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Svenska IHP-kommittén 2014 
Programförklaring    
 
IHP står för ”International Hydrological Programme”  och är UNESCO:s (United 
Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation) program för vetenskapligt 
mellanstatligt samarbete med fokus på forskning om vattenrelaterade frågor, vatten-
resurshantering, utbildning och kapacitetsuppbyggnad. IHP startades år 1975 och 
har under åren utvecklats från ett strikt vetenskapligt program till att också innefatta 
policy- och managementfrågor.  

Uppdraget: Den svenska IHP kommittén är IHP:s nationella kommitté i Sverige. 
Kommitténs uppdrag är att initiera, uppmuntra och samordna svenska IHP-aktiviteter, 
såväl som svensk medverkan i internationella IHP-aktiviteter, samt bidra med stöd till 
Svenska Unescorådet i IHP-relaterade frågor. Kommittén arbetar på uppdrag av 
Vetenskapsrådets (VR) nätverk för UNESCO:s vetenskapliga program. Ledamöterna 
i svenska IHP-kommittén är representant för Svenska Hydrologiska Rådet (SHR), 
ansvarig för Swedish Water House, samt Svensk representant i IHP Intergovernmen-
tal Council och ansvarig för kommitténs sekretariat vid SMHI. Under 2014 kommer 
IHP-kommittén verka för att utöka antalet ledamöter.  

Strategi: Den svenska verksamheten utgår från IHP:s sjunde strategi (2008-2013) 
(http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001627/162761e.pdf) med fokus på följande 
områden:   

1.1  Global changes and feedback mechanisms of hydrological processes in 
stressed systems 

1.2  Climate change impacts on the hydrological cycle and consequent impact on 
water resources 

2.1  Cultural, societal and scientific response to the crises in water governance 
2.4  Managing water as a shared responsibility across geographical and social 

boundaries 
5.3   Water education in schools 
5.4  Water education for communities, stakeholders and mass-media professionals 
 

Under 2014 kommer inriktningen utgå från IHP:s åttonde strategi 
(http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002164/216434E.pdf ), med målet att aktivt 
bidra till kapacitetsuppbyggnad i MekongAfrika. Val av fokusområden för IHP-
kommitténs verksamhet baseras på pågående aktiviteter och kompetens inom den 
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svenska resursbasen. Aktiviteter genomförs såväl löpande som genom 
punktinsatser.  

Vi välkomnar initiativ från svenska aktörer i anknytning till samtliga fokusområden 
inom IHP VIII, främst i form av arrangerande av egna workshops och deltagande i 
UNESCO-relaterade nätverksaktiviteter, för vilka det finns möjlighet att söka 
finansiering via IHP-kommittén. ((http://www.smhi.se/svenskaihp/).       

IHP kommittén ger underlag till Unescorådet inom relevanta sakområden samt för 
nominering av svenska kandidater till IHP möten/ styrgrupper/arbetsgrupper, samt 
bidrar med utlåtanden till svenska UNESCO Chair nominerigar. Kommitténs sekreta-
riat ansvarar för informationsöverföring mellan IHP internationellt och den svenska 
kommittén.  

Kommittén informerar löpande om såväl internationella som svenska IHP-aktiviteter, 
inklusive de två svenska HELP (Hydrology for Environment Life and Policy) 
områdena (Emån och Motala Ström), via hemsidan (http://www.smhi.se/svenskaihp) 
 

Verksamhetsplan och budget för IHP kommittén 2014  
 
SMHI: Ansvar för sekretariat, inklusive hemsida sam t svensk representant i IHP 
Intergovernmental Council : SMHI ansvarar för IHP kommitténs sekretariat med 
uppgift att driva hemsidan och vara kontaktpunkt för IHP ärenden samt att ha 
operationellt ansvar för svenska IHP-aktiviteters genomförande. Under 2013 kommer 
relevanta delar av hemsidan översättas till engelska.  SWH Katarina Veem 
representerar Sverige i IHP Intergovernmental Council.    
 
Världsvattendagen:  IHP är beställare av nationell samordning av svenska 
arrangörernas aktiviteter i samband med Världsvattendagen från SHR. Samord-
ningen sker bland annat genom webbplatsen www.vattendag.org där arrangörer kan 
registrera sina aktiviteter och hitta kampanjmaterial och nyheter inför årets Världsvat-
tendag. SHR initierar även nya aktiviteter och engagerar nya arrangörer inför 
Världsvattendagen.  
 
Swedish Water House, som aktivt medverkar till IHPs arbete, bl.a. genom represen-
tation i styrelsen, arbetar på uppdrag av regeringen med att bidra till ökad samverkan 
mellan svenska aktörer som arbetar med vattenfrågor och utvecklingssamarbete. 
Under Världsvattendagen samverkar SWH med svenska FN-organisationer m.fl. för 
att i nära anslutning till UN-Water arrangera ett större seminarium under Världs-
vattendagen. IHP är medarrangör till detta seminarium. 2014 är temat vatten och 
energi och Världsvattendagen kommer firas 21 mars på Grand Hotel i Stockholm. 
UNESCO rådet kommer inbjudas som utställare. 
 
