
Stephen McCaffrey, banbrytande inom internationell vattenrätt, tilldelas 
Stockholm Water Prize 2017 
 
(Stockholm 22 mars 2017) – Professor Stephen McCaffrey från USA får årets Stockholm Water 
Prize, för sitt enastående bidrag till utvecklingen och den progressiva implementeringen av 
internationell vattenrätt.  
 
Stephen McCaffrey, professor vid McGeorge School of Law, University of the Pacific i Sacramento i 
Kalifornien, anses vara världens främsta auktoritet inom internationell vattenrätt. Hans arbete är en 
inspirationskälla för såväl akademiker, jurister och politiker samt bidrar till hållbar och fredlig 
förvaltning av våra vattenresurser.  
 
Professor McCaffreys respons när han fick beskedet att han tilldelats priset var: ”Jag blev 
överväldigad av nyheten att jag blivit tilldelad årets Stockholm Water Prize. Att vinna ett sådant 
prestigefyllt pris är en stor ära och jag känner mig djupt hedrad att ha blivit vald. Jag skulle inte ha 
nått så här långt utan den ovärderliga hjälp jag fått på vägen av andra. En hjälp jag är ytterst tacksam 
för.”  
 
Stockholm Water Prize nomineringskommittés motivering för valet av professor McCaffrey pekar 
bland annat på hans ”banbrytande ledarskap och forskning inom internationell vattenrätt. Hans 
bidrag ligger primärt inom tre specifika områden: hans viktiga arbete med FN:s internationella 
vattenkonvention, hans betydande akademiska bidrag som inkluderar hans bok The Law of 
International Watercourses, hans ledarskap som rättslig expertrådgivare samt att utbilda och bistå 
vid komplexa förhandlingar mellan olika intressegrupper”.  
 
Professor McCaffrey har agerat som rättshjälp åt stater i ett flertal förhandlingar rörande 
internationella vattenfrågor. Exempel kan tas från Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Trots 
omfattande personlig erfarenhet från dispyter kring färskvattenresurser så vidmakthåller han sin 
optimism och pekar på studier som visar att gränsöverskridande färskvattenresurser generellt verkar 
som en katalysator för samarbete snarare än som källa för konflikt.  
 
”Jag tror att det inte finns någon som studerar, forskar eller är yrkesverksam inom 
gränsöverskridande vattenförvaltning, vattenrätt eller diplomati som inte känner till Professor 
McCaffreys bidrag till den konceptuella och praktiska utvecklingen av de många rättsliga koncept och 
principer som vi nu tar för givet” säger SIWI:s VD Torgny Holmgren. 
 
Hans majestät kung Carl XVI Gustaf, beskyddare av Stockholm Water Prize, delar ut priset till 
professor Stephen McCaffrey på den kungliga prisceremonin under Världsvattenveckan 2017 i 
Stockholm.  
 
Information till redaktionen: 

 Mer om årets pristagare: http://www.siwi.org/swp2017  

 Facebook: https://www.facebook.com/SIWImedia  

 Twitter: https://twitter.com/siwi_water hashtag: #StockholmWaterPrize  
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