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Vatten, framtidens konfliktorsak? 
 

En analys av vattenproblematiken ur ett säkerhetiseringsperspektiv. 
 
 
Sammandrag: 
 
Syftet med denna uppsats är att genom två fallstudier, undersöka om stater 
säkerhetiserar tillgång och efterfrågan på vatten samt studera orsakerna därtill. Vidare 
avser jag också att kontrollera om säkerhetiseringen av tillgång på vatten ökar riskerna 
för konflikter mellan staterna eller om säkerhetiseringen kan vara en förutsättning för 
att lösa konflikterna. För att fylla syftet med uppsatsen kommer två regioner att 
studeras, vilka innehåller vattenresurser som innebär att flera stater är beroende av 
samma vattenkälla. De berörda staterna är Turkiet, Syrien och Irak runt Eufrat och 
Tigris i den ena regionen och Israel, Syrien, Libanon och Jordanien runt Jordanfloden 
med tillhörande biflöden i den andra. Det är dessa staters interaktion avseende 
vattenproblematiken som är studieobjektet och utifrån detta skall påvisas om 
säkerhetisering sker. Jag avser att anlägga det bredare synsättet på säkerhet och Barry 
Buzan och Nils Andréns teoribildningar kommer att ligga till grund för mitt 
resonemang. 
 
 
Nyckelord: Säkerhet, säkerhetisering och vatten. 
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1. Inledning 
 
1992 när jag gjorde FN-tjänst som militär observatör i Mellanöstern, genomfördes 
tre dagar av incheckning i Jerusalem. Detta var obligatoriskt för all personal före 
transport till respektive tjänstgöringsområde. När incheckningen var avklarad, 
skulle jag och min familj transporteras till Tiberias i Israel och OGG-T1 (del av 
UNTSO2 i Mellanöstern) som skulle bli vår hemvist i ett år. Det som slog mig under 
resan norrut genom Västbanken och Jordandalen var att beduinfolken i och utanför 
flyktingläger och boplatser efter resvägen knappast hade något vatten. Smala och 
halvt genomrostade järnrör utgjorde ”vattenpipelines” där befolkningen kunde 
hämta vatten för i princip direkt överlevnad. Väl inne i de av Israel kontrollerade 
större städerna, flödade vattnet för bland annat blom- och gräsmattebevattning. Jag 
undrade i mitt stilla sinne hur länge kan denna snedfördelning pågå utan att någon 
större konflikt uppstår på grund av detta? 

 
 

3 
 

Denna bild ger en allmän information där man kan se bristnivåerna av grundvatten i 
Mellanöstern. Stora ytor har således stor brist, vilken leder till ansträngda förhållanden 
mellan staterna i regionen. Kartan pekar därigenom på att man är mycket beroende av de 
ytvattendrag som finns i regionen, vilken är en viktig faktor när svaren på 
forskningsfrågorna skall ges. 
 
 
 

 
                                                 
1 OGG-T: (Observer Group Golan Tiberias). 
2 UNTSO: (United Nation Truce Supervision Organisation). 
3 http://www.transboundarywaters.orst.edu/, 2005-03-10. 
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1.1 Syfte  

 
Huvudsyftet med min forskning är att kontrollera när vattnet blir ett nationellt 
intresse i den större geopolitiska diskussionen kring vattenresurserna och kampen 
om dessa. Därigenom blir vattnet en faktor som stater använder i eget 
säkerhetsintresse, alltså en del av statens säkerhetspolitik. Att påvisa att länderna i 
regionen säkerhetiserar vattenproblematiken och förklara en del av orsakerna därtill 
är ett andra syfte. Ett tredje syfte är också att jämföra de två studerade regionerna 
avseende graden av säkerhetisering. I min uppsats vill jag även beskriva något om 
orsakerna till varför staterna i min undersökning säkerhetiserar vattenproblematiken. 

     
1.2 Problemformulering 
 
Jag har länge funderat kring denna fråga och efterhand försökt att se vattenfrågan ur 
ett bredare perspektiv. I nuläget finns enligt Transboundary Freshwater dispute 
Database vid Oregon State University cirka 3 600 konventioner och avtal kring 
delade vattenresurser.4  
 
De första internationella avtalen omkring vatten handlade främst om navigering och 
regler kring sjöfart. 1966 upprättades Helsinkireglerna som i och för sig inte var 
formella lagar, men som skulle komma att utgöra riktlinjer för hur vattenfrågor 
skulle behandlas. FN har nu arbetat fram en konvention för hur vattendrag som 
flyter genom två eller flera länder skall delas (The Law of Non-Navigational Uses 
of International Watercourses).5 Konventionsförslaget innehåller 37 artiklar och en 
bilaga med 14 artiklar som behandlar hur flodvatten skall fördelas och hur 
konflikter skall lösas. Konventionen kan sammanfattas i följande viktiga punkter: 
 

• Stater som delar vattendrag skall använda det på ett skäligt och rättvist sätt. 
De har både rätt att utnyttja vattendraget, men också skyldighet att medverka 
till skydd och utveckling av det. 

 
• Rättvisa och skälighet innebär att hänsyn tas till geografiska, hydrologiska, 

klimatmässiga och ekologiska faktorer, samt de berörda staternas 
ekonomiska och sociala behov och staternas befolkningssammansättning.  

 
• Hänsyn måste även tas till verkningarna av en stats användande av vattnet på 

en annan stat, nuvarande och framtida möjligheter för användandet av 
vattendraget, kostnaderna för skyddande och utveckling av vattendraget och 
möjliga alternativ till planerad eller pågående användning. 

 
• Samråd och diskussion kring vattendraget skall ske i en anda av samarbete. 
 
• Varje stat skall vid användandet av vattnet undvika att andra stater skadas. 

 
 

 
                                                 
4 http://www.transboundarywaters.orst.edu/, 2005-03-10  
5 http://www.un.org/law/ilc/texts/nonnav.htm, 2005-04-18  
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• Före det att en stat börjar bygga anläggningar som kan få skadliga 

verkningar för andra stater, skall de berörda staterna informeras i god tid. 
 
• Om stater inte kan komma överens om vattenanvändningen, skall de söka 

hjälp för att lösa tvisten. De kan ge uppdrag till en oberörd part att fungera 
som medlare eller begära skiljedom av en tillfällig domstol eller överlämna 
tvisten till internationella domstolen i Haag.  

 
 

Om parterna inte kan enas om något alternativ, kan en av dem begära tillsättning av 
en opartisk undersökningskommission. 

 
Vid genomläsning av denna konvention kan man kanske tro att det borde stå 
fullständigt klart hur eventuella konflikter om vatten stater emellan skall lösas. Det 
är dock som med många konventioner som berör flertalet stater, att de oftast är 
skrivna med flertalet möjligheter för olika tolkningar. Detta för med sig att 
konventionerna sällan blir heltäckande och får stater att driva frågor som till 
exempel vatten främst i eget intresse.  

 
Befolkningsmängden i världen ökar samtidigt i vissa delar lavinartat och tillgången 
på färskvatten minskar. Detta kan bädda för framtida konflikter som inte enbart 
kommer att grundas på religiösa, etniska med flera grunder. Vi står enligt flertalet 
bedömare i vissa delar av världen inom en 20-årsperiod inför allvarliga existentiella 
kriser, en del sannolikt grundade på dispyter om vattenfördelning. Professor Malin 
Falkenmark skriver i en artikel exempelvis om problemen med varifrån den nya 
palestinska staten skall få sitt vatten. Hon pekar också i artikeln på de kanske mest 
känsliga vattendragen (Jordanfloden, Eufrat, Tigris och Nilen), vilka alla ligger i 
Mellanöstern.6 Tecken tyder dessutom på att vissa stater tenderar att göra tillgången 
på vattenresurser till en ren säkerhetsfråga. Det är dessa tecken som jag tänkt att i 
denna uppsats kunna påvisa. 
 
Problemet är att fastställa när ”vattenproblemen” skall kunna betraktas som 
säkerhetsproblem. Inom vissa stater pågår en ständig kamp om vattentillgångarna 
och avvägningar måste göras hur mycket vatten som skall användas till dagligt bruk 
av den enskilda människan, till jordbruket, till industrin mm, vilket får betecknas 
som inåtriktad säkerhetspolitik.7  Intressant för mitt undersökningsperspektiv, blir 
dock situationen där fördelning av vattenresurserna skall klaras ut mellan stater. 
Detta problem där vattenkälla i en stat är av betydelse för överlevnad i andra 
närliggande stater, blir alltså mitt studieobjekt. Problemet kommer alltså att handla 
om den enligt vad Andrén kallar den utåtriktade säkerhetspolitiken.8 
 
 
 
 

                                                 
6 Falkenmark Malin (1989) i Kungl. Krigsvetenskapsakademiens: Middle East Hydropolitics: Water 
Scarcity and Conflicts in the Middle East, s 350. 
7 Andrén Nils (2002): Säkerhetspolitik, Analyser och tillämpningar, andra upplagan, Stockholm: 
Norstedts Juridik AB, s 35 (Fortsättningsvis Andrén (2002)). 
8 Ibid. 
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Ett annat problem i min undersökning är att vattenproblematiken inte alltid behöver 
vara kopplad till dramatiska händelser/orosmoment som sätter en företeelse i fokus. 

 
Detta antyds ibland vara ett kriterium vid debatt och forskning kring 
säkerhetspolitiken. I Eriksson (2004) ges ett tydligt exempel på formativa perioder. 
En sådan är perioden efter det kalla kriget när grundvalarna för säkerhetspolitiken 
förändrades. Att Berlinmuren föll och Sovjetunionen föll samman är exempel på 
resultatet av den formativa perioden.9 Vattenproblematiken i min undersökning kan 
alltså ses som en delvis formativ period, som ger en möjlighet att bredda vyn av det 
säkerhetspolitiska tänkandet.  
 
1.3 Frågeställning 

 
För att uppfylla uppsatsens syfte, är min avsikt att besvara nedanstående frågor. 
 
Jag avser i min uppsats att undersöka om berörda stater i två regioner visar 
några tecken på att säkerhetisera vattenproblematiken. Den ena regionen 
omfattas av länderna Turkiet, Irak och Syrien i kontexten av att länderna är 
beroende av Eufrats och Tigris vatten. Den andra regionen omfattas av länderna 
Israel, Syrien, Libanon och Jordanien, eftersom de är beroende av Jordanflodens 
och dess biflödens vatten. 
 
I detta sammanhang tänker jag också att diskutera något om orsakerna till 
säkerhetiseringen. Motiven för detta anser jag vara att det är av stor betydelse att 
konstatera om säkerhetisering förekommer och i någon mån diskutera vilka 
konsekvenser detta kan få beträffande konfliktorsaker i regionen. Vid försök att lösa 
konflikter om vatten, är det viktigt att kunna konstatera de egentliga problemen. 
Min undersökning skall härvidlag påvisa att konflikter rörande vatten inte enbart är 
sprungna ur en bristsituation.  
 
Eftersom de två regionerna har olika förutsättningar avseende mängden på 
tillgängligt vatten, avser jag också att undersöka huruvida man kan se några 
skillnader i staters säkerhetisering, beroende av tillgången på vatten. Detta 
torde vara till nytta för att bättre vara förberedd på eventuella kriser och 
konflikthantering i framtiden eftersom vattenmängden minskar stadigt i många 
regioner. 

 
I min avslutande diskussion kommer jag också att beröra frågan om 
säkerhetisering av vattenproblematiken ökar svårigheterna att lösa 
fördelningsfrågan om vatten, eller om det kanske är en förutsättning för att 
lösa den? 

 
 
 
 
 

                                                 
9 Eriksson  Johan (2004): Kampen om hotbilden, Rutin och drama i svensk säkerhetspolitik, Santérus 
Förlag, Stockholm, s 194. 
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1.4 Avgränsningar 
 
I syfte att använda hanterbar empiri, kommer jag i min studie tvingas göra ett antal 
avgränsningar där uppsatsen kommer att anta ett historiskt perspektiv och inte 
diskutera framtid. I min avslutande diskussion kommer jag däremot att ge förslag på 
vidare forskning, som jag anser vara nödvändig för att bättre kunna hantera den 
framtida vattenproblematiken. 
 
