteknologisk løsning, og koster ca
150 US dollar mer enn andre typer
målere. Familier må velge mellom vann og
andre nødvendigheter som mat, skolepenger, medisiner osv,.

7.

Forhåndsbetalte vannmålere øker faren
for konflikter. Kommuner deler vanligvis
byrden ved å skaffe tilgang til vann, mens
forhåndsbetalte vannmåler gjør vann til
en individualisert vare. Det er ikke uvanlig
at folk stjeler vann fra hverandre i
desperasjon når de ikke har råd til å kjøpe
vannet de trenger for basis bruk.

8.

Forhåndbetale
vannmålere
øker
ulikheten. De installeres i fattige strøk, for
å sikre at familier som har vansker med å
betale, faktisk gjør det. De blir ikke
benyttet i rike områder.

9.

Forhåndsbetalte vannmålere kan bryte
retten til vann (se kapittel 6.1) Menneskerettighetene har blitt anerkjent av FN, og
stater bryter internasjonal overenskomst
ved å nekte vanntilgang til de som trenger
det mest. Det tvinger fattige til å benytte
usikre og forurensete vannkilder når de
mister evnen til å betale.

10. Forhåndsbetalte vannmåler er med på å
forsterke og øke ulikhet mellom kjønnene.
Kan en husholdning ikke betale, er det
oftest kvinner og barn som må hente
usikkert vann, ofte lange veier. Dette
reduserer mulighet for skolegang,
utdannelse og jobb. Det kunne vært
unngått ved en forbedring av tilgangen til
vann for alle.
11. Verdensbanken og private selskap
rettferdiggjør forhåndsbetalt vannmålere
ved å hevde at fattig husholdninger er
villige til å betale høyere pris for å få
tilgang til rent vann. Isteden burde de
begynne å se på evnen til å betale. Deres
løsning gjør ikke tilgangen til vann
rimeligere for de fattige. Alle mennesker
trenger vann for å overleve. Husholdninger skulle ikke bli tvunget til å måtte
velge bort mat for å kunne kjøpe vann.

Veien framover
Det finnes alternativer til privatisering fra transnasjonale selskaper (TNS). Når offentlige vanntjenester har vist seg utilstrekkelige og med
manglende effektivitet, er det ikke spørsmål om
offentlig vannforvaltning fungerer, men heller
hvordan den fungerer. Det har vært for mye fokus
på privatisering og for lite fokus på andre
løsninger. Økende privatisering har ført til sosiale
og miljømessige katastrofer, og et økende antall
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TNS har trukket seg ut av vann og sanitærprosjekt i
utviklingsland.
Behovet for reinvestering i en omorganisert
offentlig utnyttelse av vannet er altså åpenbar.
Mange eksempler har vist at det ikke alltid er
nødvendig med utenlandsk kapital. Lokalsamfunn
og stater har maktet å mobilisere egne ressurser
for å reparere og drive vannforsyning. ”PublicPublic partnerskap” er blitt stadig mer vanlig.
Organisasjonen World Development Movement,
MDW, nevner følgende suksessfaktorer for
vellykkede prosjekter:


Troen på at vann skal forbli på offentlige
hender



Demokratiske
budsjett



Vanntariffer laget slik at folk har råd til å
betale



Reinvestering av overskudd / avkastning.



Åpenhet og innsyn

avgjørelser,

inkludert

Vellykkede vannreformer
Et eksempel er Recife, en by i Nord-Brasil, med ca
1.5 millioner innbyggere. Over 2/3 lever i fattigdom, 1/5 av befolkningen var ikke tilkoplet nettet,
og i tillegg manglet over 1/4 av befolkningen avløp.
Folk var frustrerte over manglende levering fra det
offentlige vannverket, og guvernøren ønsket at det
skulle privatiseres. WB var inne med et tilbud om
lån til utvikling av infrastruktur i regionen på 84
millioner US dollar, og privatisering av vannverket
var stilt som krav for lånet.
Byen fikk ny borgermester i år 2000 som var klart
imot privatisering, og mente at det offentlige skulle
ivareta vann og sanitærservice. Han opprettet et
eget departement, og nektet å godta privatisering,
selv om det offentlige vannverket vist dårlig
resultat. Han foreslo i stedet at driften av selskapet
skulle reformeres og legges under demokratisk
eller ”sosial kontroll”, for å sikre tilfredsstillende
levering og drift. WB godtok dette etter mange og
lange diskusjoner, og lån ble ytt i 2003, uten at
privatisering ble nevnt. Han åpnet for at
befolkningen kunne ta del i diskusjonene, i en åpen
prosess, om det skulle privatiseres eller ikke. Etter
7 mnd. og med over 4000 deltakere på møter på
”nabonivå”, bestemte borgerne at byens feilslåtte
offentlig vannverk ikke skulle privatiseres, men
omorganiseres på bydelsnivå. Målet var at
manglende oppkobling skulle innfris i løpet av 4 år,
og at alle skulle tilkoples avløp i løpet av de neste
20 årene. Prosessen er i gang, anslaget er 55 000

nye tilkoplinger pr år, og de kan vise til suksessfulle
resultat. Dette ville ikke skjedd uten massedeltakelse av byens befolkning
Kooperativer har vist seg veldig effektive for å få
levert vann til fattige. I Santa Cruz de la Sierra i
Bolivia startet kooperativet Saguapac i 1979
levering av drikkevann og sanitær. Deres verdier er
ansvarlighet, selvhjelp, demokrati og likeverd. De
ansees som et av de beste selskapene i LatinAmerika og er største urbane kooperativ i verden.
De har fullført prosjekt raskere enn planlagt og
med lavere kostnad, slik at de har kunnet starte
nye prosjekt. Flere multilaterale institusjoner som
den Inter-Amerikanske Utviklingsbanken (IDB) og
WB har bidratt med finansiering.
De har nådd ut med vann til nesten 80% av
husstandene, og tilgjengeligheten er nesten 100%
for vannlevering til en hver tid. Det blir sagt at
kooperativer er mer effektive og har langt større
åpenhet og innsyn enn privateide selskap i
regionen. Hver bruker blir medlem, og er dermed
andelseier og har stemmerett ved valg av styremedlemmer. De kan dermed påvirke tjenesten, si
noe om hvordan systemet virker, og hvor det er
nødvendig med forbedringer av vann og sanitærtjenester. Pristariffen på vann er satt slik at folk har
råd til å betale for tjenesten, og betaler etter evne
og etter forbruk.

