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Taustaa: 
Konferenssin järjesti Slovenian kansallinen komitea yhteistyössä Kansainvälisen kastelu- ja kuivatuskomission (ICID) Euroopan työryhmän (ERWG) sekä Euroopan kuivuustyöryhmän (ERWDT) kanssa. Konferenssin yhteydessä pidettiin Euroopan työryhmän kokous sekä tulva-, vesipuitedirektiivi-, kuivatus- ja kuivuustyöryhmän kokoukset. Lisäksi järjestettiin workshop "Dialogue on Water, Food and Environment in Central and Eastern Europe"  sekä keskustelutilaisuus Slovenian kastelun ja kuivatuksen institutionaalisista näkökohdista.

Kokoukset pidettiin pääosin ennakkoon lähetettyjen asialistojen mukaisesti. Alle olen kerännyt  joitakin kokousten keskeisiä asioita. Konferenssin esitykset jaettiin cd:llä ja lisäksi esitelmien tiivistelmät painetussa muodossa. Voin tarvittaessa toimittaa niitä kiinnostuneille.

European Regional Working Group (ERWG)
- Dr. Wolfram Dirksen aikoo irtisanoutua ERWG:n puheenjohtajuudesta Montrealissa. Kansallisilta komiteoilta pyydetään ehdotuksia ERWG:n puheenjohtajavaaliin. Tällä hetkellä ehdotus uudeksi puheenjohtajaksi on tullut ainoastaan Saksalta.
- ERWG Water Network on perustettu yhdistämään vesivara-asioiden parissa työskenteleviä organisaatioita. Asia on esillä myös Montrealissa. Lisäksi ERWG lisää yhteistyötä Välimeren itä- ja eteläpuolisten maiden kanssa.
- World Water Councilin uutislehdet pyritään jatkossa lähettämään suoraan ERWG:n jäsenille.
- ERWG on tukenut EUWATERMAN-projektia, joka käsittelee vesipolitiikan puitedirektiivin aikaansaamia koulutustarpeita. Projekti järjestää tänä vuonna Budapestissa konferenssin, jonne projektin koordinaattori Ijjas toivotti kaikki tervetulleiksi.
- Euroopan kuivuustyöryhmä ERWDT on tehnyt oppaan "How to work out a mitigation strategy", joka on saatavilla ICID:n kotisivuilta. Opasta kiitettiin hyvänä esimerkkinä ICID:n toimista hyvien käytäntöjen luomisessa. 
- Dirksen esitteli lyhyesti tulvatyöryhmässä tehtyä selvitystä ilmastonmuutoksen vaikutuksista tulviin. Suomi ja Hollanti mainittiin erityisesti hyvinä esimerkkeinä maista, joissa on tehty arvioita ilmastonmuutoksien vaikutuksista. ERWG päätti suositella tulvatyöryhmälle raportin laajentamista ICID:n tai ERWG:n lehteen. 
- ERWG hyväksyi tulvatyöryhmän uudeksi jäseneksi Kari Rantakokon.
- Frank Sperling haluaa jättää Euroopan vesipuitedirektiivityöryhmän (EWTWFD) puheenjohtajan tehtävän. 
- Ukrainan kansallinen komitea järjestää kasteluasioita käsittelevän workshopin 18.-22.5.2002 Jaltalla.
- Kuivatustyöryhmän puheenjohtaja Gulyuk esitteli ERWG:lle työryhmän työsuunnitelman. Suunnitelman hyväksymisestä päätetään Montrealissa, kun työryhmän omat kommentit on saatu. ERWG ehdotti työryhmän suunnitteleman, kuivatusaiheisen workshopin siirtämistä vuodelta 2005 vuodelle 2006, koska sitä ennen pidetään aiheesta workshop Utrechtissa, Hollannissa, v. 2003.
- ERWG Letterin julkaisuun on tulossa muutoksia ja todennäköisesti sen julkaisuväliä pidennetään yhdeksi kerraksi vuodessa.
- Seuraavat työryhmän tapaamiset ovat 22.7. Montrealissa ja syyskuussa 2003 Montpellierissä, Ranskassa IEC:n kokouksen yhteydessä.

