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F ram till relativt nyligen har föreställningen om 
våra hav som outtömliga och motståndskrafti-
ga, starkt påverkat hur vi nyttjar marina miljöer. 

Långt innan den moderna fiskeindustrin föddes, myn-
tades i Holland under tidigt 1600-tal en frihetsdoktrin 
om var stats fria tillgång till havens resurser - the Free-
dom of the Seas. Under denna doktrin, som påverkat 
många länders lagstiftning och försök till att skapa in-
ternationella avtal, slogs det fast att ingen nation eller 
politisk gruppering kan begränsa andra staters använ-
dande av haven och dess resurser.

Till skillnad från på 1600-talet är våra hav idag in-
delade i territorialvatten och internationellt vatten där 
det förra regleras av enskilda länders lagstiftning och det 
senare av internationella avtal.

synen på våra hav som outtömliga
Trots ökad kunskap om sårbarheten hos marina ekosys-
tem lever doktrinen delvis kvar i sättet vi tänker på och 
hur vi nyttjar marina resurser. I synnerhet på mellanstatlig 
nivå har ländernas skiftande ekonomiska och säkerhets-
politiska intressen förhindrat försök till att skapa bättre 
reglering av internationellt vatten. Detta är problema-
tiskt, då många arter rör sig över flera länders territorial-
vatten och mänsklig aktivitet ger gränsöverskridande ef-
fekter. Några exempel är efterfrågan på fisk och skaldjur, 
utsläpp av kemikalier och växthusgaser, och den ökan-
de turismen. En av vår tids stora utmaningar är därför 
att harmonisera olika länders lagstiftning och skapa in-
ternationellt stöd för utvidgat skydd av marina miljöer.

ett nytt gränsöverskridande partnerskap
The Coral Triangle, koralltriangeln, är en benämning 
på det triangelformade havsområde som täcker delar av 
de tropiska vattnen runt Indonesien, Filippinerna, Ma-
laysia, Papua Nya Guinea, Salomonöarna och Timor-
Leste. Området är internationellt känt för att inrymma 
världens största mångfald av korallarter och korallrevs-
fisk. Bestånd som är allvarligt hotade på grund av över-
fiske, föroreningar, kustnära exploatering, dynamitfiske 
och numera även global uppvärmning. Samtidigt är cirka 
120 miljoner av regionens befolkning beroende av små-
skaligt fiske, och industriellt fiske är en mycket betydel-
sefull ekonomisk näring för de sex länderna. 

The Coral Triangle Initiative, cti, är ett partnerskap 
mellan de sex ovan nämnda länderna, som syftar till att 
långsiktigt bevara regionens marina resurser. Projektet 
inleddes hösten 2007 på initiativ av Indonesiens presi-
dent, och antogs efter en intensiv period av internatio-
nella överläggningar i maj 2009. I centrum för samarbe-
tet finns en aktionsplan med väldefinierade mål som de 
kommande 15 åren ska vägleda nationerna i deras strävan.

Förändringens drivkrafter
Bakom den indonesiske presidentens inbjudan till sam-
arbete låg ett hårt arbete av en handfull så kallade insti-
tutionella entreprenörer, som med hjälp av sina infor-
mella sociala nätverk lyckades sjösätta idén om ett nytt 
partnerskap. Dessa personer tillhörde i stor utsträckning 
organisationer med lång erfarenhet av att arbeta för ut-
ökat skydd av marina miljöer, exempelvis Världsnatur-

Vårt öde och havens är ett
tillsammans täcker våra hav 70 procent av planetens yta. 
speciellt i tropiska regioner förser haven åtskilliga miljoner 
människor med livsnödvändiga resurser. så många som 475 
miljoner människor är direkt beroende av våra korallrevs 
fortsatta livskraftighet. den allt snabbare utarmningen av 
våra hav är därför en av vår tids viktigaste politiska frågor. 
Med detta i åtanke är det anmärkningsvärt att endast en 
procent av våra hav är skyddade. Hur kan vi förändra detta?

Korallrev är mycket artrika och känsliga miljöer. Här ses ett rev utanför borneo, Malaysia, med ett stim av fusiljärer.
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fonden, wwf. Avgörande för entreprenörernas förmå-
ga att förverkliga sina idéer var deras nyckelpositioner 
inom olika organisationer, genom vilka de kunde iden-
tifiera möjligheter, bygga allianser, mobilisera resurser 
och bana väg för nya föreställningar.

Ett första steg mot att öka skyddet av området var 
att identifiera vilka nyckelpersoner som skulle spela en 
avgörande roll i att förverkliga cti. Projektet krävde till 
exempel att beslutsfattare på samma nivå som den in-
donesiska presidenten tog initiativet under sina ving-
ar och agerade språkrör för en förändring. En av utma-
ningarna var därför att få tillgång till centrala besluts-
fattare, också i länder med möjlighet att finansiera ett 
så omfattande partnerskap som cti.

Genom att alliera sig med personer i direkt närhet 
till statschefer, politiska rådgivare och diplomater kun-
de entreprenörerna få tillgång till annars mycket slutna 
miljöer. För att framgångsrikt förmedla sina idéer kräv-
des att dessa presenterades som möjligheter för besluts-
fattarna att stärka sina egna politiska mål, och också att 
man kunde synliggöra samband mellan naturskydd och 
andra politiska prioriteringar, exempelvis ekonomisk ut-
veckling och säkerhetspolitik. 

Visionen förverkligad
Efter att den indonesiske presidenten, och senare regi-
onen som helhet, offentliggjort sin vilja att inleda part-
nerskapet, använde entreprenörerna olika former av me-
dia för att uppmärksamma och informera om initiativet. 
Medan uppmärksamheten gav länderna politiskt erkän-
nande och prestige satte den också press på beslutsfat-
tarna att förverkliga sina löften och genomdriva refor-
mer för att långsiktigt förvalta regionens fiskebestånd 
och unika mångfald.

För att samtliga länder skulle säga ja till partnerska-
pet var entreprenörerna tvungna att noggrant förbereda 
de internationella överläggningarna som skulle komma 
att följa, och inte minst säkra sin egen närvaro vid dessa 
förhandlingar. Genom att fortlöpande skapa ny energi 
och entusiasm kring initiativet, exempelvis genom att 
sprida informationsmaterial, arrangera och leda diskus-
sioner och förbereda nya policyförslag, kunde entrepre-
nörerna slutligen förverkliga sin vision.

nya entreprenörer krävs
Idag, två år efter det att cti antogs, har ett antal nya ma-
rina reservat inrättats i Koralltriangeln. Men i och med 
detta börjar också det nya arbetet med att söka föresprå-
kare och stöd bland lokalbefolkning, näringsliv och lo-
kala myndigheter. För att cti ska förverkligas och efter-
följas är samarbete med dessa grupper nödvändigt. Men 
denna process kommer också att kräva sina entreprenö-
rer. Frågan är vilka dessa kan komma att vara?

Över 475 miljoner människor är direkt beroende av ekosys-
temstjänster från korallrev, som till exempel fiske.
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aktionSpLan För tHe coraL trianGLe
mål 1: identifiera skyddsvärda områden
mål 2: Hållbar förvaltning av fiske
mål 3: etablera nätverk av marina reservat
mål 4: klimatanpassning
mål 5: Ökat skydd av hotade arter

the Coral triangle är benämningen på det triangelformade 
havsområde i stllla havet som täcker delar av de tropiska 
vattnen runt de ovanstående sex länderna.
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