
Tema The Nature of Peace 
Länkarna mellan naturmiljö och fredsbyggande i post-konfliktområden. 
Temat intresserar sig för naturmiljön i post-konfliktsamhällen. Vad för roll har naturen i 
fredsbyggande? Hur tas naturen i beräkning i svaga ekonomier som behöver växa snabbt? 
Leder fred alltid till en hållbar utveckling? Temat menar att ”miljörättvisa” (environmental 
justice) är centralt för hållbart fredsbyggande och utveckling i samhällen som nyligen lidit av 
interna beväpnade konflikter.  

Återuppbyggnad efter konflikt fokuserar alltför ofta på de kortsiktiga och brådskande behov 
som samhällen som håller på att gå från konflikt till fred har. Dessa processer misslyckas ofta 
med att involvera grundorsaken till konflikten (exempelvis kontroll över nyckel-resurser), 
eller att integrera faktorer kopplade till fördelning av resurser och medverkan i miljöpolitik. 
Det är därför viktigt att undersöka hur miljörättvisa leder till hållbar fred och utveckling i 
längden. Temat samlar forskare från fem olika fakulteter (Samhällsvetenskap, Juridik, 
Humaniora och Teologi, Naturvetenskap och Universitetets särskilda verksamheter) för att 
diskutera och arbeta med dessa frågor. 

Gruppens gästforskare, Rania Masri och Florian Krampe,kommer att arbeta med temat under 
vårterminen 2018 

Till bloggen Nature of Peace (på engelska). 

Aktiviteter 
 
16 november – Öppet seminarium “Natural resource exploitation” med Christian Lund, 
professor Development, Resource Management and Governance, University of Copenhagen. 
 
23 november – Öppet seminarium “Environmental law” med Frank Baber, professor 
Environmental Sciences, California State University. 
 
18 januari – Jordan River Basin game med SydVatten and ThinkH2O 
 
27 mars – Open seminar on “Land and Natural Resources in (post) conflict” med Lars Buur, 
Roskilde University. 
 
26-27 april – Slutkonferens “The Nature of Peace – exploring links between the natural 
environment and peace-building in post-conflict societies” med talare Päivi Lujala, 
Department of Geography, University of Science and Technology, Carl Bruch, Environmental 
Law Institute, Miguel Londoño, Global Green Growth Institute, Colombia 
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