Lisäksi Schultz piti epävirallisen tapaamisen viranhaltijoille ja kansallisten komiteoiden jäsenille 23.4. Esillä oli mm. patotyöryhmän perustaminen, dialogit, benchmarking-projekti kastelusta ja kuivatuksesta (Montrealissa workshop asiasta), ICID:n julkaisu- ja www-asioita sekä Montrealin konferenssi, josta luvattiin lopullinen ohjelma toukokuun lopussa. ICID:n www-sivuista mainostettiin erityisesti Text Delivery -palvelua, josta on saatavilla kaikki konferenssipaperit. Lisäksi kerrottiin, että ICID:n presidentiksi on hakenut 2 ja varapresidentiksi 7 (valitaan 3).

ERWG Work Team on Floods
- ERWG:n Newsletterissä 12 on esitelty tulvatyöryhmä ja sen toiminnan tavoitteet. Lisäksi lehdessä on artikkelit Englannin ja Walesin tulvakartoituksista ja Tisza-joen tulvasta maaliskuussa 2001.
- Wallingfordissa pidetään 16.-17.5.2002 workshop "Investigation of Extreme Flood Processes and Uncertainty". Lisätietoja: www.hrwallingford-group.co.uk, e-mail: jha@hwallingford.co.uk 
- Unkari on edelleen järjestämässä Soulissa esiteltyä, kansainvälistä tulvaworkshopia Budapestissa 2003. Ohjelma ja workshopin ajankohta ovat vielä suunnitteilla, mutta ne tullaan esittelemään Montrealissa.
- Uusi ERWG:n kuivatustyöryhmä haluaa välttää päällekkäistä työtä tulvatyöryhmän kanssa ja tämän vuoksi kokouksen osallistujia pyydettiin osallistumaan myös tämän työryhmän kokoukseen.
- Ilmastonmuutoksen vaikutuksia käsitelleeseen kyselyyn saatiin vastaukset kuudelta maalta. Borrows on laatinut vastauksista yhteenvedon, jota tullaan vielä työstämään tavoitteena sen julkaiseminen ERWG Newsletterissä. Työryhmän jäseniä kehoitettiin käymään läpi vielä kertaalleen vastaukset ja tekemään mahdolliset muutokset. Mailta toivottiin myös omien arvioiden vertailua 5-7 vuotta sitten tehtyyn arviointiin, jossa kuvattiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia laajalti. Lisäksi toivottiin vastauksia kyselyyn vielä puuttuvilta mailta.
- Työryhmän jatkotoimia käsiteltäessä toivottiin lisätietoja eri maiden tulvahälytysjärjestelmistä. Lisäksi todettiin, että EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin lähtökohdissa ei ole huomioitu tulvasuojelua tarpeeksi. Työryhmän jatkotoimista toivottiin lähetettäväksi ideoita Borrowsille/koko työryhmälle. 
- Japanin edustaja esitti toivomuksen saada Eurooppalainen näkökulma tulvakysymyksistä Kiotossa pidettävään World Water Forumiin. Schultz totesi, että ICID:llä on tarkoitus ottaa aktiivisesti osaa World Water Forumiin. Montrealissa pidetään asiasta erikoissessio. 
- Seuraava tulvatyöryhmän kokous päätettiin pitää Montpellierissä syyskuussa 2003 ICID:n kansainvälisen kokouksen  yhteydessä.