Då det torde vara en alltför stor och omfattande uppgift att täcka alla världens 
områden där vatten kan ha bidragit till konflikter, avser jag i uppsatsen behandla de 
konflikter som uppstått i Mellanöstern. Berörda länder är Israel/Palestina, Libanon, 
Syrien, Irak och Turkiet. Att just dessa stater har valts beror på att konflikterna 
ligger i relativ närtid och de är pågående. 

 
De olika regionerna visar dessutom skillnader avseende tillgången på vatten och 
därigenom kan kanske olika skeden ses i konfliktnivåer beroende hur långt 
konflikterna gått. 
                                                                                                   
Denna uppsats kommer endast att behandla vattenproblematiken med implikationer 
på den utåtriktade säkerhetspolitiken. Alltså inte de åtgärder en stat vidtar för att 
fördela vattenresurserna inom staten, såvida dessa åtgärder inte har direkta 
konsekvenser på den utåtriktade säkerhetspolitiken. Denna uppsats behandlar heller 
inte strandstatsperspektivet, där konflikter om farvatten mm. förekommer, eftersom 
utrymme i uppsatsen och tiden inte medger detta 

 
 

1.5 Metod 
 
För att utröna var, när och hur aktörerna kring vattenproblematiken agerat, beskriver 
jag i kapitel 3 bakgrundsfakta till dagens konflikter. I kapitel 4 är min ansats att 
förklara de olika skeendena genom att använda och koppla dessa till de i 
teorikapitlet beskrivna teorierna enligt Buzan och Andrén om säkerhet. I min 
förklarande del skall svaren ges på orsakerna kring säkerhetiseringen av 
vattenproblematiken.10 
 
Metodiken som jag avser använda i min forskning är en fallstudie, som skall ge 
svaren på mina forskningsfrågor. En fallstudie är fruktbar med tanke på jämförelse 
mellan olika regioner, som jag tidigare angett i min frågeställning. Min ansats är att 
i denna uppsats att med Andréns och Buzans teoribildningar kring säkerhet och 
säkerhetisering, visa komplexiteten i ämnet säkerhet. Båda visar tydligt på behovet i 
det bredare synsättet när vattenfrågor diskuteras, eftersom det handlar om 
existentiella frågor med implikationer på samhällets alla delar. Med hjälp av 
teorierna vill jag också visa att säkerhetiseringsprocesserna är en naturlig process 
och kommer att vara aktuell när vattenproblemen skall tacklas. I Buzans 
säkerhetsanalys framgår också vilka kriterier som krävs, för att en process skall ha 
epitetet att ha säkerhetiserats.  

                                                 
10 Esaiasson P; Gilljam M; Oscarsson H; Wängnerud L (2003): Metodpraktikan – konsten att studera 
samhälle, individ och marknad, andra upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm s. 35. 
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Leif Ohlssons ”vattenskruv” används för att visualisera komplexiteten när 
problematiken diskuteras avseende de olika analysnivåerna (mellan stater, 
inomstatligt, enskilt).  
 
Med denna vattenskruv vill jag visa komplexiteten med problemen kring 
vattenfrågorna och att det är problematiskt att dra knivskarpa gränser mellan vad 
som enligt Andrén (2002) är inåtriktad eller utåtriktad säkerhet. Inledningsvis i min 
uppsats klargjorde jag att min undersökning skall handla om säkerhet i ett 
statsperspektiv.  
 
Diskuteras kan om ”vattenskruven” är relevant i uppsatsen, när interaktionen stater 
emellan endast finns i skruvens första varv. Jag anser dock att problematiken är 
bredare än så, eftersom de olika varven (nivåerna) klart hänger ihop och man 
därigenom inte kan exkludera någon nivå i resonemanget. Det är således viktigt att 
kunna se helheten.  
 
De dokument som jag kritiskt har granskat, behandlar skeendena utefter 
Jordanfloden och dess biflöden samt utefter floderna Eufrat och Tigris. 
 
Interaktionen mellan staterna från vattenkällorna till dess slutflöden har granskats 
för att se om staterna tenderat att säkerhetisera vattenproblematiken. Konflikterna 
kommer att beskrivas med inslag av jämförelser i interaktionen staterna emellan, för 
att se om skillnader i konfliktbildernas mönster kan skönjas för att kunna ge svar på 
frågeställningarna. 
 
Analysen av bakgrundsteckningen i min empiriska undersökning skall ge svar på 
orsaker till varför stater tenderar att säkerhetisera vattenproblematiken. Denna 
empiri i undersökningen knyter an till tidigare forskningsinsatser, seminarier och 
ingångna avtal om fördelning av vatten mellan staterna i regionen.  

 
Det väsentliga innehållet har tagits fram genom en noggrann läsning av texternas 
delar, helhet och den kontext den ingår.11  
 

 
1.6 Kommentarer till valt material 
 
En stor mängd källor i detta ämne, beskriver vattenkonflikter som ett problem för 
underutvecklade länder. I dessa källor läggs stor vikt vid att utmåla den ”ondes” 
rovdrift på vatten och därigenom finna syndabockar. De brister därigenom i 
tendensfrihet eftersom de kan ge en falsk bild av verkligheten på grund av 
författarnas personliga, politiska eller andra intressen. I denna uppsats har jag 
försökt att finna källor med hög reliabilitet och validitet som hjälper mig att finna 
det egentliga problemet, som ger svar på frågan: när blir vattenkonflikter problem 
med säkerhetspolitiska implikationer? Viktigt i min strävan har varit att ha 
tillförlitliga källor som bygger på tidigare forskningsinsatser.  
 
 

                                                 
11 Ibid. s. 233. 
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Grunden har alltså varit att följa de källkritiska principerna: äkthet, tidssamband, 
oberoende och tendensfrihet.12 
 
Materialet avhandlar inte ”lokala” problem, utan skall täcka problemområdet i en 
vidare kontext där flera stater är aktörer eftersom deras beroende av samma 
vattenkälla. Min undersökning har alltså en regional karaktär som till del kan ha 
globala konsekvenser. När man talar om vattenkonflikter som säkerhetspolitiska 
fenomen, ingår ju även att se hur man kan lösa sådana problem. Därför har jag även 
studerat litteratur som avhandlar vattensamarbete under pågående 
konfliktsituationer. 
 

2. Teoretisk inramning 
 
 

2.1 Säkerhet och säkerhetisering allmänt 
 
Syftet med detta avsnitt är att ge en bakgrundsteckning i teoribildningen kring 
säkerhetsbegreppet och säkerhetiseringsprocesserna. 

 
När det gäller begreppet säkerhetspolitik, är det idag avsevärt mer mångfacetterat än 
tidigare. Uppfattningarna divergerar ofta och många motsätter sig den bredare 
tolkningen av begreppet säkerhetspolitik därför att begreppet säkerhetspolitik då 
upplevs alltför tandlöst och urvattnat. Barry Buzan är en av förespråkarna till den 
bredare synen och jag avser använda mig av hans teoribildning om säkerhet som är 
uppdelad i ett antal sektorer och analysnivåer eftersom jag anser att det är 
oundvikligt i dagens komplexa samhälle att egentligen exkludera någon sektor när 
man diskuterar säkerhet.  
 
Nils Andréns teori om den utåtriktade säkerhetspolitiken kommer också att ligga till 
grund för min undersökning eftersom det är ur ”statsperspektiv” jag avser besvara 
mina frågeställningar. 

 
Utvidgning av säkerhetsbegreppet är en del utav det som benämns som 
säkerhetisering. Själva innebörden av säkerhetisering är debatterad, på samma sätt 
som begreppet säkerhet, men grunden är att säkerhetsperspektivet appliceras på fler 
områden.  
 
Kvar finns inte längre enbart det politiska och militära perspektiven utan även 
ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer som tillsammans med de 
traditionella militärpolitiska aspekterna utgör viktiga delar av det vi kallar säkerhet 
(Buzan 1998:1). Den teoretiska diskussionen kring utvidgningen av 
säkerhetsbegreppet och säkerhetiseringen tar förmodligen aldrig slut, men jag tror 
att det finns ett antal fall där det kan konstateras att säkerhetsstrategier visar att 
säkerhetsbegreppet utvecklats. 
 
  

                                                 
12 Thurén Torsten (2003): Källkritik, första upplagan, Liber AB, Stockholm, s 11. 
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Därigenom kan vi också se att en utveckling även sker av begreppet säkerhetisering. 
Det kanske tydligaste exemplet i närtid där vi kan se en tydlig tendens på 
säkerhetiseringsprocess i USA och Europa, är vad som hänt efter den 11 september 
på Manhattan i New York.13  I jakten på terrorister och i krigföringen mot terrorism, 
handlar det mesta i debatten om att skapa säkerhet för inblandade och utsatta stater 
och skaffa legitimitet för eventuell våldsanvändning. Denna debatt inkluderar alla 
områden; politiskt, militärt, ekonomiskt, miljö och samhälleligt. 
  
Säkerhetiseringen är inte helt problemfri. När säkerhetiseringen väl har inletts, är 
den svår att avbryta och risken kan öka för att illvilliga krafter hotar alla delar av 
samhället med full kraft. Risken föreligger också i detta sammanhang att civiliserat 
uppförande upphör eller försvinner i bakgrunden.  
 
Ett hårdare klimat uppstår med andra ord. Det är alltså av stor vikt när 
säkerhetsstrategierna författas, att även ta med de hot som säkerhetiseringen i sig för 
med sig. 
 
Genom vilka hot som man anser vara de mest betydelsefulla, ger man också en bild 
av hur man betraktar världen. Det är ”de andra” som representerar hoten och hoten 
är riktade ”mot oss”.  

 
När till exempel naturresursen vatten tas upp och den framtida eventuella bristen på 
den, är fokus mest om hur kampen om den kan leda till oroligheter och eventuella 
migrationsflöden till nackdel för ”oss”. Intressant att i sammanhanget konstatera det 
som står i en av regeringens propositioner: 
 

Den säkerhetspolitiska beredskapen skall även kunna hantera andra ”extraordinära situationer 
vilka kan uppstå genom snabba och allvarliga förändringar av samhällets funktion”.14 

 
När det gäller begreppet säkerhet måste alltså en bredare syn tillämpas, vilket 
påverkat mig i mitt val av teoretisk anknytning i denna uppsats. Både Buzan och 
Andrén påpekar att säkerhetisering av konflikter företrädesvis sker mellan stater och 
detta avser jag visa i Leif Ohlssons och Jan Lundqvists ”The Turning of a Screw”, 
beskriven i Sidas nyhetsbrev nummer 6, 2000-04-06.15  

 
Komplexiteten av kriser med miljömässiga implikationer (inklusive vatten) kräver 
en innovativ och receptiv perception, interdisciplinärt förhållningssätt och en 
kombination av olika teorier för att kunna tackla denna.16  Min ansats är alltså i 
denna uppsats att svara på mina forskningsfrågor i denna kombination av teorier. 

 
 
 
 
 

                                                 
13 Al Qaidas attacker på World Trade Center i New York avses. 
14 Regeringens proposition (2001/02 :10), Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, s 7. 
15 www.sida.se, välj Arbetsområde: Miljö. 
16 Brouma Anthi, Dionissia: Paper: Water and security in international relations: a co-operative debate s. 
1.  
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2.2 Buzans “nya” ramverk för säkerhetsanalys. 
 
Svaret på vad som gör något till en internationell säkerhetsfråga, kan enligt Buzan 
finnas i det traditionella militärpolitiska synsättet av säkerhet.17 Buzan menar härvid 
att säkerhet i denna kontext handlar om överlevnad och när en fråga framställs att 
bli ett existentiellt hot mot ett objekt. Alltså behöver det inte med nödvändighet vara 
mot en stat, regering, territorium eller samhälle. 
 