Uganda
Med hjelp av internasjonale donorer ble det fra
1999 startet rehabilitering og utvidelse av NWSC,
Ugandas nasjonale vann og sanitærselskap, med
vekt på definering av mål og ansvarlighet for
resultat. I 2002 ble det innført automatisk tariff
indeks for å holde tritt med inflasjonen. Offentlig
sektor innså etter hvert at det var behov for å
engasjere private aktører, og enkelte sideaktiviteter som gressklipping, vedlikehold av
bygninger og kjøretøy og vakthold ble etter hvert
faset ut. Administrasjonen engasjerte også et
privat selskap som sto for 70% av foretningsdriften.
Etter 2 år overtok NWSC igjen hele driften av
Kampala området. I løpet av disse årene var
selskapet blitt langt mer effektivt og leveranser og
service overfor kundene forbedret.
Dette viser at Public-private samarbeid er mulig, og
at private aktører kan spille en viktig rolle sammen
med myndighetene, for på en kostnadseffektiv
måte å oppnå mål innen vann og sanitærsektoren.
Men det krever at myndighetene har kontrollen og
er villige til å lære av erfaringene ved et samarbeid.
Eksemplet fra Uganda illustrerer at private aktører
kan spille en rolle hvis det er en sterk og kompe-
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tent offentlig sektor. Offentlig-privat partnerskap
kan fungere når det private bidraget er begrenset
og strengt kontrollert av myndighetene.
Brukermedvirkning, der begge kjønn deltar, er en
nøkkelfaktor for å oppnå åpenhet og innsyn, lik
fordeling og et sosialt resultat der også de fattige
tilgodeses. Samarbeid mellom autoritetene og
lokalt initiativ er viktig, og i mange land er

brukerne blitt aktivt involvert i vann og avløpssektoren. Det er viktig at kvinnene, som i
utviklingsland oftest er ”vannforsørgerne” og de
som har størst kunnskap, trekkes med på alle nivå i
prosessen, også i beslutningsfasen. Særlig sanitærsektoren er i mange deler av verden et tabubelagt
område, og kvinnedeltakelse og ansvarliggjøring er
nødvendig for å oppnå best mulig resultat for alle.

Karin Aanes
Litteratur:
Public-private partnership: do they deliver to the poor? Forum for utvikling og miljø 2006 www.forumfor.no
www.wdm.org.uk/resources/briefings/water/referenced/brazilcasestudyref30112006.pdf
www.tni.org/detail_page.phtml?page=books_publicwater
www.un.org/esa/sustdev/sdissues/water/workshop_lac/presentations/aslam.pdf
Water For All, Campaigning to keep water as a public trust. www.citizen.org
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6.5. Tanzania: Ti utfordringer om vann
WILPFs internasjonale kongress i Gøteborg 2004
holdt et eget seminar om vann med innlegg om
vannsituasjonen og vannproblemer i ulike land.
Dette innlegget oppsummerer 10 internasjonale
hovedutfordringer når det gjelder vann - basert på
situasjonen i Morogoro i Tanzania i 2004.
1. Miljøvern: Sikre forsvarlig forvaltning av
vannresurser
Det er mange elver i Morogoro, de er truet av
erosjon og forurensning fra husholdninger og
landbruk. I tillegg er de fleste av dem tørre deler av
året. Vern av vannressurser er et viktig felt og
omfatter rydding av elvebredden og treplanting.
Like viktig er det å hindre forurensning av elva fra
husholdninger, landbruk og industri – selv om det
er lite av det siste foreløpig.

2. Helse: Hindre sykdom og epidemier ved urent
drikkevann
Svært mange sykdommer spres via urent drikkevann, blant annet kolera og dysenteri, og selvsagt
diaré som er en vanlig årsak til dødsfall blant barn i
Afrika. Malariamyggen som er den vanligste
dødsårsaken i Afrika klekker også larvene i vann.
Morogoro har mye malaria og jevnlige koleraepidemier, og all sykdom spres selvsagt raskere når
en høy prosent av befolkningen har nedsatt
immunforsvar på grunn av HIV/AIDS.
Viktige tiltak er utbygging av latriner og kloakksystemer for å hindre forurensing, testing og
rensing av drikkevann, informasjon om helseproblemene ved å drikke urent vann og hjelp til
syke – til en pris de kan betale.

3. Likestilling: Redusere tung og tidkrevende
vannhenting for jenter og kvinner
Jenter og kvinner har tradisjonelt hovedansvaret
for å hente vann og brensel i Afrika og Asia. I
Morogoro kan det ta flere timer hver dag, og man
ser ofte kvinner med 10-liters spann på hodet.
Vannforsyning til matlaging, vask og drikke er en
forutsetning for at jenter skal ha tid til skole og
lekser – og at voksne kvinner skal ha tid og energi
til inntektsgivende arbeid og samfunnsdeltakelse.
Et enkelt tiltak er samling av regnvann for å sikre
vann til klesvask og husvask og derved både hindre

forurensning av vannkilder og redusere vannbæring.
4. Fordeling: Sikre vann til alle husholdninger hele
kommunen
I Morogoro er det bare ca 60% av innbyggerne som
til tilgang til vann fra det statlige vannselskapet og
de fleste av dem bare fra en felles pumpe eller
vannpost – og bare deler av dagen. Arbeidet med å
legge rør til hele kommunen, utbedre og
vedlikeholde rørene og bygge og vedlikeholde
brønner og pumper – krever mye større
investeringer enn det offentlige kan dekke.

5. Institusjonalisering: Skape gode institusjoner og
systemer for vann og kloakk
Man sier ofte at det viktigste når det gjelder vann
er å ”Fix the institutions, not the pipes”. Det
gjelder i Morogoro. Det statlige vannselskapet
Moruwasa er et av hovedproblemene, verken
administrasjonen eller styret har kompetanse –
eller reell vilje - til å sikre vannforsyningen til
innbyggerne i kommunen – eller til å innse at de
trenger bistand utenfra.

6. Privatisering: Sikre forsvarlig samarbeid mellom
private og det offentlige
De eneste private vannleverandørene i Morogoro
foreløpig er unge gutter som henter vann i bøtter i
elva og selger det på gaten, men der er bare et
tidsspørsmål før private firmaer kommer inn –
muligens også internasjonale selskaper som vi har
sett i mange andre land. Det fører vanligvis til at
prisen på vann blir høy – høyere enn det folk kan
betale.
7. Lovregulering: Regulere eiendomsrett til land
og vann
Privatfolk i Tanzania kan fritt kjøpe land og bygge
private brønner – selv om andre har brukt den
vannkilden tidligere. Det er ingen systematisk
arealplanlegging og vannutbygging til nye boligområder. Å bore etter vann og bygge brønn kan
koste ca 40.000 kroner – en formue for fattige.
8. Konfliktforebygging: Hindre konflikter på grunn
av vann
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Vann er en vanlig kilde til konflikt og har også ført
til drap i Tanzania mellom de fastboende og masaiene. De fastboende bøndene har brønner og vannpumper, masaiene trenger vann til kvegflokkene.

9. Økonomi: Endre holdninger - hos offentlige,
innbyggere, private og frivillige
Vann har tradisjonelt vært gratis i Tanzania, men
forsvarlig vannforsyning til alle – nok vann, rent
vann og nær boligen - vil innebære store kostnader
både på kort og lang sikt som må dekkes inn på en
eller annen måte. Utfordringen er å sikre alle

Liss Schanke

Liss Schanke er medlem av IKFF Norge.

innbyggere et minimum-forbruk av vann – til en
pris de kan betale – og samtidig hindre sløsing,
overforbruk og korrupsjon.