Kapacitetsuppbyggnad  och expertstöd till Red River ,  gränsöverskridande 
vattendrag delat av Kina och Vietnam 
IHP-kommittén identifierade efter överläggningar ett gränsöverskridande  projekt i 
Vietnam och Kina som fokus för komomitténs verksamhet. IHP kan spela en 
kontinuerlig och uppbyggande roll i detta projekt då det är ett nytt samarbete som 
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kommer utmynna i en gemensam större ansökan. IHP kommer med andra partners 
(SIWI och ICRAF) verka för att skapa ett dialogklimat kring den gemensamma 
vattenförvaltningen mellan Kina och Vietnam. Dialogen grundas på den 
gemensamma viljeyttringen som president Truong (Vietnam) och president Xi Jinping 
(Kina) presenterade vid ett gemensamt högnivåmöte i juni 2013. 
 

 
 
Det övergripande målet för projektet är att bidra till ökad kunskap kring land och 
vatten resursförvaltning i avrinningsområdet till Red River och därmed bidra till en 
god grund för beslutsfattande som syftar till hållbar utveckling inriktad på ”water and 
food security and resilient urban growth”. Genom historisk kartläggning av 
utvecklingen i floddeltat kan prognoser för framtiden göras och utmaningar 
uppskattas. Därtill kommer tre scenarier tas fram – för klimat, urban 
planering/utveckling samt socio-ekonomisk tillväxt – för att säkerställa robust 
planering och beslutsfattande i floddeltat. 
 
Stöd till detta projekt leder till synergier mellan svenska institutioner som verkar för 
hållbart klimatanpassnings och vattenkvalitetsarbete. Det finns även förhoppning om 
att intressera Hav och vattenmyndighetens internationella avdelning i projektet på 
sikt.  
 
Hydrologisk terminologigrupp:  Den  hydrologiska terminologigrupp som initierades 
av SHR under 2010 med stöd av IHP-kommittén fortsätter sitt arbete med att 
översätta och definiera hydrologiska termer till svenska till svensk hydrologisk ordlista 
med syfte att skapa en elektronisk ordlista med svenska och engelska termer som 
skall hållas uppdaterad med utvecklingen inom vattenområdet.   
 
IHP-kommitténs möten samt deltagande i VR-nätverket s möten:  Ca fyra möten 
med IHP-kommittén planeras under 2014. Övrig kommunikation sker via telefon och 
mail-kontakt. Dessutom deltar IHP-kommitténs sekreterare eller annan ledamot i VR-
nätverkets möten.  
 
Deltagande i internationella UNESCO-möten (ledamöte r): Deltagande i IHP-
möten där svenska IHP-kommitténs deltagande är av strategisk betydelse.  
 
Bidrag från IHP till deltaganden i UNESCO-relaterad e möten, alternativ till 
anordnande av UNESCO-relaterade aktiviteter: För att främja svenskt deltagande i 
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IHP-relaterade aktiviteter ges möjlighet att söka finansiering via IHP-kommittén för 
såväl deltagande i IHP-relaterade möten och workshops, såväl som för egna initiativ 
till IHP-relaterade aktiviteter (t.ex. workshops).                                                        
 
 
  



5 
 

Budget för IHP kommittén 2014  
 
Aktivitet  Summa (kronor)  Ansvarig  
Sekretariat, hemsida och 
samt driva IHP-aktiviteter 

200 000 från SMHI SMHI 

Världsvattendagen 40 000 SHR (rapporterar till IHP 
kommittén) 

Resebidrag för deltagande 
i Red River ws  

20 000  IHP kommittén  

Stöd till Red River 
projektet 

100 000 IHP kommittén  

Stöd till arbete med att 
översätta och definiera 
hydrologiska termer till 
svenska till svensk 
hydrologisk ordlista  

25 000  SHR (rapporterar till IHP 
kommittén) 

IHP- kommitténs möten 
samt deltagande i  VR-
nätverkets möten 

5 000 IHP kommittén  

Resebidrag till 
internationella UNESCO-
möten (ledamöter)  

20 000 IHP kommittén (föreslår 
relevanta möten och 
mötesdeltagare) 

Bidrag från IHP till 
deltaganden i UNESCO-
relaterade möten, 
alternativ till anordnande 
av UNESCO-relaterade 
aktiviteter 

15 000 IHP kommittén (behandlar 
externa ansökningar)  

Översätta hemsidan till 
engelska 

10 000  

Totalt:  235 000 (+ 200 000 SMHI)  
 
 