Detta hot mot säkerheten innebär då att särskilda åtgärder kan vidtas för att möta 
hotet. Åberopande av säkerhet har för en del varit nyckeln till att göra 
våldsanvändningen legitim, men vanligare en dörröppnare för att mobilisera krafter 
allmänt för att vidta lämpliga åtgärder.18 Man kan härmed säga att så fort man 
nämner begreppet säkerhet i en viss fråga, får den en helt annan status och innebär 
därmed att extraordinära åtgärder kan vidtas. 
 
Viktigt är också enligt Barry Buzan vad man i den bredare synen på säkerhet menar 
med existentiellt hot och extraordinära åtgärder. Frågan är hur man i praktiken kan 
skilja mellan politiska processer och säkerhetiserings-processer. Existentiella hot 
kan enligt Buzan bara förstås i relation till det objekt som hotas.19  

 
Det har alltså inte någonting att göra med någon allmän standard för något som 
hotar liv i allmänhet. Säkerhet skall därför ses uppdelat i ett antal sektorer. 
 
I den militära sektorn är referensobjektet oftast staten, även om det även kan vara 
andra politiska enheter. I den politiska sektorn är existentiella hot ofta traditionellt 
definierade i termen av konstitutionella principer-suveränitet, men ibland också ett 
lands ideologi. I den ekonomiska sektorn är det svårare att direkt peka på, men 
företag och banksystem är sannolikt referensobjekten. I samhällssektorn är 
referensobjektet större kollektiva enheter som fungerar oberoende av det civila 
samhället, exempelvis religion.  Inom miljösektorn finns en mängd olika 
referensobjekt som varierar från konkreta (överlevnad för vissa djurarter och 
mänskligheten, sjöar och regnskogar) till mera diffusa objekt som klimat och biosfär 
mm.20  

 
När det sedan gäller begreppet säkerhetisering, menar Buzan att genom att 
säkerhetisera ett problem, för man fram problemet utöver de etablerade reglerna. 
Problemet får således en speciell status som kräver särskilda åtgärder. 
Säkerhetisering är således en mer extrem grad än politisering.21 För att sedan kalla 
det för en säkerhetisering, innebär enligt Buzan också att ”publiken”22 måste 
godkänna att de extraordinära åtgärderna (våldsanvändning) vidtas. I annat fall talar 
vi bara enligt Buzan om en åtgärd för säkerhetisering.23  

                                                 
17 Buzan Barry; Wæver Ole; Wilde Jaap de (1998): Security: A New Framework For Analysis (Boulder, 
CO/London: Lynne Rienner) s 21 (Fortsättningsvis Buzan (1998)). 
18 Ibid. 
19 Buzan (1998). s 21. 
20 Ibid. s. 22-23. 
21 Ibid. 
22 Publiken kan vara såväl en inhemsk opinion som det internationella samfundet. 
23 Buzan (1998) s. 25. 
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Det innebär enligt Buzan (1998) alltså att även om den generella logiken kring 
säkerhetisering är kristallklar, måste man vara precis avseende när man kan kalla en 
företeelse för att ha säkerhetiserats. Man skapar alltså inte en säkerhetisering genom 
att i diskursen endast presentera ett existentiellt hot mot ett objekt. Det krävs också 
enligt Buzan (1998) ett ”godkännande” till åtgärder för att eliminera hotet för att 
kunna kalla företeelsen för att ha blivit säkerhetiserad. Att kalla att någon företeelse 
har säkerhetiserats, har enligt Buzan (1998) tre komponenter (eller steg): ett 
existentiellt hot, nödvändiga åtgärder och effekter inomstatligt eller mellanstatligt 
mellan enheter för att göra våldsanvändningen legitim.    
 
Miljösektorn är enligt Buzan komplicerad eftersom den stora variationen av frågor 
den innehåller. Exempel på miljösektorns påverkan på de andra sektorerna kan ses i 
form av: intrång i ekosystem vilket kan ge klimatförändringar och förlust av 
biologisk mångfald; skogsskövling, ökenutbredning och andra former av erosion 
samt uttunning av ozonlagret. Förorening i olika variationer ingår även här.24 
 
 
Energiproblem inkluderar överutnyttjande av naturresurser såsom bränsle och 
övriga produkter, hantering av katastrofer (nukleära och transport av olja och andra 
kemiska produkter).25 Befolkningsproblem relaterade till befolkningsökning i 
förhållande till vad som är möjligt att producera för försörjning.  
 
Matproblem inkluderar fattigdom, hungersnöd, överkonsumtion och sjukdomar som 
kan relateras till dessa.26 Ekonomiska problem inkluderar skyddet av känslig 
produktion, och samhällelig stabilitet.27 Efterdyningar till stridigheter i form av 
missämja och tvister, men även miljöskador efter avslutade krigshandlingar.28 
 
Naturligtvis handlar det inte alltid om alla dessa delar och alla delar blir inte objekt 
för säkerhetisering. Konsensus råder heller inte alltid om att denna lista är 
tillämpbar i termer av säkerhetisering. I skilda delar av världen, har olika områden 
annan vikt än vad vi i väst anser vara ”normalt”. Jag vill med detta resonemang bara 
visa på komplexiteten i ämnet. 
   
 
2.3 Analyser och tillämpningar enligt Andrén 
 

Säkerhetspolitikens drivkraft är osäkerhet, dess mål är trygghet. Om målet är meningarna sällan 
delade, desto mer om vad som skapar osäkerhet och om vad som krävs för att avvärja hot. Både 
forskare och politiker har sett till att begreppet säkerhetspolitik har kommit att användas på 
många skiftande sätt. Hur vi ser på säkerhetens villkor påverkas även av politiska, ideologiska 
och moraliska föreställningar med starka värdeladdningar.29 

 
Så skriver Nils Andrén i inledningen av sin bok om säkerhetspolitik (analyser och 
tillämpningar).  

                                                 
24 Ibid. s. 74-75. 
25 Buzan (1998) s. 74-75. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Andrén (2002) s. 8. 
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Han anger också att säkerhetspolitiken har både i praktiken och i teorin blivit 
bredare. I och med detta förstärker Andrén Buzans resonemang om komplexiteten 
av resonemanget kring säkerhetsbegreppet. 

 
I Andréns resonemang (citatet ovan) menas att det internationella systemet omfattar 
hela världen betraktat som ett politiskt interaktionssystem och att detta rimligen 
utgörs av stater eller sammanslutning av stater. 

 
Säkerhetspolitiken omfattar enligt Andrén en stats aktiviteter i syfte att kunna 
förverkliga sina mål också i situationer där den ställs inför hot. Säkerhetspolitikens 
mål är för landet att bevara möjligheten för landet att förverkliga sina mål inför hot 
från andra aktörer i det internationella systemet.30 
 
I Andréns vidare syn, har han konstruerat en liknande indelning som Barry Buzan: 
 
Territoriell säkerhet är det traditionella säkerhetsbegreppet, som också kan kallas 
militär som är den nödvändiga grundvalen för nationellt oberoende och 
handlingsfrihet. 
  
Ekonomisk säkerhet handlar både utåt och inåt om försörjningstrygghet eller 
självständiga ekonomiska utvecklingsmöjligheter. Den funktionella säkerheten 
handlar om ett samhällets allt större sårbarhet, på grund av den alltmer 
komplicerade teknologin. Den ekologiska säkerheten har stort inflytande på de 
övriga sektorerna men handlar ytterst om mänsklighetens fysiska överlevnad. 
  
Ekologiska hot kan slå mot den nationella och regionala lika mycket som mot den 
globala säkerheten. Kulturell säkerhet skall skydda värderingar provinsiellt, 
nationellt och regionalt. Ideologisk eller systemsäkerhet skall skydda de 
grundläggande principer och värderingar på vilka en stat och samhälle är 
uppbyggda. 

 
Andréns säkerhetspolitiska analys åskådliggörs i följande två modeller: 
 

Säkerhetspolitikens struktur 
 

Mål Medel 
A. Utåtriktad säkerhetspolitik 

1. Strategiskt rollval: försvarspolitiska 
relationer till andra stater 

1. Utrikespolitiskt rollval mellan ytterligheterna total 
integrering och total isolering 

2. Försörjning utifrån med livsviktiga 
förnödenheter 

2. Handelspolitik 

3. Direkt påverkan på den större 
internationella miljön 

3. Aktivt medlemskap i internationella organisationer, 
samt annan diplomatisk aktivitet 

  
4. Internationell gemenskap 4. Information, kommunikation, aktivt samarbete och 

samordning 
31 

                                                 
30 Ibid. s. 19.  
31 Andrén (2002) s. 35. 
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Den direkta och den totala säkerhetspolitiken 

 
 Direkt säkerhetspolitik Total säkerhetspolitik därtill 

Utåtriktad 
säkerhetspolitik 

Militär alliansfrihet i 
säkerhetspolitiskt samarbete 

påverkan på den yttre miljön genom 
internationellt samarbete av olika slag, 
ekonomiskt säkerhets- och allmänpolitiskt, 
socialt etc. 

Inåtriktad 
säkerhetspolitik 

Totalförsvar, militärt, civilt, 
ekonomiskt, psykologiskt 
mm. 

En balanserad och effektiv samhällsutveckling 
som bärs upp av folkets stöd 

32 
Den mest väsentliga skillnaden i Buzans och Andréns uppdelning i sektorer är att 
Buzan inte tagit upp den funktionella säkerheten som enskild punkt. Denna punkt 
handlar om samhällets sårbarhet och berörs av Buzan endast i ett geografiskt-
strategiskt perspektiv.33 Nils Andréns teori är därför lämplig att förena med Barry 
Buzans teori.  
 
Ett annat exempel på att Buzans och Andréns teorier kan användas ”tillsammans” är 
när Andrén skriver att ”säkerhetspolitikens mål kan vara både att bevara och 
förändra”.34  Detta kan ställas i relation till vad Buzan skriver ”the only way to 
secure societies from environmental threats is to change them”.35  
 
2.4 “Vattenskruven” 
 
För att ge belägg för både Buzans och Andréns teorier om att konflikter om vatten 
oftast är en fråga mellan stater, kan förklaringsmodellen i Sidas nyhetsbrev nummer 
6 april, 2000 användas.36 

 
Risken för vattenkonflikter: 

 
Förstaordningskonflikter:  Andraordningskonflikter: 
 
 
Mellan sektorer          Fler jobb  Storskalig 
     Strukturom- 
     Vandling 
 
Mellan grupper:          Mer nytta  Resurs- 
___________________________________________________konfiskation______ 
 
               
Mellan stater:          Mer vatten  Storskaliga 
     vattenprojekt 
           
 

                                                 
32 Ibid. s  36. 
33 Ibid. s. 48. 
34 Andrén (2002) s. 28. 
35 Buzan (1998) s. 76. 
36 www.sida.se, välj arbetsområde: Miljö. 
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Lägg märke till att det bara är i vattenskruvens första varv (längst ner) som konfliktriskerna 
länder emellan uppträder. I takt med att länder tvingas anpassa sitt vattenbruk till den rådande 
knappheten, förflyttas konfliktriskerna till mellan olika grupper av vattenbrukare (inklusive 
staten), tills den största risken slutligen är svåridentifierade konfliktrisker till följd av missnöje 
med uteblivna levnadsstandardsförbättringar allmänt.37 

 
I skruvens första varv, när samhällen anpassar sig till gradvis ökande 
vattenknapphet sker det alltid i ett första steg av storskaliga vattenprojekt, såsom 
dammbyggen, vattenöverledninger med mera. Målet är härvidlag att kunna 
mobilisera mer vatten. Det är i detta stadium som konfliktriskerna mellan stater 
uppträder. Som exempel kan här nämnas att när turkarna bygger dammar i Eufrats 
och Tigris övre vattenflöden och avleder stora mängder vatten till jordbruket, 
minskas naturligtvis vattenflödet nedströms, med följd av att berörda stater ”längre 
ner” går miste om detta vatten. 
 

 
Förstaordningskonflikterna handlar alltså om vattenresursen i sig och risken för 
konflikt föreligger mellan stater. Andrahandskonflikterna handlar om samhällets 
oförmåga att hantera de storskaliga vattenprojekten.  
 