10. Demokrati: Skape samordning, koordinering
og sosial mobilisering
Sikker vannforsyning til alle innbyggere krever
horisontale relasjoner – i form av samordning og
koordinering mellom det offentlig, frivillige og
private – og vertikale relasjoner i form av sosial
mobilisering i forhold til innbyggerne.
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6.6. Organisasjoner som jobber med vannspørsmål
Det er mange institusjoner, organisasjoner og
nettverk som er engasjert i ulike sider av
vannspørsmål. I dette kapitlet har vi samlet korte
omtaler av noen sentrale miljøer. Listen kunne
selvsagt vært lenger, særlig mht internasjonale
organisasjoner, men vi har prioritert de som
arbeider med de temaene som er tatt opp i denne
boken. De som vil vite mer kan slå opp de enkelte
hjemmesidene.

Organisasjoner i Norge
FIVAS (Foreningen for internasjonale vannstudier)
arbeider for å kartlegge konsekvenser av
vannrelaterte prosjekter og utbygginger i Sør. De
følger med på prosjekter der norske aktører deltar,
og forsøker å hindre norsk deltagelse i prosjekter
med store negative konsekvenser for mennesker
og natur. FIVAS har gitt ut mange hefter om
vannspørsmål og drevet omfattende lobbyarbeid
både gjennom egen organisasjon og som en sentral
drivkraft i vanngruppa til ForUM. Noen av de
sentrale vannheftene er omtalt i denne boka. Se
www.fivas.org.
FIVH (Framtiden i våre hender) arbeider for global
rettferdighet, økologisk balanse, og en løsning på
verdens fattigdomsproblemer, slik at det blir mulig
for alle mennesker på jorda å leve et verdig liv.
www.framtiden.no.
FOKUS (Forum for kvinner og utvikling) er et
samarbeidsorgan for 77 norske kvinneorganisasjoner og utvalg. Disse har en felles plattform i
vektlegging av kvinners organisering og deltagelse
som avgjørende for en bærekraftig utvikling.
FOKUS representerer derved ca 1 mill norske
kvinner og organisasjonene har sammen tilknytning til over 50 verdensomspennende kvinneorganisasjoner og nettverk. De gir ut bladet
”Kvinner sammen” som har hatt mange artikler om
vannrelaterte
spørsmål
gjennom
årene.
www.fokuskvinner.no.
ForUM (Forum for utvikling og miljø) er et nettverk
av 54 frivillige norske miljø-, utviklings- og
fredsorganisasjoner, opprettet i 1993 for
oppfølging i Norge av Rio-konferansen UNCED.
ForUM har gjennom årene hatt mange
temagrupper for viktige temaer og problemstillinger. Vann er en av satsingsområdene, og

ForUM har gitt ut flere informasjonshefter om
vannspørsmål. Medlemmer av ForUMs temagruppe for vann, FIAN, FIVAS, FIVH, IKFF, Spire,
Yme og Vannbevegelsen sendte et brev til miljø- og
utviklingsminister Erik Solheim i mars 2009, før
møtet i World Water Forum, med følgende krav:
1. At Norge arbeider for en prosess for et nytt
vannforum- plassert innenfor et multilateralt
FN-rammeverkblir
påbegynt.
Dette
rammeverket må dessuten ta sikte på statlige
forpliktelser om å sikre vann som en
menneskerettighet. Norge må arbeide aktivt for
at dette skal bli det siste avholdte forum i regi
av World Water Council - og trekke arenaen og
politiske prosesser i retning av FN, som må stå
ansvarlig overfor det globale samfunnet.
2. At Norge følger egne utviklingspolitiske
prioriteringer og slutter opp om den komplementerende ministererklæringen, der retten til
vann står i sentrum. På den måten kan Norge
gå foran og bidra til å bane vei for en ny og
langt mer progressiv politisk agenda som kan
sikre vanntilgang.
3. At Norge tar hensyn til våre andre innspill i
forhold til utkastet til ministererklæringen i de
videre forhandlingene om slutt-teksten.
ForUM har nylig formulert mål for sitt arbeid på
området ferskvann og sanitær 2010-2014. Se
www.forumfor.no.
IKFF (Internasjonal kvinneliga for fred og frihet)
den norske seksjonen av WILPF (se nedenfor) har
også vært aktiv i forhold til vannspørsmål.
Medlemsbladet Fred og Frihet nr. 1 i 2004 var et
spesialnummer med artikler om vann, krig og
globalisering. IKFF deltar aktivt i arbeidsgruppen
om vannspørsmål i ForUM for Utvikling og Miljø og
i arrangementet ”Blå oktober” (se nedenfor). IKFF
er også medlem i FOKUS (se ovenfor). www.ikff.no.
NIVA (Norsk institutt for vannforskning) er et
nasjonalt forskningsinstitutt, opprettet i 1958. De
driver forskning, undersøkelser, utviklingsarbeid og
utredninger på vannfaglige spørsmål. Pr. 2007
hadde NIVA 193 ansatte og en brutto omsetning på
197,3 millioner kroner. www.niva.no.
Norges Naturvernforbund (NNF) ble dannet i 1914
og er landets eldste og mest fremtredende natur
og miljøvern organisasjon. Naturvernforbundet
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dekker et stort saksfelt og arbeider bl.a. med vern
av vassdrag, www.naturvern.no. Natur og Ungdom
(NU) er NNFs ungdomsorganisasjon, www.nu.no.
Miljøagentene er NNFs barneorganisasjon,
www.miljoagentene.no.
NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) ble
grunnlagt i 1921 og er underlagt Olje-og energidepartementet med ansvar for å forvalte vann- og
energiressursene i Norge. www.nve.no.
Norsk vannforening ble stiftet i 1964 med formål å
virke for god beskyttelse og balansert bruk av
vannressursene gjennom å spre opplysning og
fremme kunnskap og debatt om vannfaglige
problemstillinger. De gir ut tidsskriftet VANN fire
ganger i året og deler ut årlig en norsk vannpris.
www.vannforeningen.no.
PRESS er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna.
www.press.no.
SPIRE er Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon.
www.utviklingsfondet.no/spire.
Vannbevegelsen er en frivillig organisasjon som
kjemper for å bevare nordmenns rett til eget
drikkevann.
Se
også
kapittel
7
og
www.vannbevegelsen.no.
Yme er en humanitær organisasjon som har
spesialisert sitt arbeid innenfor vann, sanitær og
yrkesutdanning. De har prosjekter i Angola,
Mosambik og Somalia, og planlegger oppstart i
Kongo. De mener at tilgang på rent vann og
utdannelse er avgjørende for at et menneske selv
skal være i stand til å delta i samfunns- og demokratibygging. Se også kapittel 1 og www.yme.no.

