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Miljöorganisationer arbetar tillsammans med kommunen för 
att skapa ett miljövänligare Kyoto 

 
Kyoto City har tillsammans med stadens universitet och miljöorganisationer 

skapat en organisation som främjar samarbete mellan olika aktörer inom 

kommunen som en del av sitt miljö- och Agenda 21-arbete. Medlemmarna har 

genom att samarbeta i olika temabaserade arbetsgrupper skapat flertalet lokala 

miljövänliga projekt som bl.a. har engagerat företag i miljöfrågor och 

underlättat för stadens invånare att konsumera på ett mer hållbart sätt. 

Kommunens stöd, som har blivit livsnödvändigt för organisationen, har dock 

varit varierande och det krävs ytterligare åtgärder för Kyoto City att kunna 

fortsätta ta hjälp av den lokala befolkningen i skapandet av lokalt anpassade 

hållbarhetslösningar. 

 

Att engagera medborgare i planering och beslutsprocesser har visat sig vara ett viktigt 

verktyg vid arbete med miljöfrågor och för att kunna skapa ett hållbart samhälle där 

nutidens behov inte äventyrar framtidens generationer. Syftet med detta 

kandidatarbete var att utreda de styrkor och svagheter som funnits i den 

samarbetsfrämjande paraplyorganisationen ”Forumet” i Kyoto City. Genom att 

intervjua aktörer som varit och är engagerade i Forumet, och undersöka 

omständigheter såsom miljöorganisationers och kommuners roll i det japanska 

samhället diskuterades Forumets uppbyggnad och framtida roll som en miljöpolicy.     

 

Undersökningen visade på att självaste skapandeprocessen av Kyotos Agenda 21-

arbete och Forumet 1997 har varit viktigt ur både ett miljö- och 

demokratiseringsperspektiv. Detta eftersom stadens engagerade universitet och 

miljöorganisationer, som bjudits in av kommunen för att delta i skapandeprocessen, 

slog ett slag för att policyn skulle vara av högre ambitioner och dra lärdom av ledande 

exempel runt om i världen. Det som blev startskottet och drivkraften för detta 

samarbete var faktumet att staden skulle vara värd för COP3-mötet, som resulterade i 

det kända Kyotoprotokollet, och hade därmed världens ögon riktade mot sig. 

 

Idag kommer Forumets medlemmar bl.a. från volontärbaserade miljöorganisationer 

och lokala företag. Medlemmarna är uppdelade i olika temabaserade arbetsgrupper 

som administreras av kommunen. I arbetsgrupperna kan medlemmarna få stöd av 

varandra och experter från universitetsvärlden för de olika miljöprojekt de tar sig an. 

Studien visar dock att projekten ofta varit beroende av kommunens (ofta finansiella) 

stöd, något som har resulterat i ett flertal nedlagda projekt. I arbetet diskuteras 

Forumets potential och svagheterna med dess nuvarande bräckliga form. I slutändan 

fyller samarbetsorganisationer såsom Forumet en viktig samhällsfunktion genom att 

kunna skapa lokala lösningar på såväl lokala- som globala miljöproblem (såsom 

växthuseffekten). Eventuellt skulle ett finansiellt stöd från regeringen kunna stärka 

samarbetsorganisationers roll i Japan och därmed även kommuners potential att skapa 

ett mer hållbart samhälle med hjälp av medborgares kunskap och drivkraft.  
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Local Environmental Stakeholder Collaborations in Kyoto 
- An analysis of the collaboration between the municipality of Kyoto City 

and local environmental groups in the Kyoto Local Agenda 21, Japan. 

The purpose of this study was to analyze the intermediate and ultimate outcomes of 

the collaborations that have been conducted between environmental non-profit 

organizations and the local government of Kyoto City within the city’s Local Agenda 

21-policy.  

 

Through a literature review and an interview-based case study in Kyoto the local 

context was studied. The creation of the Kyoto Local Agenda 21 has its roots in 

stakeholder dialogues and focuses on creating a platform where stakeholders 

independently can engage in projects within the scope of the heavily sustainable 

development-focused Local Agenda 21-plan for Kyoto City through a organization 

called the Kyoto Local Agenda 21 Forum.  

 

The Forum seeks the participation of stakeholders within the local community to 

collaborate in sustainability-related projects within the theme-based working groups 

and it was found that it had resulted in several ultimate outcomes that have aided 

Kyoto City in developing its environmental agenda.  

 

The study also showed the potential importance of international environmental 

initiatives on a local level. Finally, the collaborations conducted throughout the 

implementation process of the Kyoto City Local Agenda 21 served an important role 

in engaging stakeholders in decisions processes, which is of importance for a local 

environmental agenda. The Forum itself is in need of additional support from the 

central- and local government, and additional efforts to increase public participation 

in order to develop further. 
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