Kina kan tas som exempel, där stora folkmängder måste flyttas för att få plats med 
gigantiska dammprojekt som exempelvis Narmada-dammen eller Three Gorges. 

 
Den stora vattenkonferensen i Haag mars 2000 ”World Water Forum” satte fokus på 
när de stora vattenprojekten till trots ändå inte ger utrymme för ökade uttag av 
vatten som krävs för befolkningens ökade förväntningar. Ökad anpassning till att 
kunna leva med vattenknapphet är då en konsekvens. 
 
 I det andra varvet handlar det om att stegvis anpassa sig till de stora 
vattenprojekten och försöka utnyttja den befintliga vattenmängden så effektivt som 
möjligt.  
 
Detta skall ske så att konstbevattning effektiviseras och andra vattenbesparande 
åtgärder vidtas. Det gäller här alltså att få ut mest av varje droppe vatten.  
 
Ekonomiska styrinstrument blir verktygen för att nå målen och vattnet värderas här 
högre än i det första varvet i skruven. Förstaordningskonflikterna i det andra varvet 
kring själva vattenresursen som då kan uppträda har mycket att göra med 
mekanismerna som förknippas med miljörelaterad resursknapphet, nämligen 
summan av effekterna från fortsatt befolkningsökning, miljöeffekter (i form av 
uttömda grundvattenreserver och förorenade vattentillgångar), samt graden av 
ojämlikhet i samhället.                                                                                                   
 
I detta läge är det ojämlikheten som slår hårdast. I situationer av resursknapphet 
(kanske i synnerhet vatten), finns alltid vissa grupper som försöker förmå att 
utnyttja andras svåra läge för att tillskansa sig en större andel av den knappa 
resursen. Samhället kan i övrigt vara hur jämlikt som helst och befinna sig på hög 
utvecklingsnivå.  

                                                 
37 Ibid. 
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Samtidigt ökar betydelsen av de skiljelinjer som finns inom varje stat; etniska, 
religiösa, regionala eller nationella. I ”goda tider” där resurserna räcker för att 
tillgodose folkets behov, spelar de mindre roll än när utrymmet för resursfördelning 
är mindre. Många av de konflikter med tydliga etniska förtecken som ägt rum, har 
av det skälet djupare rötter i miljörelaterade resurknappheter. 
 
Det tredje varvet handlar om konkurrensen till det vattenslukande 
konstbevattningsjordbruket från de ekonomiskt starkare industri- och 
tjänstesektorerna i städerna. Kraven ställs här alltså på samhället att göra något helt 
annat med vattnet. Detta är en allt tydligare tendens i alla världens torra områden 
oavsett var de ligger i världen. Den moderna sektorn kan helt enkelt ge så oändligt 
mycket högre avkastning än jordbruket med samma insats vatten.  
 
Härvid sker då import av vatten som saknas för att odla maten åt den egna 
befolkningen. Importen behöver dock inte ske av vatten, utan i form av virtuellt 
vatten, det vill säga spannmål. Detta blir med naturlighet en kostsam affär för en stat 
och innebär kanske att andra intäkter från andra vinstgivande sektorer går förlorade. 
 
 
Förstaordningskonflikterna kring vatten i skruvens tredje varv utgörs här mellan den 
moderna sektorn i städerna och bevattningsjordbruket på landsbygden. Dessa leder 
sällan till väpnade konflikter. 
  
Desto större är då risken för andraordningskonflikter, där huvudorsaken inte är att 
man inte har tillräckligt med föda, utan för att de inte kan försörja sig i den viktigare 
betydelsen av att ha ett arbete. I sådana konflikter är det svårt att urskilja orsaken 
eftersom konflikten avlägsnats långt från grundorsaken, nämligen bristen på vatten. 
Vattenskruven visar vad som i första skedet är en klart miljörelaterad 
resursknapphet och i sista skedet, när samhället söker hantera den, uppträder som en 
samhällsrelaterad resursknapphet. Det är alltså samhällets anpassningsförmåga som 
ibland egentligen kan vara den verkligt knappa resursen.  
 
I uppsatsen har skruven betydelsen av att vara ett förklaringsinstrument för att 
kunna se helheten i mitt resonemang.  Min beskrivning av interaktionen staterna 
emellan kommer därigenom bättre till sin rätt, där det handlar om tillgång till mera 
vatten (första varvet) och därigenom ett problem att hantera för berörd statsledning. 

 
 

3. Empirisk undersökning/fallstudier 
 

3.1 Vatten allmänt 
 
Syftet med detta kapitel är att ge en bakgrundsteckning om tillgång och efterfrågan 
av vatten i Mellanöstern och staternas beroende av vattenresurserna.  
 
Det gäller att ha en viss kunskap om de undersökta ländernas bakgrund avseende 
historia, kultur, etnicitet med mera, för att kunna få full förståelse för 
vattenproblematiken i de två regionerna.  
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Risken blir överhängande att resonemanget blir alldeles för smalt om man endast 
behandlar staterna var för sig. Interaktionen staterna emellan blir därför det som min 
undersökning handlar om, men en bakgrundsbeskrivning för varje enskilt land 
ligger till grund för mitt resonemang. Jag avser också att ge en översiktsbild av de 
olika staternas eventuella särintressen avseende deras vattenbehov.  
 
Flertalet ledare (bland andra FN: s förre generalsekreterare Boutros-Boutros Ghali, 
har sagt att nästa krig i Mellanöstern kommer att vara över vattenresurser.38 Detta 
konstateras även av flertalet författare av litteratur i detta härad.39 Är det verkligen 
så? Denna uppsats skall förhoppningsvis vara en hjälp för läsaren att skapa sig en 
egen bild och kanske finna del av svaret. 
 
Bristen på vatten är ett ökande problem i världens länder. Över en miljard 
människor saknar tjänligt dricksvatten i sin närhet.40 Jordens befolkningsmängd 
ökar stadigt och det faktum att mängden vatten inte ökar, torde innebära att det blir 
ett naturligt fenomen med vattenkonflikter.41  
 
Ett mått på om ett land har vattenbrist, är att om man har mindre än 1000 
kubikmeter förnybart vatten per person och år så har man vattenbrist.  
 
Många stater ligger under denna nivå, vilket innebär att de nyttjar icke förnybara 
vattenresurser som inte är en del av vattnets kretslopp.42 Detta icke förnybara vatten 
finns oftast i håligheter i berggrunden. I vissa regioner kan konstateras att man 
egentligen har tillräckligt med vatten för att försörja sin befolkning. Problemet är 
dock att man inte har tillräckligt tydliga avtal, om hur vattnet rättvist skall fördelas. 
  
I andra regioner (bland annat Israel med nära omnejd) finns en hel del 
överenskommelser och avtal, men det stora problemet är överutnyttjandet av vattnet 
som gör att källorna sinar eller vattenkvalitén försämras drastiskt.43 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Ohlsson Leif (1992): Regional Case Studies of Water Conflicts (Vasastadens Bokbinderi Göteborg) s 1. 
(Fortsättningsvis Ohlsson (1992)). 
39 Sherman Martin (1999): The Politics of Water in the Middle East, an Israeli Perspective on the Hydro-
Political Aspects of the Conflict, Antony Rowe Ltd, Chippenham, Wiltshire, GB, s xi. 
40 Johan Kuylenstiernas artikel i FOI.s tidskrift, framsyn 5 2004, s 22. 
41 Helena Lindholm i Ohlsson Leif (1992): Regional Case Studies of Water Conflicts (Vasastadens 
Bokbinderi Göteborg) s 47. 
42 Ohlsson (1992): s 7. 
43 Ibid. s 50. 
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3.2 Israel och dess grannstater i norr och öster 
 

 
44 
 
Valet av dessa stater grundas på staternas beroende av Jordanfloden och dess 
tillflöden och syftet med avsnittet är att ge en kunskapsbakgrund till området kring 
Jordanfloden. Poängteras kan att i mångas resonemang kring vattenkonflikterna i 
denna region oftast Jordanfloden ligger i fokus. Problematiken är vidare än så och 
måste även omfatta alla de tillflöden och underjordiska källor, som också är av stor 
betydelse i frågan och därigenom måste finnas med i diskussionen om 
säkerhetisering. 
 
Vattensituationen i länderna runt Jordanfloden är särskilt allvarlig eftersom vattnet i 
befintliga vattendrag och magasin överutnyttjas. Helena Lundholm45 skriver i Water 
and the Arab-Israeli Conflict att växande befolkning sätter fortsatt hög press på 
naturresurserna, samtidigt som utnyttjandet av vattenresurserna har nått en farlig 
gräns. Israel, Västbanken, Gaza och Jordanien är områden som nått en 
vattenbarriär.46   
 
Detta kan i värsta fall hota existensen för människorna boende i regionen. Israel 
beräknas ha en tillgång på cirka 400 kubikmeter vatten per person och år, Jordanien 
cirka 120 kubikmeter vatten per person och år, de palestinska områdena mindre än 
100 kubikmeter per person och år.  
 

                                                 
44 Presentationsbild från föredrag 2005-03-30, 1830-2000 i Uppsala stadsbibliotek av Project Director 
Johan Kuylenstierna, Swedish Water House, Stockholm International Water Institute (SIWI). 
45 Helena Lindholm är en av utgivarna av Padigru Papers serien. Hennes forskning handlar mest om 
Israel/Palestina frågorna i allmänhet och den nationella Palestinska rörelsen i synnerhet. Padigru=Peace 
and Development Research Institute, Göteborgs Universitet. 
46 Ibid. s 46. 
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Libanon har cirka 440 kubikmeter per person och år och Syrien cirka 1000 
kubikmeter per person och år. För att få ett perspektiv på vattentillgången, kan en 
jämförelse med Sverige göras där vi har en ungefärlig tillgång på 20 000 kubikmeter 
förnybart vatten per person och år.47 
  
Jordanfloden har sitt ursprung i de bergiga delarna av Libanon och Syrien 
(gränsområdet mellan Libanon, Syrien och Israel). Ursprungligen är det tre floder 
(Hasbanifloden med källa i Syrien, Dan- och Banyasfloderna med källorna i det av 
Israel ockuperade Golanhöjderna 1967 och annekterat 1981). Floderna rinner sedan 
samman i Jordanfloden i norra Israel. Jordan rinner sedan vidare söderut cirka 350 
kilometer ner till Döda havet. Jordanfloden är egentligen ingen flod i 
storlekshänseende, utan är mer att jämföras med vad vi i Sverige kallar en å. 
 
Jämförelse kan också göras med Nilen som har ett flöde som är ungefär 74 gånger 
större. Inte desto mindre är Jordanfloden mycket viktig för Israels och Jordaniens 
vattenförsörjning. Israel hämtar cirka 60 % av sitt behov ur floden och Jordanien 
hela 75 % av sitt behov.48   I de Palestinska områdena och Jordanien är man inte lika 
beroende av Jordanfloden, eftersom man hämtar merparten av sitt vatten ur så 
kallade akvifärer49 (se bild på sidan 19) som rinner under Västbanken och Gaza. 
Vattenbristen i regionen är så stor att Israel och Jordanien överutnyttjar 
kontinuerligt Jordanfloden, med följd att grundvattennivån stadigt sjunker.  
 
Detta överutnyttjande resulterar dessutom i att faran ökar för sämre vattenkvalitet, 
eftersom saltvatten kan tränga in i sötvattensystemet. 

 
 
 
 

50 
 
 

                                                 
47 Anders Jägerskogs artikel i FOI: s tidskrift, framsyn 5 2004, s 26-27. 
48 Helena Lindholm i Ohlsson Leif (1992): Regional Case Studies of Water Conflicts (Vasastadens 
Bokbinderi Göteborg) s 49. 
49 Akvifärer=undervattensfloder. 
50 Presentationsbild från föredrag 2005-03-30, 1830-2000 i Uppsala stadsbibliotek av Project Director 
Johan Kuylenstierna, Swedish Water House, Stockholm International Water Institute (SIWI). 
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Lotta Schüllerqvist skriver i sin artikel51 i DN att Döda havet är på väg att torka ut. 
Grundproblemet är enligt Gidon Bromberg52 i artikeln att det inte finns någon 
samordning mellan länderna runt Jordandalen.  
 