FN-organisasjoner
FN har mange organer med vannspørsmål på sin
dagsorden. FN-sambandet i Norge har et
omfattende bibliotek med materiale som viser hva
de enkelte institusjoner som FAO, WHO, UNESCO,
UNEP, UNDP mv arbeider med. Se FN-sambandets
hjemmeside: www.fn.no.
CSD (Commission on Sustainable Development) er
videreføringen av FNs arbeid med bærekraftig
utvikling etter UNCED i Rio de Janeiro i 1992. Via
ForUM har IKFF kunnet engasjere seg sterkt i NGOarbeidet i forbindelse med de årlige CSD-møtene i

FN i New York. CSD-12 (2004) og CSD-13 (2005)
hadde vann, kloakk og bosetting (”Water,
sanitation and human settlements”) som
hovedtemaer. I 2004 tok IKFF initiativet til og var
medarrangør til en "side event" under CSD-møtet
om ”Water, War and Peace” sammen med WILPF,
ForUM, UNIFEM og Norges Fredsråd. I forbindelse
med CSD-15 i 2007 arrangerte WILPF USA et
seminar om “Embracing Human Rights: Women on
Water and Climate Change” Et av temaene var
vannsituasjonen I Midtøsten med særlig vekt på
forholdet mellom Israel og Palestina. Edel Havin
Beukes var innleder. www.un.org/esa/dsd/csd.
FAO er FNs ernærings- og jordbruksorganisasjon. I
vannsammenheng har FAO særlig fokus på
fiskeoppdrett og vann som grunnlag for
matproduksjon. I 2010 skal FAO ha en
internasjonal konferanse, ”Farming the Waters for
People and Food”. www.fao.org.
UNDP er FNs utviklingsprogram og ga i 2006 ut
Human Development Report 2006 om ”Makt,
fattigdom
og
den
globale
vannkrisen”
www.undp.org.
UNEP er FNs miljøprogram med et særlig ansvar
for en bærekraftig vannpolitikk. www.unep.no.
UN-Water er et FN-nettverk som startet opp i 2003
for å støtte landene i oppfølgingen av Tusenårsmålene om vannrelaterte spørsmål, etter World
Summit
on
Sustainable
Development
i
Johannesburg i 2002. UN-Water arbeider både
med ferskvann og saltvann og med sanitære
spørsmål. Den skal fremme samarbeid mellom
relevante regjeringsorganer og utviklingsorganisasjonene, er ansvarlig for Verdens vanndag
www.worldwaterday.org og for FNs vann-tiår som
er
fra
2005-2015.
Se:
www.un.org/
waterforlifedecade. 24 FN-institusjoner, programmer og fond er medlemmer av UN-Water,bl.a.
FAO, WHO, UNESCO, UNEP og UNDP.
www.unwater.org.

Andre internasjonale organisasjoner og
tiltak
Blue October (Blå Oktober) er en internasjonal
vannaksjon som startet i 2004, da Uruguay innførte
retten til vann i sin grunnlov. Fra 2007 har flere
norske organisasjoner, blant dem IKFF, gått
sammen om forskjellige aktiviteter i 3-4 dager. Det
blir også overrakt en del krav til myndighetene om
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vann- og sanitærspørsmål og drevet omfattende
opplysningsarbeid www.blueoctobercampaign.org.
FIAN (Food First Information and Action Network)
er en uavhengig internasjonal menneskerettighetsorganisasjon som arbeider for å opplyse om og
sikre enkeltindividet rett til fullgod mat. Gjennom
brevaksjoner engasjerer FIAN seg i enkeltsaker og
legger press på nasjonale og internasjonale
myndigheter, og transnasjonale selskaper der
retten til mat og vann blir krenket. Hovedkontoret
er i Heidelberg i Tyskland og det er 20 nasjonale
avdelinger, bl.a. i Norge. www.fian.no.
WEDO (Women’s Environment and Development
Organization), som WILPF samarbeider med, hadde
med støtte av UNFPA laget en rapport kalt ”
Untapped Connections” foran 2003 World Water
Forum i Kyoto. www.wedo.org.
WILPF (Women’s International League for Peace
and Freedom) ble etablert i 1915. Siden 1989 har
miljøspørsmål og bærekraftig utvikling vært en del
av formålsparagrafen og arbeidsprogrammet.
WILPFs 28. internasjonale kongress i 2004 i
Kungälv, Sverige hadde temaet ”Water, Women,
Peace”. Kongressen vedtok en resolusjon med krav
til verdens regjeringer om å ratifisere Kyotoprotokollen. Rent vann som menneskerett ble også
framhevet, sammen med faren for helseskader på
grunn av forurensning. Forsiden på dette heftet er
laget på grunnlag av kongressplakaten fra 2004.
www.wilpf.int.ch.
WILPF USA har hatt vannspørsmål som et sentralt
tema for aksjoner gjennom flere år, under navnet
”Save the Water Campaign”. Deres medlemsblad
Peace and Freedom har tatt opp ”Hydropolitics” og
spesielt produksjonen av flaskevann, ”The Cost of
Bottled Water”,skrevet av aktivisten Nancy Price.
www.wilpf.org.
Women’s and Gender Coalition er et nettverk av ca
20 organisasjoner / grupper som ble opprettet i
2004. De har vært aktive under World Water
Forums møter, sist i mars 2009 i Istanbul, der de la
fram en erklæring. (Se vedlegg 1).
Women for Water Partnership
www.womenforwater.org. WfWP koordinerer
World Water Week. Stockholm International Water
Institute (SIWI) arrangerer “World Water Week”
hvert år i august. Temaet i 2009 var“Accessing

Water for the Common Good” med fokus på
“Transboundary Waters”. www.siwi.org og
www.worldwaterweek.org.
World Water Forum er det største
internasjonale vanntreffet, som holdes hvert tredje
år av World Water Council (WWC). WWC er
dominert av de store franske vannselskapene
Veolia og Suez som har fått inn sine folk i
nøkkelposisjoner. www.worldwaterforum5.org.
Tyrkia, som har en nøkkelrolle i vannforsyningen i
Midt-Østen, var vert for det 5. World Water Forum
i Istanbul 16 – 22 mars 2009. Det er stor motstand
både i og utenfor landet mot de mange
damutbyggingene. Under åpningsseremonien
brukte store politistyrker tåregass mot fredelige
demonstranter, de fleste tyrkiske, som ropte ”Vann
for liv og ikke for profitt”. To utenlandske
demonstranter ble arrestert og utvist fordi de
holdt opp et banner med teksten ”NO RISKY
DAMS”.
Presidenten for FNs generalforsamling 2008,
Miguel D’Escoto Brockmann ville gi en uttalelse til
hovedkonferansen, men ble avvist. Uttalelsen ble
lest opp på en pressekonferanse av kanadiske
Maudee Barlow, som er hans rådgiver på
vannspørsmål. Brockmann var bekymret over den
store innflytelsen private vannselskap har på WWF,
og deres støtte til privatisering. Han ser vann som
en menneskerett, og ønsker at forhandlinger og
avgjørelser skal skje innen en FN-ramme (se
vedlegg 2).
World Water Forum 2009 arrangerte fagmøter,
paneler, hadde utstillinger og avga politiske
uttalelser. Også det norske firmaet ”VANN.
Norwegian water to the world” var representert.
www.vann.as.
I slutterklæringen fra World Water Forum ble det
krevd flere ressurser til vannsektoren, økte tiltak
mot
korrupsjon
og
forberedelser
til
klimaendringene, men den inneholdt ikke noe om
vann som menneskerettighet. Equador og Bolivia
henviste til Brockmanns uttalelse da de la fram en
mot-erklæring, støttet av en rekke land, der
tilgangen til vann og sanitære anlegg ble anerkjent
som en menneskerettighet. Flere regjeringer
støttet dessuten et vannforum innen FN, basert på
demokrati, deltakelse, likeverdighet, åpenhet og
sosial inkludering. Norge var ikke blant disse.
People’s Water Forum. Global water justice
movement, et alternativt NGO-nettverk fra 67
land, markerte Verdens Vanndag 19.mars og la
fram uttalelsen ”People’s Water ForUM
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Declaration – Istanbul 2009.” (se Vannbevegelsens
hjemmeside,
Food
and
Water
Watch
www.foodandwaterwatch
og
www.internationalrivers.org) Karin Aanes og Edel
Havin Beukes var til stede både på WWF–møtet og
de alternative NGO-arrangementene i Istanbul. Da
World Water Forum hadde møte i Kyoto i 2003 ble
det laget et ”The People’s Water Vision Statement
” som også WILPF støttet.

