NYHETSBREV JUNI 2020
EN GÅNG FJÄRDE STÖRSTA INSJÖN
Det är tjugo år sedan Aralsjösällskapet bildades. Makt och
misshushållning av vatten och jordar hade lett till att större delen
av Aralsjön på kort tid förvandlades till en saltöken. För att få
bakgrund och kunskap arrangerades en konferens i Stockholm
1998. Konferensen genomfördes av FNs utvecklingsfond för
kvinnor. Arrangörer och deltagare på denna konferens tog initiativ
till att Svenska Aralsjösällskapet bildades.

Satellitbild från 2017. Linjen
Ii markerar Aralsjön 1960, då jordens
fjärde största sjö med 20 fiskarter.
Det kvarvarande vattnen är nu så
salta att ingen fisk överlever.

Aralsjösällskapet, en unik organisation som under åren, ensam
och tillsammans med andra utvecklat studiematerial för svenska
gymnasieelever, finansierat en blindskriftsskrivmaskin, initierat
och drivit EU projektet UZWater för att förbättra utbildning på
universitet och givit en ung uzbek möjlighet till studier i Uppsala.
Vi har också genomfört en rad föreläsningar om förhållanden i
Aralsjöregionen. Många kunniga personer har bidragit och
kontaktnäten, både i Aralsjöregionen och i Sverige har vuxit.

Det andas optimism!
FÖLJ ARBETET!

BLI MEDLEM!

Är du nyfiken på folk och länder vi
sällan hör talas om?
Medlemsavgiften på 100kr ger dig
-

Fyra nyhetsbrev

-

Inbjudan till seminarier

Dessutom bidrar du till
Aralsjösällskapets verksamhet.
Plusgiro 354165-3. Glöm inte att
uppge namn på inbetalningskortet!

NY STYRELSE, NYA TAG
Ett nygammalt gäng som bubblar av tankar och energi. Flera i styrelsen
jobbar eller har tidigare varit knutna till något universitet och i detta
arbete kommit i kontakt med Aralsjöregionen på olika sätt.
Ny ordförande är Ann-Mari Sätre som arbetar på
Institutet för Rysslands och Euroasienstudier vid
Uppsala universitet. Hennes forskning greppar
ekonomi och sociala frågor i länder som varit en
del av Sovjetunionen. Ann-Marie återkommer i
nästa nyhetsbrev där hon berättar om kvinnans
ställning i bland annat Uzbekistan. Övriga
styrelsemedlemmar är…..
VÄND!

VATTEN TILL NYTTA FÖR MÅNGA
ARALSJÖSÄLLSKAPETS
STYRELSE 2020-2021
Ordförande: Ann-Marie Sätre
Övriga ledamöter och suppleanter:
Björn Frostell, Lars Hylander,
Lars Rydén, Gitte Jutvik Guterstam,
Jerker Jarsjö, Bo Libert, Mattias
Vesterlund, Bo Kjellén, Gunilla
Björklund och Christian Andersson.
Kontakta gärna styrelsen via sekr.
Gitte J G, gjutvik19@gmail.com
070-521 73 19
Hemsida: www.aralsjon.nu
Facebook:
www.facebook.com/aralsjosallskap
et/

ARALSJÖSÄLLSKAPET 2020
Aralsjön kommer aldrig tillbaka
men det finns nu en ljusning för
[Företagsnamn]
människor och ekosystem. Efter
[Gatuadress]
president Karimovs död finns
[Postnummer
Ort] att bygga upp
nya möjligheter
[Telefon]
nya system för vattenhus[E-postadress]
hållning, ett anpassat jordbruk,
[Webbadress]
förbättrad hälsovård och
utbildning. Viktigast är att den
nya presidenten, Mirziyoyev
accepterar större öppenhet och
samarbetsvilja.
Hösten 2019 påbörjades samtal
med personer i Sverige och
internationellt om hur
Aralsjösällskapet bäst kan bidra
till en hållbar utveckling i
regionen. Under 2020 kommer
Aralsjösällskapet ta beslut om
hur detta bäst kommer ske. Det
andas optimism!

Bo Libert i Aralsjösällskapet, tidigare miljörådgivare på UNECE
berättade på ett medlemsmöte om sina erfarenheter från FN och
vattensamarbete mellan länderna i Centralasien. Det finns en konflikt
mellan bevattning och energiproduktion mellan länderna. Många
större dammar finns uppströms i bergen medan jordbruk bedrivs i
låglandet. I Tadzjikistan bygger man för närvarande Rogundammen
som kommer att bli världens högsta damm, ca 350 meter hög.
Dammarna har stor betydelse för energiförsörjningen på vintern i
Kirgizistan och Tadzjikistan men det blir problem när vattenflödet
minskar nedanför de stora dammarna under vår och sommar då
vattnet behövs för bevattning.
I början av maj i år brast Sardobadammen (röd prick på kartan) och
vatten vräktes ut över nysådda marker både i Uzbekistan och
Kazakhstan. Människor dog och skadades, byar förstördes. Bygget var
förmodligen undermåligt och klarade inte trycket av vattenmassorna.
Generellt finns det stora möjligheter att använda vattnet bättre,
kanalerna läcker mycket vatten och bevattningssystemen är
ineffektiva.
Centralasien ligger mitt emellan de två största marknaderna för frukt
och grönsaker, Ryssland och Kina. Export av till exempel frukt och
grönsaker med goda priser skulle kunna öka. Det finns områden där
länderna samarbetar, till exempel när det gäller dammsäkerhet.
Utsikterna för framtida samarbete är ljusare nu med den nye
presidenten i Uzbekistan.

De forna sovjetstaterna Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan,
Turkmenistan och Uzbekistan samt Afghanistan utgör
Centralasien. Röd prick vid Sardobadammen.