Var och en försöker utnyttja de knappa vattenresurserna på effektivast möjliga sätt, 
utan hänsyn till helheten. 
 
Exempel på åtgärder som förvärrar problemen är enligt Gidon Bromberg planerna 
på 50 000 nya hotellrum för att utveckla turistnäringen och att jordbruket slukar 
enorma mängder vatten utan att ge någon rimlig avkastning. Ett annat stort problem 
är också enligt Schüllerqvist att avloppsvatten släpps direkt ut i vattendragen. 
 
Problemet att tackla är i denna region alltså interdependensen mellan Libanon, 
Syrien, Israel och Jordanien. Beträffande Jordanfloden är Syrien och Libanon 
”ägarländer” i förhållande till både Israel och Jordanien, medan Israel i detta fall 
också är ”ägarland” i förhållande till Jordanien, vilket pekar på Jordaniens utsatta 
läge. 
 
När det gäller Yarmoukfloden med ursprung i Syrien och gränsande till Jordanien 
och Golanhöjderna, är Syrien ”ägarland” i förhållande till både Israel och Jordanien. 
Jordanien är dock i detta fall ”ägarland” i förhållande till Israel. Jordanfloden med 
dess biflöden sammanbinder alltså fyra länder såväl som västbanken (Palestina) och 
bör betraktas som ett hydropolitiskt säkerhetskomplex.53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
51 DN.se 2005-03-06 (nätupplagan). 
52 Chef för Jordens Vänner Mellanöstern, som är den enda trenationella organisationen i regionen, med 
medlemmar både i Israel, Jordanien och de palestinska områdena. 
53 Helena Lindholm i Ohlsson Leif (1992): Regional Case Studies of Water Conflicts (Vasastadens 
Bokbinderi Göteborg) s 49. 
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3.3 Turkiet – Syrien – Irak  
 
 

 
54 
 
Jag har valt att undersöka relationerna mellan Turkiet, Syrien och Irak i kontexten 
av att länderna är beroende av floderna Eufrat och Tigris och syftet med avsnittet är 
att ge en bakgrundsteckning kring problemen runt floderna. 
 
 
 
 

                                                 
54 Presentationsbild från föredrag 2005-03-30, 1830-2000 i Uppsala stadsbibliotek av Project Director 
Johan Kuylenstierna, Swedish Water House, Stockholm International Water Institute (SIWI). 
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Den årliga nederbörden i Mellanöstern varierar mellan 250 mm till 400 mm. Vissa 
områden kan ibland få upp till 1000 mm. Jordbruket behöver minst 400 mm per år 
för att grödorna skall växa på acceptabel nivå.  För Turkiet men framförallt Syrien 
och Irak, är beroendet av Eufrat och Tigris av mycket stor betydelse. Dessa två 
floder har sedan 3500 år före Kristus, då Sumererna etablerade sig runt floderna 
varit livlinan för civilisationerna i denna region. Sedan 1950 har behovet av vatten 
dramatiskt ökat på grund av befolkningstillväxten. Förutom befolkningstillväxten 
gör dessutom Turkiet, Syrien och Irak stora utvecklingsprojekt som kräver stora 
vattenresurser. Alla tre stater nyttjar vatten från samma källor, utan att tydliga 
överenskommelser finns som klarar ut fördelningen av vattenresurserna.55 
 
Idag är alltså vatten en nationell säkerhetsangelägenhet för de flesta staterna i 
Mellanöstern. Turkiet är den stat som har kontrollen av vattenflödena från Eufrat 
och Tigris källor och anser sig ha rätten att kontrollera det vatten som flyter inom 
landets gränser. Detta inkluderar rätten att avleda vatten från floderna eller att lagra 
vatten i dammar. Vissa områden i sydöstra Turkiet (bland annat Anatoliprovinsen) 
lider av vattenbrist, men staterna nedströms (Irak och Syrien) är ännu mer beroende 
av flodvattnet och av osäker nederbörd i form av regn.  
 
På grund av modernisering av jordbruket och en ökad industrialisering, krävs 
alltmer vatten och energi och detta späder på problemen ytterligare, framförallt för 
Irak och Syrien. Det kanske största Turkiska projektet GAP56 har stor påverkan på 
vattenflödet nedströms. GAP projektet inleddes 1983 och avsikten är att slutföra 
detta 2006. Projektet omfattar 13 mindre projekt varav 7 vid floden Eufrat och sex 
vid floden Tigris. Det kanske mest kända projektet är Atatürkprojektet. 
 
Genom dessa olika projekt kommer Turkiet att kunna fördubbla produktionen av 
bomull och ätbara grödor. Finansieringen är mestadels inhemsk, eftersom 
Världsbanken inte vill ge något stöd. Detta beroende på att Turkiet inte har ingått 
något avtal med staterna nedströms de båda floderna. 
 
Enligt Michael Schulz är dock inte vattenbristen i detta område direkt akut.57  Det 
egentliga problemet som de tre staterna står inför, är alltså enligt Schulz avsaknad 
av avtal som reglerar fördelning av vattenresurserna och utvecklingsplaner som 
tillfredställer alla staters önskemål. Risken att detta för med sig framtida kriser på 
grund av direkt vattenbrist, har blivit en direkt säkerhetsfråga för dessa stater.58 
Att vattenproblemet har hög prioritet kan konstateras eftersom i Turkiet har inrättats 
ett särskilt energiministerium, i Irak finns en särskild minister för konstbevattning 
och i Syrien en minister för Eufrat. 
 
När det gäller Syrien, kan konstateras att landet har en av de högsta 
befolkningsökningarna i världen.59  
 
 

                                                 
55 Ohlsson (1992): s. 86-87. 
56 GAP=Güneydogu Anadolu Projesi. 
57 Ohlsson (1992): s. 87. 
58 Ibid. 
59 Ibid. s. 93. 
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Detta ställer särskilda krav avseende behovet av färskvatten för landets snabbt 
växande befolkning. Med Syriska mått mätt, har stora summor investerats för att 
utveckla det konstbevattnade jordbruket.  
 
Relativt sett har det dock varit på låg nivå. 1986 var endast 11 % av Syriens odlade 
jord konstbevattnad av Eufrats vatten. 1973 var Tabqua dammen klar och utgjorde 
ett av flera storskaliga projekt. Denna damm blev den första riktigt viktiga källan för 
elektricitet och konstbevattningsvatten i Syrien. Under senare år har ytterligare 
kraftstationer byggts och utvecklingsprogram inletts vid Eufrat inom Syriens 
gränser. 
 
Irak är starkt beroende av Turkiets och Syriens vattenanvändning. Flodernas vatten 
används främst till konstbevattning, men även till avsaltning av mark. Iraks 
bevattningsteknik är högt utvecklad och avancerad och det beräknas att Irak 
konstbevattnar ca 50 % av den odlade marken. Irak är med undantag av Israel, den 
enda staten i Mellanöstern, som är självförsörjande inom jordbruket tack vare 
konstbevattningen. 

 

4. Analys av fallstudier i ett teoretiskt perspektiv 
 
4.1 Inledning 
 
Syftet med detta kapitel i uppsatsen är att bland annat med förklaringsmodellen 
”skruven”, belägga att säkerhetisering av vattenproblematiken förekommer och 
koppla detta till teorierna om säkerhet enligt Andrén och Buzan. Detta skall ge svar 
på frågan om säkerhetisering av vattenproblematiken förekommer och något om 
orsakerna därtill. 
 
Huruvida en stat säkerhetiserar vattenproblematiken är inte helt problemfritt att 
ange. Buzan menar i sin teori att variationen mellan stater är stor och speciellt inom 
miljöområdet kan det vara svårt att konstatera om problematiken har politiserats 
eller säkerhetiserats. Det kan också vara så att problematiken politiserats och 
säkerhetiserats. Utifrån detta resonemang, menar Buzan att det inte är nödvändigt att 
säkerhetisering och politisering utgår ifrån en stat. Detta kan också ske i andra 
fora.60  
 
En klar skillnad när det gäller tillgången på vatten i Mellanöstern kan ses i de två 
fall som har undersökts. I området Eufrat och Tigris kan konstateras att tillgången 
på vatten i dagsläget är sådan att den egentligen räcker för de av flodernas vatten 
beroende staterna. De av Jordanfloden och dess biflöden beroende staterna löper 
emellertid i dagsläget mycket stor risk för akut vattenbrist. Detta förhållande mellan 
de av Eufrat och Tigris beroende staterna och de av Jordanfloden beroende staterna, 
är särskilt intressant när man ur teoretisk synpunkt skall analysera problemen. Det 
synes som respektive region (beroende på nivån av vattenbrist) är i två olika stadier 
som väl passar in i den förklaringsmodell (vattenskruven) som jag använder. 
 

                                                 
60 Buzan (1998) s. 24. 
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Det ömsesidiga beroendet av flodvattnen ger också vid handen att alla staters 
nationella säkerhet intimt är sammankopplad. Detta främst beroende på det 
förhållande som råder där floderna från källorna i en stat passerar en gräns till en 
annan stat. Den/de nedströms beroende stat/staterna får härvid ett speciellt 
förhållande till staten där vattenkällorna finns. Studiet av enskild stats säkerhet blir 
alltså inte fruktbart, utan hela regioner måste studeras där interaktionen staterna 
emellan kommer i fokus. 

 
 

4.2 Jordanfloden 
 

4.2.1 Allmänt 
 
I denna region finns alltså ett komplicerat system av floder, Genesarets sjö och 
underjordiska vattenkällor. Interaktionen staterna emellan är mångfacetterad och 
konflikterna har varit många med vatten som biträdande orsak. Syftet med avsnittet 
är att ge en bakgrundsbild av en del av dessa och koppla dem till ett teoretiskt 
resonemang för att sedan kunna konstatera huruvida säkerhetisering av 
problematiken förekommit. 
 
Flertalet bedömare i Helena Lindholms paper menar att Israel faktiskt i och med sin 
närvaro i södra Libanon, försökte kontrollera och avleda vatten till Israel från 
Litanifloden.61 Andra bedömare menar att Israel fortfarande avleder vatten från 
vattensystem i Libanon, vilket Israel har förnekat. Israels annektering av 
Golanhöjderna har också stor betydelse avseende regionens vattentillgångar, 
eftersom Israel därigenom kunnat få bättre kontroll på vattentillgångarna. 
 
Att försäkra sig om vattentillgångarna kan för Israels del tydligt konstateras, när 
David Ben Gurion i samband med utstakandet av Israels gränser i sina memoarer 
skrev: 
 

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 Aujua spring south of Damascus. All rivers run from east to west or from north to 
south. This explains the importance of the Upper Galilee and the Hauran for the entire 
country. The most important rivers of the land of Israel are the Jordan and the Yarmouk. 
The land needs this water. Moreover [it needs] the development of industry on the water 
power for the generation of electricity.62 

 
Vatten har alltså från första början i staten Israels historia varit av avgörande 
betydelse och en nyckelfaktor vid definitionen av staten Israel. Nu är ju inte bristen 
på vatten endast av betydelse för Israel, utan naturligtvis även för övriga stater i 
regionen.  
 
 

                                                 
61 Helena Lindholm i Ohlsson Leif (1992): Regional Case Studies of Water Conflicts (Vasastadens 
Bokbinderi Göteborg) s 49. 
62 Ben-Gurion David, (1973), Zichronot, vol. 1, s. 164, enligt Cohen, 1986, not 16, s. 122. 
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Det är också som region vattenproblematiken och säkerhetisering av dessa bör 
undersökas. Buzan skriver i People, States & Fear: 
 

“A regional security complex is a group of states whose security concerns are linked 
together in such a way that the national security of each of the states cannot realistically 
be considered apart from one another”.63 

 
Det är alltså ur detta perspektiv min analys genomförs och med nedanstående 
exempel kommer att operationaliseras. 
 