1.

Vannet tilhører jorda og alle levende
organismer

2.

Vannet må bli værende der det er

3.

Vannet må bevares hele tiden

4.

Forurenset vann må gjenvinnes

5.

Vannet blir best beskyttet i de naturlige
vannveiene

Menneskehetens sikkerhet støttes ikke av
opprustning, våpen og kriger. Den dreier seg om å
sikre retten til vann, mat og en bærekraftig
energikilde, og ta vare på naturgrunnlaget. Ecuador
har nå fått en grunnlov som også gir økosystemene
rettigheter, dette burde følges opp av alle land.
Hva er Norges internasjonale og nasjonale
vannpolitikk?
Skal
støtte
til
damog
vannkraftprosjekter
prioriteres?
Olje
og
energidepartementet deltok i Istanbul, mens
Miljødepartementet var helt fraværende.

6.

Vann er en offentlig forpliktelse, og må bli
passet på av alle styringsnivåer

7.

Tilgang på tilstrekkelig rent vann er en
grunnleggende menneskerett

8.

De beste beskyttere for vann er lokale
samfunn og befolkningen der

9.

Folk må delta på like fot med regjeringer
med å beskytte vannet

Blue Planet Project
Water Justice Now er et globalt initiativ for retten
til vann og for vann som et felles gode. Maude
Barlow og Tony Clarke hadde i sin bok: Blue Gold,
som er en klassiker, 10 punkter for aksjoner:

10. En økonomisk globaliseringspolitikk er
ikke bærekraftig for vannet
Det er mange andre organisasjoner som arbeider
med vannspørsmål, vi har bare trukket fram noen
få av dem. Skolene er sentrale for å formidle
kunnskap om vann til befolkningen, og vannet som
økosystem er et sentralt tema i biologi som gir
muligheter for økt kunnskap om den lokale og
globale vannsituasjonen.

Edel Havin Beukes/Karin Aanes/Mari Holmboe Ruge
Litteratur:
“Peace and Freedom“, WILPF US section 2006 www.wilpf.org vol 66 no 2
fred og frihet (IKFF Norge) temanummer om vann, nr 1 2004
International Peace Update, (WILPF) temanummer om vann, nr 2 2006
Maude Barlow og Tony Clarke: Blue Gold: The Fight to Stop Corporate Theft of the World’s Water,
UNEP: ”Pushing the Water Agenda” Implementing UNEP ’s Water Policy and Strategy.
Water, Woman, Peace, WILPF International Congress Report 2004.
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7. UTFORDRINGER I NORSK VANNPOLITIKK

Kamp om vannet i Norge?
Det sies at Norge er så rikt på ferskvann at vi kan
levere drikkevann til hele jordens befolkning: 5 liter
til 6 milliarder mennesker hver dag! Våre
nærmeste naboer er heldigvis selvforsynt med
vann, slik at det ikke er fare for at de ønsker å
okkupere oss. Men flere i Norge har tenkt tanken
på eksport, ikke bare av flaskevann, som det
produseres en god del av, men på tankskip, eller
ledning
til
det
europeiske
kontinentet.
Okkupasjonen av norsk ferskvann foregår i det
stille. Våpnene som brukes er internasjonale
avtaler og uformelle nettverk.

Hvem eier vannforsyningen?
Vann, avløp og renovasjon skiller seg fra andre
offentlige virksomheter ved at de er direkte
finansiert av abonnentene og ikke over
skatteseddelen. Alle betaler vann-, avløps- og
renovasjonsavgift. Den skal dekke alle utgifter i
forbindelse med vannforsyning, avløpsfjerning og
søppeltømming. Budsjettet for vann, avløp og
renovasjon er ikke en del av kommunebudsjettet.
Vann og avløp skiller seg videre fra renovasjon ved
at det offentlige ikke er pålagt å sørge for vann og
bare har restriksjoner for avløp. En grunn til at det
er slik, er at der nordmenn har bosatt seg, har det
sjelden vært noen utfordring å sørge for egen
vannforsyning. Vannkvaliteten har heller ikke vært
noe stort problem. Vann finnes nær sagt overalt,
enten som innsjøer, elver eller grunnvann. Det
normale har vært at folk selv har tatt initiativ til
utbygging av forbruksvann, enten det har omfattet
en enkelt husholdning eller flere husholdninger i
fellesskap. Ettersom tettsteder vokste til byer ble
det naturlig at det kommunale fellesskapet tok
ansvar for å administrere vannforsyningen. Det
endte gjerne med at flere mindre vannverk ble
slått sammen til ett større. Fremdeles er det
abonnentene som eier vannforsyningen, selv om
kommunene administrerer den.
Trenden med å slå sammen små vannverk til større
forsyningsområder har fortsatt, og har hatt en
merkbar ekspansjon de siste 20 årene. Hele
Østlandsområdet har nå mer eller mindre ett
sammenhengende nett av vannledninger, som
kontrolleres av kommunale og interkommunale
vannverk. Sammenhengende nett skaper mulighet
for konkurranseutsetting eller andre måter å tjene

1)

penger på vannet. De ”offentlige” vannverkene
legger m.a.o. forholdene til rette for
kommersialisering.
Innimellom de store selskapene finnes det
fremdeles en rekke små ”private” vannforsyninger.
På landsbasis er det tale om rundt 5.000, mot et
par hundre ”offentlige” vannverk. Det er altså mer
enn 10 ganger så mange ”private” løsninger, som
det er ”offentlige”. Verdien av dem er imidlertid
nokså lik, fordi de ”private” er forholdsvis små,
mens de ”offentlige” er de største. Man regner
med at det er tale om verdier fra 800 til 1000
milliarder til sammen bare i ledninger. Det er et
halvt Pensjonsfond, men med realverdi i
motsetning til finansverdiene i investeringsfondet.
Det er derfor ikke å undres over at noen gjerne vil
sikre seg retten til dem. Det foregår på flere måter.
Utfordringene er i hovedtrekk: På den ene side å
organisere vannforsyningen slik at abonnentene
selv har kontrollen, på den annen side å utforme et
lovverk som sikrer at ingen kan eie vannet, slik det
var tidligere.
EØS-avtalen og GATS-avtalen i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) er avtaler som vil ha store
konsekvenser, alt etter hvordan vi velger å
organisere vannforsyningen vår. Hvis den blir
kommersialisert, dvs. at man kan tjene penger på å
levere vann - selv om det foregår i offentlig regi - er
det ingen vei utenom markedsliberalisering. EU er
iferd med å legge planer for hvordan tørre deler av
Kontinentet kan sikres vann. Helen Bjørnøy (den
gang miljøvernminister) deltok i august 2007 på et
møte i Lisboa, der dette var tema. Vi kan forvente
et press fra EU om å levere vann, slik vi i dag
leverer ren energi (vannkraft) til det øvrige Europa.