4.2.2 Israel och Libanon 

 
Varierande källor påstår att Israels engagemang i Libanon hade förtecken av 
vattenförsörjning.64 Den av Israel 1978 etablerade och sedermera 1982 utökade så 
kallade säkerhetszonen i södra Libanon, inkluderade Litanifloden (den längsta 
Libanesiska floden) såväl som två ytterligare floder (Hasbani och Wazzani). Genom 
att skapa denna säkerhetszon, försäkrade sig Israel inte enbart om territoriell 
kontroll i säkerhetssyfte, utan också om kontrollen av för landet viktiga vattenkällor. 
Libanon protesterade i FN och en FAO65-rapport konstaterade att Israel dessutom 
placerat underjordiska pumpar i södra Libanon i syfte att transportera vatten till 
Israel. Bönderna i det ockuperade södra Libanon förbjöds dessutom att gräva 
brunnar för egen vattenförsörjning. 
 
4.2.3 Syrien och Libanon 
 
Inte enbart Israels engagemang i Libanon utan även Syriens, är av betydelse 
avseende vattenproblematiken i Libanon. Detta har sannolikt viss betydelse även 
idag, när Syrien mer eller mindre ser sig tvingat att lämna Libanon på grund av 
inhemska libanesiska och internationella påtryckningar. I Syriens intresse ligger 
nämligen behovet av vatten från al-Asi floden. Denna flod har stor betydelse för 
flertalet syriska konstbevattningsprojekt. Att lämna Libanon innebär alltså för 
Syrien inte enbart sämre territoriell kontroll, utan även förlust av kontroll av viktiga 
vattenresurser. 
 
4.2.4 Israel och Syrien 
 
Sexdagarskriget 1967 och den påföljande ockupationen av bland annat 
Golanhöjderna, innebar att Israel skapade sig full kontroll av Genesarets sjö och en 
mycket större access till Jordanfloden. Syrien hade före kriget långt framskridna 
planer på att avleda vatten från Jordanflodens övre källor och därigenom 
tillintetgöra för Israel att ha tillgång till detta vatten.66  
 
 

                                                 
63 Buzan Barry, (1991), People, States & Fear: An agenda for International Security Studies in the Post-
Cold War Era, s. 190. London & New York: Harvester Wheatsheaf.  
64 Helena Lindholm i Ohlsson (1992): s 65. 
65 FAO=Food and Agriculture Organization (FN fackorgan för jordbruk, skogsbruk och fiske). 
66 Sherman Martin (1999): The Politics of Water in the Middle East, an Israeli Perspective on the Hydro-
Political Aspects of the Conflict, Antony Rowe Ltd, Chippenham, Wiltshire, GB, s xi. 
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Bedömare enligt Helena Lundholm anser att det till och med kunde vara att 
huvudskälet till ockupationen var att skapa tillgång till detta vatten.67  Lundholm 
citerar som exempel i sitt paper vad Ewan Andersson skrivit: 
 

”The West Bank has become critical as a source of water for Israel, and it could be argued 
that this consideration outweighs other political and strategic factors”.68 

 
 

4.2.5 Slutsatser 
 

Med dessa exempel kan jag konstatera åtgärder som av länderna kallat 
säkerhetsåtgärder, egentligen sannolikt i viss mån handlat om skapande av 
vattentillgångar. Det handlar här alltså om vad som beskrivs i vattenskruvens första 
varv om tillgång till mera vatten. Att man i de olika sammanhangen hävdat säkerhet 
som motiv, är bevis för att vattenfrågan har säkerhetiserats. I Buzans teoretiska 
resonemang om säkerhetisering, beskriven i teorikapitlet, skall ju tre steg ingå för 
att kunna kalla en företeelse säkerhetiserad (existentiellt hot, nödvändiga åtgärder 
och legitimisering för våldsanvändning).  
 
Jag kan i min undersökning konstatera att de tre kriterierna har uppfyllts i speciellt 
fallet med att staten Israel bildades. I samband med att Israel bildades, uttrycktes 
tidigt från israeliskt håll betydelsen av att vattnet skulle finnas inom Israels gränser. 
De nödvändiga åtgärderna vidtogs för att inkorporera vattentillgångarna inom landet 
och en inhemsk acceptans fanns inom landet för detta. 
 
Liknande kan sägas om de övriga staterna i området, där främst Israel sågs som 
hotet, nödvändiga åtgärder vidtogs för att försöka att behålla ”vattenområden”. En 
acceptans främst från arabvärlden fanns också för att våldsanvändningen var 
legitim. 

 
 

4.3 Eufrat och Tigris 
 
4.3.1 Allmänt 
 
I relativ närtid har två större spänningar uppstått över Eufrats vatten. 1975 kom 
Syrien och Irak i konflikt över Tabqua dammen i Syrien. Konflikten mellan Syrien 
och Irak var på gränsen att driva staterna i krig mot varandra. På grund av att 
Irakierna ansåg att de fick för lite vatten från Eufrat, hotade man att bomba sönder 
Tabqua dammen. Saudiarabien och Sovjetunionen medlade dock i denna konflikt, 
med följd att Syrien gick med om att släppa på mer vatten till Irak. Turkiet gick 
dessutom med på att släppa på ytterligare vatten till Syrien. 
 
1990 orsakade ett av GAP projekten ytterligare en konflikt. Atatürk reservoaren var 
orsaken där Irak och Syrien ansåg att Turkiet avsiktligt såg till att vattenflödet till de 
nedströms staterna minskade, utan att i förhand förvarna om detta.  

                                                 
67 Helena Lindholm I Ohlsson (1992): s. 69. 
68 Ibid. 
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FN: s konvention om förvarning (non-navigational uses for international 
watercourses) hade alltså brutits enligt Syrien och Irak. Turkiet förnekade dessa 
anklagelser med ett nytt hot från Irak om bombning av Atatürk dammen. 
Medlingsförhandlingar inleddes för att försöka lösa konflikten, men avbröts på 
grund av Gulf-kriget där Syrien och Turkiet gick samman mot Irak. Denna konflikt 
är ännu inte löst. 
 
Syrien och Irak hävdar att de har förstahandsrätt till Eufrats och Tigris vatten 
eftersom de historiskt använt sig av vattnet till konstbevattning längre och staterna 
hävdar att de vill fortsätta att utveckla sina jordbruk ytterligare.  

 
Denna grundläggande idé delas mellan Syrien och Irak, men det bör klarläggas att 
staterna ofta har dispyter mellan sig avseende vattenfördelning. Förvirring, 
misstänksamhet och ovilja att kompromissa har gjort att spänningarna i regionen har 
ökat ytterligare. 
 
Som om detta inte var nog, har ytterligare ett spänningsmoment tillkommit. Turkiet 
har nämligen inlett förhandlingar med Israel, som önskar köpa vatten från det 
vattenrika Turkiet. Det redan av Turkiet ”strypta” flödet från Eufrat och Tigris, 
riskerar alltså att strypas ytterligare. Förutom att vattenmängden minskar till Syrien 
och Irak, ses inte med blida ögon att vattnet exporteras till Israel. Följande 
nedanstående exempel kommer att operationaliseras för att ligga till grund om 
säkerhetiseringen av vattenproblematiken i regionen. 
 

 
4.3.2 Turkiet och Syrien/Irak 
 
Ett problem som kan skapa konflikt är alltså de i vissa delar knappa 
grundvattenresurserna i området. När det gäller Turkiets fall är det Syrien och Irak 
som inte anser sig få tillgång till erforderliga mängder av vattnet från floden Eufrat, 
vilken har sina källor i Turkiet. Den enorma damm som relativt nyligen byggts nära 
gränsen till Syrien, med vilken det turkiska ledarskapet snabbt och effektivt kan 
strypa vattenförsörjningen nedströms och i och med detta skapa ett användbart 
politiskt tvångsmedel.69  

 
4.3.3 Irak och Syrien 

 
Irak har sedan länge hävdat att Syriens dammbyggen skulle kunna innebära 
katastrof i ”torrtider”. I början av 70-talet när både Turkiet och Syrien fyllde sina 
dammar, innebar en allvarlig konfliktsituation mellan Syrien och Irak. Effekten av 
fyllande av dammarna innebar en markant sänkning av vattennivån i Eufrat (25 % 
mindre än normalt flöde).70  
 
Ömsesidiga hotelser framfördes staterna emellan och Irak drabbades av omfattande 
förluster av gröda. Detta fick nästan Irak att gå i krig med Syrien. 

                                                 
69 Eriksson Arita (1999): Turkiet I det Europeiska Säkerhetssystemet (Strategiska Institutionen FHS, 
Norstedts Tryckeri AB), Stockholm s. 41. 
70 Michael Schulz i Ohlsson (1992) s. 98 
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Syrien förnekade att de var skuld till problemet och hävdade att ”det Syriska 
Eufratprojektet är Syriens framtid”.71 Båda länderna mobiliserade militära styrkor 
vid gränsen, men konflikten kunde avvärjas genom medling av Saudi Arabien. 
 
Syrien var redan på 40-talet inblandat med inslag av militärt våld vid vattenkonflikt 
med Israel. Det verkar enligt bedömare att Syrien är en av staterna i Mellanöstern, 
där vattenproblematiken är av sådan betydelse att det kan legitimisera användning 
av våldsmakt.72 
 

 
4.3.4 Slutsatser 
 
Konflikterna i regionen Eufrat och Tigris visar kanske inte samma bild av 
säkerhetisering som omkring Jordanfloden.  
 
Den stora skillnaden är sannolikt mängden tillgängligt vatten. Uttalanden som 
Syrien gjorde (redovisade i p 4.3.3), talar däremot tydligt om vattnets betydelse för 
statens utveckling och säkerhet. 
 
När det gäller säkerhetiseringsgraden i regionen kring floderna Eufrat och Tigris, 
beror detta enligt min bedömning egentligen inte direkt av bristen på vatten. De 
båda floderna kan faktiskt ge det vatten som är tillräckligt för alla staterna i 
området, även vid en viss befolkningstillväxt och utveckling av jordbruk samt 
industri.  

 
De problem som främst Turkiet ställs inför bottnar i andra orsaker. Vattnet blir i 
detta fall ett hjälpmedel för att bättre kunna hantera dessa problem. Att bena ut 
dessa orsaker är inte helt problemfritt eftersom det handlar om ett mycket komplext 
problem. 
 
Turkiet är väl medvetet om de nedströms beroende staternas behov av vatten och 
vilken betydelse det har att ”sitta på” källorna till vattnet.  
 
I min sammanfattning avser jag att resonera ytterligare om detta och koppla 
Turkiets eventuella orsaker till min frågeställning. Fullständigt klart står det för mig 
att Turkiet ser vattnet som en viktig bricka i den bredare synen på säkerhet. Tittar 
man sedan på de tre kriterierna som Buzan anser skall vara uppfyllda, kan man i 
Turkiets fall konstatera att det existentiella hotet skulle kunna vara oron avseende 
området Kurdistan, de nödvändiga åtgärderna är att få Syrien och Irak att sluta 
tillåta kurdiska organisationer att verka från deras territorier mot Turkiet. Problemet 
här är acceptansen för våldsanvändning både från nationellt, men kanske framförallt 
internationellt håll. Vatten används här alltså som ett medel för att nå säkerhet. 
Detta skulle således inte vara en direkt säkerhetisering, utan som Buzan beskriver 
det en ”securitizing move”. 
 
 

                                                 
71 Ibid. 
72 Ibid. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN         C-UPPSATS                          FHS beteckning 
ChP 03-05                                                                               19 100:2038 
Mj Arne Wessner, HKV                    2005-05-12                           Sida 29/39  

 

 

5. Slutsatser  
 

Syftet med detta kapitel är att väga samman de i fallstudierna dragna slutsatserna 
och göra en återkoppling till de ställda forskningsfrågorna. Mina slutsatser kommer 
att presenteras efterhand under varje frågeställning, med en efterföljande 
sammanfattning i min avslutande diskussion. 
 
Förekommer några tecken på att staterna i fallstudierna säkerhetiserar 
vattenproblematiken? 
 
Min studie visar att alla länderna i de studerade regionerna mer eller mindre gör 
vattenfrågorna till säkerhetsfrågor. Graden av säkerhetisering varierar beroende på 
om man är ”ägare” till vattenkällan eller inte. Andra faktorer kan också exempelvis 
vara huruvida ur ett historiskt perspektiv man har ”äganderätten” till vattnet. 
 
Ytterligare faktorer är naturligtvis utgående ifrån att vattnet är en existensiell 
nödvändighet för speciellt stater som ligger ”nedströms” och inte har kontrollen av 
vattnet från början. Det vill säga att man är beroende av uppströms staters välvilja 
till att dela med sig av bristråvaran. 
 
De viktigaste kriterierna för huruvida staterna i min undersökning visar tecken på 
säkerhetisering, är Buzans tre kriterier (existentiellt hot, nödvändiga åtgärder och 
acceptans för våldsanvändning). 
 
Jag kan konstatera att tydliga tecken till säkerhetisering finns hos alla staterna i de 
två regionerna. Diskuteras kan därefter huruvida det handlar om fullständig 
säkerhetisering enligt Buzans modell eller om det ”bara” handlar om ”securitizing 
moves”. För mig står det ganska klart att de åtgärder som Israel genomfört i 
samband med statens bildande var säkerhetisering av vattenproblematiken. 
Uttalanden gjorda och användningen av våld i sammanhangen är bevis för detta.   
  
Vilka orsaker kan skönjas till staters säkerhetisering av vattenfrågorna?  
 
Orsakerna till säkerhetisering är flera, men jag kan främst peka på viljan hos 
staterna att föra fram vattenfrågorna i fokus är den mest framträdande. Detta gäller 
främst för de staterna som nedströms är beroende av vattenresursen. För dessa 
länder gäller det alltså främst om statens fortlevnad eller någorlunda god livskvalité. 
Jag kan inte hos Turkiet se samma tendenser som övriga stater. Detta sannolikt 
därför att Turkiet har mer vatten än man egentligen behöver och att det inte så 
mycket handlar om en existentiell fråga. 
 
För att kunna avgöra Turkiets grad av säkerhetisering, krävs en mer bred betraktelse 
över interaktionen mellan Turkiet och dess grannstater. Ett stort problem som i hög 
grad påverkar Turkiets förhållande till flera av staterna i Mellanöstern är den 
kurdiska kampen mot centralstyret i Ankara. Kurderna är ju spridda över flertalet 
länder som exempelvis Turkiet, Irak, Iran, Syrien och Ryssland. 
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En ofta återkommande konfliktorsak med Turkiets grannar är gränskontrollen. 
Kurdernas kamp för en egen stat har dessutom lett till flertalet väpnade konflikter i 
området. 
 
Kurdernas aktioner genomförs enligt Turkiet till stor del från angränsande staters 
territorier, där också träningsläger med mera finns. Irak och Syrien har sedan länge 
av Turkiet anklagats för att stödja Kurdernas kamp. 
 
Det är inte bara interaktionen mellan Turkiet och arabstater som kan sättas i 
sammanhang med säkerhetisering av vattenfrågan. Turkiets förhållande till Israel är 
också av intresse, eftersom det av arabvärlden med naturlighet inte ses med blida 
ögon. Sedan 1996 har flertalet samarbetsavtal mellan Turkiet och Israel slutits. De 
mest uppmärksammade avtalen handlar om samarbete kring vapenteknologi och 
annat militärt samarbete. De skapade goda relationerna med Israel anses gynna 
Turkiet i USA och är av stor strategisk betydelse för Turkiet. Ett problem för 
turkarna är dock att dess grannstater mycket tydligt visat sin avsky för samarbetet 
med Israel och att detta kan vara en grogrund för fortsatt spänning i regionen. Att 
dessutom Turkiet och Israel diskuterar en ”vattenpipeline”, som skall förse Israel 
med vatten egentligen avsatt för arabländer, gör inte saken lättare. Vattnet blir i 
detta ”spel” en viktig resurs för Turkiet att nyttja när ”andra” säkerhetsproblem skall 
lösas och kanske den viktigaste orsaken för Turkiet till säkerhetisering. 73 
 
En annan orsak till säkerhetisering kan skönjas att vissa stater hävdar vad som står i 
ESS s.13 att ”säkerheten är den första förutsättningen för utveckling”, vilket i 
praktiken innebär att säkerheten går före allt annat.74 Orsakerna till 
säkerhetiseringen när det gäller Israel och Turkiet, synes för mig vara ganska lika. 
Det gäller för dessa stater att kunna fortsätta att utveckla jordbruket och industrin. 
För detta behövs stora vattenmängder och det är för båda länderna av största vikt att 
försäkra sig om tillgången på vattnet. Det handlar alltså om mera vatten och tillhör 
”vattenskruvens” nedersta varv och förblir i så måtto en statsangelägenhet.  
 
Båda staterna är i viss mån ”ägare” till vattenresurser, vilket gör deras utgångslägen 
likartade att försäkra sig om kontrollen av ”sina” vattenkällor. Beträffande Israels 
”ägarskap” av vattenresurserna är det mer kontroversiellt. David Ben Gurion 
hävdade ju vid utstakandet av staten Israels gränser att vattenkällorna skulle ligga 
inom landets gränser. Det handlar alltså om fortsatt ockupation av landområden och 
Israel har en approach om att skydda landet från terrorism. Att säkerhetisera 
problemet och få en inhemsk opinion att stödja detta är sannolikt ett sätt för landet 
att försäkra sig om tillgång på vatten. 
 
För övriga stater är det också så att jordbruk och industri kräver allt mer vatten. Man 
är dock beroende av välviljan hos andra stater för att få tillgång till vatten. Vissa 
avtal finns skrivna om fördelningen av vatten, men dessa är inte stringenta nog och 
ger därigenom stort utrymme för tolkningar.  

                                                 
73 Eriksson Arita (1999): Turkiet I det Europeiska Säkerhetssystemet (Strategiska Institutionen FHS, 
Norstedts Tryckeri AB), Stockholm s. 41 
74 ESS, Europeiska Unionen, Bryssel 2003, Ett säkert Europa i en bättre värld. En europeisk 
säkerhetsstrategi. Finns på: http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/031208ESSIISV.pdf  
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Säkerhetiseringen från dessa stater blir i första hand för att få omvärlden att reagera 
för att det gäller överlevnad för dessa stater i större utsträckning än för Israel och i 
synnerhet än för Turkiet. 
 
En annan orsak som har koppling till vad jag tidigare angivit till att stater 
säkerhetiserar vad man anser vara ett hot (i detta fall vattenbrist), torde vara att 
enligt vad Johan Eriksson (2004) menar är en ”filtrering” av hotbilden.75 Eriksson 
beskriver ett förlopp där någonting händer på vägen mellan upptäckt och hur man 
tolkar problemet – hotbild – och den eventuella politiska behandlingen av detta 
problem. Denna filtrering består enligt Eriksson av ett antal olika processer 
(psykologiska, politiska, byråkratiska och mediala).76 Detta har alltså till del at göra 
med att föra fram problematiken på ett tydligt sätt genom dessa ”filter”. 
 
 
Kan man se några skillnader i staters säkerhetisering av vattenfrågorna, 
beroende på mängden av tillgängligt vatten? 
 
Forskare världen över har i sina undersökningar givit olika svar på vattnets 
betydelse ur säkerhetsaspekter. Jag kan konstatera att många olika uppfattningar 
beträffande mina frågeställningar finns. Ett tydligt mönster kan dock skönjas vid 
studiet av konflikter stater emellan, där vattenproblematiken är fokus. 
 
I området Eufrat och Tigris, där vattentillgången egentligen inte är problemet, finns 
tydligare tendenser att försöka lösa problemen utan att vattenproblemen blir direkta 
säkerhetsredskap. Även om konfliktnivåerna ibland varit mycket höga, har man med 
medlarhjälp ändå kunnat lösa konflikterna på ett för inblandade parter betryggande 
sätt. 
                                                                                                                                       
I området Jordanfloden med dess tillflöden kan en hårdare ton staterna emellan 
skönjas, sannolikt beroende på att vattentillgången är klart lägre och större risk för 
akuta bristkonsekvenser finns. Tendens föreligger i det senare fallet på ett mycket 
tydligt sätt för Libanon, Palestina och Jordanien att markera att vattentillgången 
egentligen är en fråga om säkerhet. Sannolikt är detta en åtgärd att på ett tydligt sätt 
föra fram vattenproblematiken i fokus, längst fram på den världspolitiska agendan.  
 
Säkerhetiseringen av vattenproblematiken är alltså ett sätt för att tydligt markera 
betydelsen för den egna befolkningen, snarare än att använda den som ett 
påtryckningsmedel på motståndaren i något annat syfte. 
  
 
Skillnaderna i konfliktnivåerna innebär också att konflikterna flyttar från det tredje 
varvet i ”vattenskruven” mot det första (nedersta) varvet. Detta innebär då att 
problemen blir stater emellan och en större ansats till säkerhetisering föreligger. 
Behovet är alltså mera vatten eftersom man alltså snart inte har något vatten att 
fördela inom staten. 

                                                 
75 Eriksson Johan (2004): Kampen om hotbilden, Rutin och drama i svensk säkerhetspolitik, Santérus 
Förlag, Stockholm, s 15. 
76 Ibid, s 15-16. 
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Betraktat i Andréns och Buzans bredare synsätt och vilken stor påverkan 
miljö/ekologiska sektorn har på samhället, förstår man kanske också bättre hur 
prekär vattensituationen är. Det sättet för stater att påvisa allvaret, är en viss form av 
säkerhetisering av problemen.  

 

6. Avslutande diskussion 
 

Frågan är alltså slutligen att konstatera om aktörerna i denna uppsats verkligen gör 
vattenproblematiken till frågor om säkerhet eller inte. Diskuteras kan huruvida man 
gör detta och vilka motiv som finns för säkerhetiseringen. 
 
Att som vissa påstå att vattenproblematiken skall se som ”egna” skilda problem, är 
ett sätt att enligt min bestämda uppfattning försöka förenkla problematiken. 
Frågorna skulle kanske kunna hanteras så att de skall vara frågor om hur respektive 
stat borde hantera tillgång och efterfrågan på vattnet.  

 
Det är dock inte i dagens världsordning möjligt, eftersom vi i så stor utsträckning är 
beroende av varandra. Varken på global, regional eller lokal nivå, kan 
vattenproblematiken ses isolerad.  
 
När det handlar om vattenresurser där vattnet passerar politiska gränser (så kallade 
Transboundary Waters) och flera stater är involverade, krävs ett annorlunda synsätt. 

 
I Buzans och Andréns teorier framgår med önskvärd tydlighet det komplexa i 
diskussionen om säkerhetisering och huruvida detta påverkar staters interaktion med 
varandra. Min studie ger också klart bevis för hur komplex vattenproblematiken är 
och när det handlar om ”mera vatten”, är det i ett statsperspektiv det skall hanteras. 

 
Dilemmat i sammanhanget är att staterna i de studerade regionerna egentligen inte 
har förmågan att lösa dispyterna om vatten och det är ibland så att det egentligen 
ibland inte handlar om vattenbrist. Interaktionen staterna emellan, beroende av 
Eufrat och Tigris är exempel på detta. 
  
Begreppet säkerhetisering i sig självt, är ett starkt redskap när man begär en hög 
prioritet på exempelvis vattenfrågor. Att ”säkerhetisera” en fråga som tillgången på 
vatten, behöver alltså inte enbart vara negativt. Säkerhetiseringen gör att frågan får 
en högre prioritet, vilket oftast kräver omedelbar reaktion från inblandade aktörer. 
Säkerhetiseringen innebär också att vattenfrågan i viss mån politiseras och den får 
en framträdande plats i den politiska debatten. Säkerhetiseringen innebär också att 
fler aktörer blir inblandade (exempelvis FN), vilket kan ge bredare förankrade 
lösningar på problemen.  
 