Hvem eier vannet?
Vestfold interkommunale vannverk IKS (VIV) er
blant dem som har planer om eksport av vann.
Eksporten er tenkt med tankskip fra Slagentangen
eller med ledning til Kontinentet via Sverige. Daglig
leder ved vannverket har en uformell avtale med
det interkommunale vannverket MOVAR om å
legge ledning over fjorden til Østfold.
Det er ikke et multinasjonalt selskap det er tale om
her, men et interkommunale vannverk, som legger
opp til en kommersialisering av offentlig vannforsyning. Kommersialiseringsbestrebelsene blir
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enda tydeligere når man blir kjent med at VIV ikke
har konsesjon for drikkevannsuttak. Vannverket
har vært med på å opprette et selskap, hvis eneste
formål er kjøp og salg av vann. VIV (og andre)
kjøper vann fra dette selskapet, mens selskapet
kjøper vann fra Øver Eiker Energi AS. Det er
energiverket som har søkt og fått rett til vannuttak
fra Eikeren. Blir energiverket solgt, vil
drikkevannsrettighetene følge med i salget.
I 2001 fikk vi en ny vannressurslov. Før den nye
loven kom, var det slik at ingen kunne eie vannet.
Den nye loven sier imidlertid at grunneieren også
eier vannet på eiendommen, ikke bare grunnen
over eller under, slik det var tidligere. Det er nå
blitt flere måter å eie vann på. Grunneiendom er
en, konsesjon til drikkevannsuttak en annen. Både
grunn og selskaper med rett til vannuttak kan
selges.
Vannrammedirektivet legger til rette for en tredje
måte å eie vann på. Innføringen av Vannrammedirektivet har delt Norge inn i 9 vannregioner, som
igjen er delt inn i nedbørsfelt. Et nedbørsfelt
omfatter alle elver, bekker, grunnvann og overflatevann som kan sies å ha forbindelse med
hverandre. I siste instans omfatter det også regnet.
Den positive siden ved Vannrammedirektivet er at
vassdragene skal behandles økologisk forsvarlig og
i størst mulig grad sikres en naturlig tilstand. Men
Vannrammedirektivet har et unntak for sterkt
modifiserte vannforekomster. Det omfatter alle
vassdrag som er bygd ut med kraftverk. Mens
Vannrammedirektivet er i ferd med å gjennomføres, men før Norge skal rapportere til EUkommisjonen om hvor mange vassdrag som er
sterkt modifiserte, har NVE plottet ut 4.600 elver
der man anbefaler at det bygges nye kraftverk.
Dette vil kunne få alvorlige konsekvenser for retten
til vann. Et av de argumenter Øvre Eiker Energi
brukte for å få drikkevannskonsesjon i Eikeren, var
en henvisning til Vannrammedirektivet. Fordi
energiverket allerede hadde ansvaret for
reguleringen av vassdraget ut fra Eikeren, mente
energiverket at en ’helhetlig forvaltning’, slik
Vannrammedirektivet krever, tilsa at energiverket
også burde styre drikkevannsuttaket. Det hadde
kanskje vært fornuftig, om ikke energiverket kunne
selges. Det synes umiddelbart urimelig å tenke seg
at energiverket i neste omgang får rett til også å
kontrollere alle andre vannkilder i nedbørsfeltet;
bekker, brønner, regnet. Det er ikke så usannsynlig
som det kan virke. Det har skjedd andre steder i
verden. En by i Bolivia er blitt kjent på grunn av
slike tiltak. Et utenlandsk selskap tok over
vannforsyningen i byen Cochabamba, og hevdet at
det hadde retten til alt vann i området. Folk som
samlet regnvann eller hentet vann fra egen brønn,

måtte heretter betale vannavgift til selskapet.
Begrunnelsen var at vannets naturlige kretsløp fra
fordampning til regn osv., tilsa at det som ble
høstet av regnvann ga mindre vann til vannverket.
(se kapittel 5.2).
I Norge foregår en lignende prosess med hensyn til
å nekte folk egen vannforsyning. Men her er det de
kommunale og interkommunale vannverkene som
står bak. Et eksempel er et vannsamvirke i Vestby,
som ble tvunget over på ”offentlig” vannforsyning.
Kommunen hadde ingen andre argumenter enn at
det skulle legges nye vann- og avløpsledninger
forbi området. Beboerne hadde et vann de var
meget godt fornøyd med. Det var også godkjent av
Mattilsynet og de ville ikke ha det vannet
kommunen leverte. Det kom fra Vannsjø og
MOVAR interkommunale vannverk. Vannsjø er en
av de mest forurensede drikkevannskildene i
Norge, og vannet gjennomgår en rekke
renseprosesser, som riktignok gir rent vann, men
ikke nødvendigvis godt vann. Samvirket hadde
vann fra en brukbar grunnvannskilde og abonnentene var fornøyd med det. Det endte med at de
fikk beholde sitt eget vann, men de måtte betale
vannavgift til kommunen (inkludert MOVAR). Dette
samvirket er ikke alene om å bli presset over på
offentlig vannforsyning. Det foregår stadig lignende overgrep mot dem som har egen vannforsyning.
I 2006 foreslo ass. fylkeslege i Hordaland at det bør
bli forbudt med egen brønn. Begrunnelsen er
helsemessig, men det spiller mindre rolle i denne
sammenheng. Trenden er den samme her, som
andre steder i verden. I Italia har man stengt kjente
helsebringende kilder.
I Cochabamba var det offentlig vannforsyning, i
tillegg til en rekke individuelle løsninger, akkurat
slik vi har det, før myndighetene overlot vannverket til et utenlandsk selskap. Det endte med
opprør og rettssak mot selskapet. En enorm internasjonal oppmerksomhet førte til at selskapet til
slutt trakk seg ut. Vannverket ble imidlertid ikke
overlatt til politikerne igjen. Det ble delvis
organisert som abonnentstyrt samvirke.

Et fellesskap i oppløsning
Inntil våre dager har kommunen vært forstått som
et lokalt fellesskap. I de senere år har det imidlertid
sneket seg inn en ny språkbruk. Kommunene
omtales som ’tjenesteytere’, mens innbyggerne er
redusert til ’kunder’. Den nye språkbruken gir
assosiasjoner til Margaret Thatcher og hennes
berømte uttalelse: ”There is no such thing as
society”. Uttalelsen sjokkerte den gangen. I dag er
det en tanke som er i ferd med å slå rot i offentlig
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forvaltning. Et bidrag til oppløsningen av fellesskapet er måten de forskjellige virksomhetene i
stat og kommune blir organisert på: Stadig flere
blir organisert i egne foretak, som ikke lenger
dekker behov, men leverer tjenester eller varer.
Ansatte i noen kommuner – for eksempel Oslo –
blir omtalt som ’kundekonsulenter’. Og kommunenes og foretakenes hjemmesider bærer preg av
markedsføring. Det er også lansert en regnskapsreform. Den kalles New Public Financial
Management (NPFM) og stammer fra privat
næringsliv. Den går ut på at det skal skilles mellom
en bestiller- og en utfører av tjenestene.
Reformen forutsetter at offentlige virksomheter
splittes opp i særskilte enheter organisert som
egne selskaper, som blir underlagt krav til økonomiske resultater – eller ’effektivitet’, som det gjerne
kalles. Kommunenes kjernevirksomhet reduseres
på denne måten til en bestillerfunksjon, og det er i
prinsippet likegyldig for systemet om leverandøren
av tjenesten er privat eller offentlig. Det fører
videre til at det er nødvendig å opprette juridisk
bindende kontrakter mellom bestiller og utfører.
Og i stedet for at det gir mer effektivisering innad i
kommunen, fører det snarere til en fordyrende
byråkratisering. Kommuneloven og Regnskapsreformen legger forholdene til rette for
konkurranseutsetting
og
privatisering
av
fellesskapets verdier. Og når det gjelder vann og
avløp, også for tidenes største tyveri!