 
Å andra sidan finns risker med att säkerhetisera vattenfrågorna. Tecken tyder i min 
undersökning på att aktörer (stater) lyfter upp vattenfrågorna på säkerhetsnivå i 
syfte att hota andra med bestämda åtgärder för att nå sina syften. Detta riskerar att 
vattnet blir en bricka i en konflikt som kan ha andra orsaker än just brist på vatten. 
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Att säkerhetisering sker i många regioner i världen, står utom allt tvivel och 
vattenområdet i Mellanöstern utgör inte något undantag.   
  
Mellanösternregionen har hittills varit lyckosam när man äntrade en period av 
framåtskridande med efterhand allvarliga problem avseende osäkerhet på grund av 
tillgången på vatten. I början var vatten relativt lätt tillgängligt, och något som man 
kunde ha råd med vid internationell handel via importerade livsmedel. I framtiden 
kommer Mellanöstern med stor sannolikhet varken vara självförsörjande på mat 
eller vatten. Detta kommer att innebära att regionen med stor säkerhet kommer att 
omfattas av osäkerhet. Direkt vattenimport är en nödvändighet för att vara en del av 
en helhetslösning för regionen. Det handlar då inte nödvändigtvis om vatten som 
sådant, utan snarare om ”virtuellt” vatten, det vill säga import av livsmedel och 
spannmål. Detta gäller främst för staterna i regionen kring Jordanfloden. 
 
Fram till 2000 har det varit relativt lugnt i vattenfrågan och det kommer kanske att 
ta ytterligare en tid, förrän man kommer att inse regionens behov av vatten från det 
globala systemet. I dagspressen kan man dock se fler och fler artiklar om vattenbrist 
med konfliktrisker som följd. 
  
Det är inte lätt att säga när alla aktörer i regionen verkligen kommer att inse behovet 
av att alla konstruktivt måste dra sitt strå till stacken för att nå vattensäkerhet, och 
därmed även bidra till skapande av allmän säkerhet.  

 
Det är en paradox att pessimisterna kring vattenfrågorna har fel, men pessimismen 
kan utgöra ett fruktbart politiskt redskap. Det kan stödja opinionsbildare att ändra 
den ömsesidigt beroende tron hos befolkningar och dess folkvalda. Optimisterna har 
däremot rätt men deras optimism kan vara farlig. Den optimistiska synen på 
regionernas vattenproblematik kan påverka beslutsfattare att behandla 
vattenfrågorna med allt för låg prioritet och därigenom underlätta för dem som 
propagerar för en förlegad och enligt mitt tycke en allt för smal syn på problemen.  

 
I det teoretiska perspektivet fungerar Buzans och Andréns teorier utmärkt som 
förklaringsinstrument för vattenproblematiken. För att bättre förstå interaktionen 
staterna i Mellanöstern emellan, är det väsentligt att se ur det breda perspektivet på 
säkerhet som teoretikerna företräder. En fara föreligger dock i att försöka göra allt 
till frågor om säkerhet, vilket kan vara en svaghet i min forskning.  
 
 
Jag har dock i denna uppsats försökt att ha en ”lagom” ansats för att påvisa att 
vattenproblematiken definitivt har säkerhetsimplikationer. Min utgångspunkt till 
den bredare säkerhetssynen framgår tydligt i den av Eriksson (2004) redovisade 
försvarspropositionen 1995: 
 

Bilden sträcker sig från den hårda kärnan av mer traditionella säkerhetspolitiska hot 
som vi långsiktigt inte kan utesluta, över de nya konflikter som tenderar att blossa upp i 
det kalla krigets spår, till de hot och risker som följer av den globala utvecklingen och de 
moderna samhällenas sårbarhet. /…/ För att hantera alla dessa hot och risker krävs 
åtgärder av många olika slag, säkerhetssynen behöver vidgas.77   

                                                 
77 Eriksson (2004): Kampen om hotbilden, s 46. 
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Problemet i diskussionen om den bredare synen är att rangordningen av hoten ofta 
fortfarande påfallande ofta ”hänger kvar” i det gamla smalare synsättet. Som 
exempel kan nämnas enligt Eriksson (2004) i propositionen Totalförsvar i 
förnyelse-etapp 2, som trots en kortare diskussion om vidgat säkerhetsbegrepp 
ägnar de drygt 300 sidorna helt åt rent militära hotbilder, om väpnade konflikter och 
militära svar på dessa.78 
 
Teorierna visar att vattnet i regionerna har mer än territoriell (militär/politisk) 
betydelse och därigenom behöver genomlysas i det bredare perspektivet där alla 
sektorer i samhället berörs. Diskuteras kan också om det i alla lägen är vattnet som 
är bristvaran, när det i dessa lägen kanske är samhällenas oförmåga att hantera 
problemen som är den stora bristen och att problemen därför säkerhetiseras. 
 
Min undersökning visar slutligen att vattenproblematiken tydligt säkerhetiserats av 
staterna. Orsakerna varierar främst beroende på ”ägarförhållanden” eller den direkta 
bristnivån av vatten. Fortsatt forskning krävs i detta komplexa problemområde, 
delvis för att vattennivåerna i vissa fall har blivit extremt låga och delvis för att 
befolkningsmängden i vissa av dessa vattenfattiga regioner snabbt ökar. 
Analysnivåerna är många och framtida forskning skulle behövas, där vatten som 
bristvara bör vara fokus. 
  
Det är nämligen detta som är huvudproblemet, speciellt i området kring 
Jordanfloden. Att staterna gör vattenbristen till säkerhet, ökar risken för att 
konflikterna eskalerar och får andra förtecken än just brist på vatten. I dessa 
konflikter är ingen vinnare, speciellt inte de som är mest törstiga. Det omvända kan 
emellertid också sägas om säkerhetiseringsprocesserna. Säkerhetiseringen för fram 
problemen längst fram på agendan vilket kräver åtgärder för att lösa problemen. 
 
Att dessutom Israel enligt en artikel i Uppsala Nya Tidning 2005-04-04 planerar att 
dumpa sopor i ett av Västbankens största stenbrott gör inte vattensituationen bättre. 
Sopförvaringen hotar att ytterligare förorena en av de största vattentäkter som förser 
palestinier och israeler med färskvatten.79 

 
Vidare forskning är nödvändig på detta område och forskning pågår. Jag tror att 
forskningen måste breddas att även omfatta huruvida vi i ”vårt vattenrika hörn av 
världen”, i framtiden kan påverkas av säkerhetiseringsprocesserna i Mellanöstern. 

 
Som min undersökning har visat, börjar vattensituationen i främst området kring 
Jordanfloden att bli akut.  
 
Forskningsinsatserna måste här inriktas på hur vi kan stödja processerna i regionen 
till att inte bli säkerhetiseringsredskap i syfte att hota eller undertrycka andra. Som 
jag också tidigare har konstaterat behöver inte säkerhetisering alltid vara av ondo. 
Vår forskning måste därmed också inriktas på att skapa förståelse för de processer 
som pågår i de undersökta regionerna. 
 

                                                 
78 Ibid, s 47. 
79 www.unt.se, 2005-04-05 
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Koncentrerar vi oss på att försöka utmåla ”bovar i dramat”, är jag rädd att vi 
påskyndar säkerhetiseringsprocesserna i fel riktning. Att Sverige tar ansvar för 
vattenfrågorna kan ses i att Sverige den 21 april 2005 presenterar en ny studie vid 
FN: s möte inom kommissionen för hållbar utveckling. Studien har tagits fram av 
SIWI80 på uppdrag av regeringen. 
 
Att vattenfrågan är högst aktuell och kräver snabba åtgärder, som även kan beröra 
oss, konstateras i en debattartikel i UNT81 2005-04-21 av miljöminister Lena 
Sommestad, biståndsminister Carin Jämtin och Anders Berntell vid SIWI. I artikeln 
skriver de bland annat: 
 

”Vi förknippar ofta matproduktion med jord och mark. Det är lätt att glömma att vatten 
är den mest begränsande och osäkra resursen i stora delar av världen, både i 
matproduktionen och för olika ekosystem.”82 
 
”Vi måste ändra våra konsumtionsmönster för att minska pressen på naturresurserna, 
framför allt vatten. Vi måste lära oss tillgodogöra oss regnet, i stället för att tömma 
floder på vattnet.”83 

  
 
 

Det är nog riktigt att regnet bättre kan tas tillvara. Jag anser att det dock är något 
förmätet att skriva staterna i Mellanöstern detta på näsan när det i vissa områden 
inte kommer något regn överhuvudtaget under långa perioder. Detta kan vara en av 
de bidragande orsakerna till att man i en del stater lättare tenderar att säkerhetisera 
vattenproblematiken i syfte att se till enbart ”sitt”. 
 
Det är alltså viktigt att den vidare forskningen inriktas på att skapa förståelse för 
problemen och därigenom skapa hållbara lösningar. Paralleller kan dras med hur vi 
själva gör strategiska och militärstrategiska analyser och planerar för militära 
operationer internationellt. Det gäller alltså att inte enbart vinna kriget, utan att även 
vinna freden. Den redovisade debattartikeln i UNT visar att vattenproblematiken i 
bedöms att i allt större utsträckning komma att beröra oss, indirekt eller direkt. 
Medvetenhet och förståelse är nyckelord och för detta krävs vidare forskning. 

 
En annan viktig aspekt i vidare forskning är också skapandet av överstatliga 
organisationer som exempelvis EU och vilka effekter detta kan ha i termer av 
säkerhetisering. 
 
Min undersökning visar alltså att vattenproblematiken säkerhetiseras och den 
viktiga uppgiften i framtiden kommer vara att förhindra Andréns tänkbara scenario: 
 

Ekologisk säkerhet kan också tänkas bli en akut säkerhetspolitisk risk om en majoritet av 
stater anser det nödvändigt att med våld tvinga fram en ny internationell miljöordning.84 
 
 

                                                 
80 SIWI: Stockholm International Water Institute. 
81 UNT: Uppsala Nya Tidning. 
82 Ibid.  A4, debattartikel ”Töm inte floderna, skörda regn”, 2005-04-21. 
83 Ibid. 
84 Andrén (2002) s 42-43. 
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Till sist kan konstateras att de flesta stater försöker så gott de kan leva efter en del 
av de amerikanska indianernas begrepp för visdom: 
 
”Se till att befinna dig uppströms… 
och ha dina fiender nedströms”. 
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8. Abstract 
 
The aim of this essay is through two case studies, find out if states are securitising the 
access and demand for water, and the main reasons for this. Furthermore my intentions 
have been to find out if the securitisations of the access and demands for water have 
increased the risks for conflicts or if the securitisation perhaps is a condition for to solve 
the conflicts. 
 
I have also studied if the levels of accessible water have had any implications to make a 
state more willing to securitize the water issues. 
 
To give the answers to my questions and thereby fulfil the purpose of this essay, I have 
studied two different regions, which contents waterresourses where several states are 
dependant of one waterresourse (Transboundary waters). The states included in my 
study are Turkey, Syria and Iraq dependant from the rivers Euphrates and Tigris and 
Israel, Syria, Lebanon, Jordan and Palestine dependant from the river Jordan and other 
smaller rivers and aquifers in the region. 
 
Important in my study is the interaction between the states in the two regions, through 
the lenses of the broader agenda in discussing security issues. In this I have used the 
theories of Barry Buzan and Nils Andrén in respect of including different sectors and 
levels of security analysis. To describe the complexity of the water related problems, I 
have used the “water screw” to visualize that the levels of analysis are linked to one 
another and cannot be seen as isolated levels. 
 
My conclusion is that the states in the two regions are securitising the access and 
demands for water. The reasons of this vary whether the state is “owner” to the 
waterresourse or not. The amount of water is also important, because in the Jordan 
River region the level of water has become extreme low. The countries here are thereby 
keen to bring the problems high up on the political agenda to gain their countries 
security.  
 
In the region of Euphrates and Tigris the problem is somewhat different. The problem is 
actually not the amount of water. All countries in the region can actually get the water 
they need from the two rivers. The problem is that Turkey is the “owner” of the 
resources and the other states dependent from the rivers, are demanding more water. 
   
 
Key words: Security, securitisation and water. 

 
 
 
 
 
 
 

 