Multi Utility
Kommuneadministrasjonen ivaretar en rekke
sektorovergripende funksjoner, som vanskelig lar
seg relatere til en bestemt virksomhet. Dette
regnes som lite rasjonelt av tilhengere av
regnskapsreformen. Men sett fra motsatt side, den
kommersielle eller private siden, vurderer man det
slik – at sammenslåing av virksomhetene gir stordriftsfordeler. Legger man flere virksomheter
under én administrasjon regnes det som mer
effektivt og kalles Multi Utility, såfremt det foregår
utenfor kommunen. Det som kalles ineffektivt i
kommunen, kalles altså effektivt utenfor kommunen. Kommuneloven og Regnskapsreformen splitter
opp og bygger ned offentlig sektor, overfører
verdier til selskaper, som vel ute av det
kommunale fellesskapet, igjen søker sammen
under en ny paraply – fjernt fra demokratisk
kontroll. ”Noen” arbeider for en Multi Utilityorganisering, som omfatter vann, avløp, strøm og
vei under samme administrasjon, drift eller
eierskap. Et transnasjonalt selskap som Veolia
driver i tillegg renovasjon og transport. Egentlig er

det tale om at hele infrastrukturen i samfunnet
forsøkes kommersialisert.
I 2001 ble det gjort en undersøkelse vedrørende
omorganisering av tekniske tjenester til egne
foretak, bestiller – utførermodell, konkurranseutsetting, salg og samarbeid mellom vannverk og
andre virksomheter. Kongsberg kommune oppga at
salg av ledningsnettet ville gi sårt tiltrengte kroner i
kommunekassen. Et annet argument var bedre
lønn og bonusordninger for de ansatte. Det ble
antydet at det nye selskapet skulle kjøpe vann- og
avløpsanleggene for det som kalles ’restverdien’.
Den var beregnet til mellom 80 og 100 mill. kroner.
Gjenanskaffelsesverdien minus avskrivningene er
lik Restverdien. Gjenanskaffelsesverdien, dvs. det
det koster å bygge nytt vannrenseanlegg, ny
avløpsrensing og legge nye ledninger, er selvsagt
langt høyere enn 80-100 mill kr. for vann- og
avløpsanleggene til 22.000 mennesker. Men
Kongsberg kommune selger ikke bare til spotpris,
kommunen selger også noe den ikke eier. Det er
ikke kommunen som eier vann- og avløpsledningene, det er abonnentene.
Bærum kommune omorganiserte vannverket til
aksjeselskap og solgte halvparten (49%).
Begrunnelsen for salget var finansiering av nytt
renseanlegg og at kommunen slapp å gå inn med
hele kapitalbehovet. Det skal være usagt om dette
skyldes løgn eller uvitenhet. Faktum er at
kommunen ikke går inn med noe som helst, fordi
abonnentene uansett betaler alle utgifter, enten
det er kommunen som tar opp lån eller kapitalen
kommer fra private investorer.
Før man kommer så langt som til salg, er det
allerede høyst diskutabelt med hvilken rett
kommunen kan skille ut vann og avløp i egne
foretak, med seg selv som eier. Hverken vann eller
avløp har noensinne vært eid av kommunen. Vann,
avløp og renovasjon finansieres av abonnentene
selv. Derfor skal de drives til selvkost. Kommunen
kan ikke ta fortjeneste, fordi den ikke eier
anleggene. Den har ingen rett til å konkurranseutsette virksomheten. Og den kan heller ikke
omorganisere den, slik at den juridisk sett skifter
eier. Og aller minst kan den selge noe den ikke eier.
I tidsrommet 2000-2004 ble en rekke vann- og
avløpsvirksomheter organisert som egne foretak.
Det I tidsrommet 2000-2004 ble en rekke vann- og
avløpsvirksomheter organisert som egne foretak.
Det var langt fra bare tale om vedtektsendringer,
slik saken ble fremstilt i enkelte kommuner.
Virksomhetene fikk også nye eiere. De opprinnelige
eierne, abonnentene, ble hverken spurt om
omorganiseringen eller overdragelsen. Den ble
avgjort av politikerne, og uten forutgående fokus i
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noen valgkamp. Avgjørelsen kan ikke sies å ha hatt
mandat fra eierne. I realiteten medførte omorganiseringen en overføring av milliardverdier fra
abonnentene til kommunene.
Eierforholdet i disse selskapene er i dag meget
uklart, selv om man juridisk sett vil kunne si at
kommunene står som eiere. Men fremdeles
betaler
abonnentene
vann-,
avløpsog
renovasjonsavgifter. Og kommunene har ikke
tillatelse til å ta ut fortjeneste, for å benytte den til
andre formål. Når kommunene juridisk sett står
som eiere, innebærer det imidlertid også, juridisk
sett, at det urettmessig er overført verdier fra
abonnentene til kommunen. For det er ikke slik at
man kan overføre verdier fra en annen eier og til
seg selv gjennom en politisk beslutning. Det krever
eventuelt
et
ekspropriasjonsvedtak
med
økonomisk vederlag. Mener man imidlertid at det
fremdeles er abonnentene som også juridisk sett
er eierne – selskapet bare forvaltes av kommunen
– kan dette begrunnes med at abonnentene
betaler en avgift basert på selvkost. Uansett er
eierforholdene uklare og gir rom for tolkninger,
som kan misbrukes av kapitalsterke, eller spesielle
politiske interesser. EU-systemet er, ikke minst et
stadig mer omfattende juridisk system, der viktige
avgjørelser skjer gjennom domsavsigelser, som
presses frem av store selskaper.

En lov om offentlig vannforsyning?
Fra flere hold er det ytret ønske om lov om
offentlig vannforsyning. Mange synes å være av
den oppfatning at det vil sikre oss mot at vannet
blir solgt. Det turde fremgå av ovenstående at det
snarere er motsatt. Det er nettopp innenfor
1
”offentlig” vannforsyning vi finner kommersialiseringsbestrebelsene. En god sammenligning
finner vi i strømforsyningen. Den er hovedsakelig
offentlig og kommersialisert. En kommersialisering
av strømforsyningen ble mulig, fordi man har
arbeidet iherdig med å koble sammen

1

Offentlig og privat er satt i anførselstegn. Som det vil
fremgå av teksten er det ikke slik at de offentlige
vannverkene er eiet av kommuner. De er eiet av
abonnentene. Det samme gjelder de private samvirkene.
Vannforsyningen i Norge er i det store og hele bygget
opp og eiet av abonnentene. Det blir derfor kunstig å
skille mellom offentlige og private vannverk. I tillegg er
de ”private” samvirkene mindre utsatt for
kommersialisering enn de ”offentlige”. Med privatisering
er det gjerne tale om salg til selskaper som er ute etter
fortjeneste. Konkurranseutsetting regnes ikke som
privatisering, fordi vannforsyningen fremdeles kan være
”offentlig” eiet.

ledningsnettet. Så har man lagt kabler til utlandet. I
dag gis det bot (fra EU-kommisjonen) til nettselskaper som ikke bygger ut tilstrekkelig
overføringskapasitet, slik at strømmen kan flyte
fritt mellom landsdelene, Norge og utlandet. Det
utprøves allerede et benchmarkingsystem med
tanke på rammeinntekter for vannforsyningen, slik
vi har for strømnettselskapene.
Ifølge Vannressursloven eier grunneier vann på
eiendommen og NVE har innledet en ny praksis
ved å gi rett til vannuttak til vannkraftverk. Alt
ligger til rette for kommersialisering.
Men vann er ikke en vare! Og vannforsyningen eies
av abonnentene. Det ble begått en urett mot
abonnentene da en del vann- og avløpsverk i
offentlig regi ble omorganisert til egne foretak. I
realiteten
medførte
omorganiseringen
en
overføring av milliardverdier fra abonnentene til
kommunene. Omorganiseringen ble gjort på
sviktende juridisk grunnlag. ”Offentlig” vannforsyning er i dag organisert ut fra en uklar
forståelse av eierforholdene, som det er viktig å få
rettet opp. Vann- og avløpsverkene bør så snart
som mulig omorganiseres til abonnenteide
samvirker. Ved å organisere vannverkene som
abonnenteide samvirker, vil man kunne forhindre
at vannforsyningen blir solgt. Man vil også
forhindre at vannet kommersialiseres i offentlig
regi, noe som i neste omgang vil føre til krav om fri
flyt av tjenester, kapital og etableringsrett, fordi
Tjenestedirektivet vil få virkning for vannforsyningen.
Vi trenger ikke en lov om offentlig vannforsyning,
men en lov som sikrer at vannforsyningen
fremdeles skal være eiet av abonnentene. Det vil
være i overensstemmelse med realitetene og sikre
vannet som fellesgode. Alle er avhengig av vann.
Vann skal ikke være en vare noen kan tjene penger
på, hverken myndighetene eller private selskaper.

Forslag til lov om vannforsyning
§ 1. Ferskvann er en ressurs alle har like
rettigheter til.
§ 2. Vann kan ikke eies. Man kan bare eie grunnen
over eller under en vannkilde, ikke selve vannet.
§ 3. Retten til vannuttak tilkommer befolkningen
som naturlig sokner til kilden og som kilden kan
forsyne uten at uttaket svekker naturlig vannstand.
§ 4. All vannforsyning eies av abonnentene.
§ 5. Hverken retten til uttak, vannverk, høydebasseng, pumper, ledningsnett eller drift kan
omsettes i et marked.
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§ 6. Driften skal ikke gi utbytte.
§ 7. Abonnentene bestemmer selv hvilken kvalitet
de ønsker på vannet. Det innebærer rensesystemer
og begrensninger i avrenning fra jordbruk og
kloakk.
§ 8. Hvis vann leveres utenfor et naturlig
forsyningsområde, skal det selges til selvkost (uten
fortjeneste) og til mennesker som ikke er
selvforsynte med vann.
§ 9. Vann skal ikke betraktes som salgsvare.
§ 10. Det skal tilstrebes at vannforsyningsområdene ikke er større enn at abonnentene kan
medvirke direkte i beslutningsprosesser vedrørende vannforsyningen.

kan være at kommunene også tillates å beregne
fortjeneste, slik Kommunenes Sentralforbund har
anbefalt (KOU 2005:1). EUs Tjenestedirektiv krever
fri flyt av kapital (mulighet for eierskifte/salg) innen
tjenestesektorer som er kommersialisert. Det er
tvilsomt om vår nye lov om offentlig eierskap til
vann og avløp kan forhindre et slikt krav, så lenge
vi har EØS-avtalen. Lovforslaget er i strid med
århundrers praksis, som sier at vann og avløp eies
av abonnentene. Det er fare for at uvitenhet om
dette faktum i stedet konsoliderer troen på at vann
og avløp eies av kommunene, slik at det blir
vanskeligere å reversere organiseringen av
kommunale og interkommunale foretak.

Forslag til hvordan vannforsyningen kan
organiseres, se www.vannbevegelsen.no.
Våren 2008 vedtok Stortinget at det skulle
utredes en lov om vann og avløp, der vann- og
avløpsverk skal være eiet av det offentlige,
mens driften kan konkurranseutsettes. Det ble
gjort unntak for de vann- og avløpsverk som i
dag
drives
av
samvirker.
Miljøverndepartementet har i disse dager
(våren 2009) et forslag til endring av Lov om
vass- og kloakkavgifter ute på høring. En
høringsuttalelse, som blant annet kan leses på
www.vannbevegelsen.no har fått tilslutning
fra en rekke organisasjoner og politiske
partier, som ikke er representert på Stortinget.
Høringsuttalelsen er oversatt til engelsk og
spansk
og
har
vakt
internasjonal
oppmerksomhet. Flere utenlandske og
internasjonale organisasjoner, som bekymrer
seg for at vann skal bli en vare, støtter
uttalelsen.
Loven åpner for kommersialisering. Det sier
seg selv at ingen transnasjonale selskaper er
interessert i driften, hvis det ikke finnes
muligheter for fortjeneste. Det neste skrittet

Trude Malthe Thomassen, daglig leder av organisasjonen Vannbevegelsen
www.vannbevegelsen.no
watermov@online.no
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Vedlegg 1:

Statement from the Women and Gender Coalition at the 5th World Water Forum Ministerial Conference Closing
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Vedlegg 2: Statement of Miguel D’Escoto Brockmann

105

106

107

DU BÆRER TUNGE BØRER
De bærer tunge bører, kvinne.
En gang bar du høyreist
din krukke med vann.
Nå har slitet tynget deg ned –
slitet og de mange barnefødslene.

Med en unge på ryggen,
en annen ved hånden
har du vandret
mil etter mil
måned etter måned
år etter år
for å hente vann ved kilden.
Over de brunsvidde markene,
gjennom skogene
mens fotsålene blir harde
og kroppen lengter etter hvile.

Du er ikke alene.
Millioner av kvinner
er lastedyr –
bærer vann, rent vann
og det er alltid så langt borte.
Vannet bestemmer dagens gjøremål
fyller mange av døgnets timer.

Frihet for deg –
en begynnende frihet
er kanskje noe så enkelt
som å slippe å vandre
slippe å bære.

Helene Freilem Klingberg
Mosaikk, dikt og sanger
Forlaget Kvinner og familie 2002