ERWG Work Team on EU WFD
- Global Water Partnership (GWP), WWF ja ERWG pitivät workshopin Dialogue on Water, Food and Environment -projektiehdotuksesta, jossa on tarkoitus käsitellä erityisesti vesipolitiikan puitedirektiivin soveltamista Itä- ja Keski-Euroopan maissa, toimeenpanon ohjausta ja VPD:n vaikutuksia erityisesti kyseisten maiden maatalouteen. Tavoitteena on tuoda EU:ssa esiin kohdemaiden ongelmat ja erityispiirteet. 
- Projektiin olivat aikaisemmin ilmoittautuneet GWP:n Keski- ja Itä-Euroopan kymmenestä maasta kolme (Unkari, Puola, Bulgaria) ja tilaisuudessa suurin osa osallistujista ilmoitti kiinnostuksestaan. Kohdealueen maiden lisäksi mukaan haluttaisiin myös muita ERWG:n edustajia. Koska vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpano on vielä EU:ssakin tekeillä, nähtiin yhteistyö erityisen tärkeäksi.
- Johdatuksena työryhmälle Saksan Eiko Lubbe esitteli VPD:n toimeenpanon tämän hetkistä tilannetta ja aikatauluja. Esille tuli mm. seuraavia asioita:
	- VPD:ssä on hyvin vähän mainintoja tulvimis- ja kuivuusongelmista.
- Pintavesimuodostumien koot voivat vaihdella maiden ominaispiirteiden mukaan. Vaikka esim. Saksassa alueiden koot vaihtelevat välillä 10-2 500 km2, voi Itä-Euroopan suurissa maissa riittää kooksi 10 000 -20 000 km2.
- VPD:n mukainen veden käytön taloudellinen analyysi luo paineita sille, että maanomistajien täytyisi maksaa käyttämästään kasteluvedestä. Tämä nähtiin erityiseksi ongelmaksi Itä-Euroopassa.
- Hydromorfologiset laatutekijät ovat vielä keskustelun alaisina. Erityisesti ekologit haluavat niitä suuren joukon mukaan.
- Komissio pitää lujasti kiinni VPD:n periaatteesta, jonka mukaan pohjaveden osalta ei saisi tapahtua minkäänlaisia huonontavia muutoksia veden laadussa. Mm. Saksa vastustaa tällaista ajattelua, ettei alarajan alapuolella voisi tapahtua muutoksia.

ERWG Work Team on Drainage
- Työryhmään liittyivät jäseniksi Romania, Viro, Hollanti ja Ukraina. Suomi esitti olevansa kiinnostunut, mutta ei vielä nimennyt edustajaa. Nimitykset voi lähettää työryhmän sihteerille Irina Bondarikille.
- Työryhmällä on tarkoitus lähettää kysely jäsenille Euroopan kuivatustilanteesta. Esillä olevaan luonnokseen tehtiin jonkin verran muutoksia, erityisesti haluttiin jäsenmaiden arvioita kuivatusjärjestelmien käytöstä tulevaisuudessa sekä tilanneselvitystä kuivatusjärjestelmien kunnossapidosta. Monilla Itä-Euroopan mailla tuntui olevan ongelmia kunnossapidon vastuutahojen määräytymisen kanssa maiden yksityistämisen jälkeen.
- Työryhmä suunnittelee kuivatusaiheisen workshopin järjestämistä Venäjällä. ERWG:n ehdotuksen mukaisesti workshopin ajankohtaa ja samalla sen valmisteluaikataulua muutettiin yhdellä vuodella vuoteen 2006. 
- Työryhmä kokoontuu seuraavaksi Montpellierissä 2003.

ERWG Work Team on Drought
- Koska Slovenian konferenssi käsitteli kuivuutta ja sen ehkäisyä, oli kuivuustyöryhmän kokouksen keskeinen sisältö konferenssin yhteenveto ja suositukset jatkotoimista. Erityisesti oli esillä yhteistyöprojekti, jossa kartoitettaisiin Euroopan kuivuudelle herkät alueet. Projekti "European Drought Sensitivity Map" keskittyisi erityisesti Keski- ja Itä-Euroopan kysymyksiin ja sille on tarkoitus hakea rahoitusta EU:n 6.:sta puiteohjelmasta. Osallistujia pyydettiin täyttämään Komission "Expression of Interest" -kaavake 7.6. mennessä ja lisäksi projektiin mukaan haluavien maiden tulisi nimittää konsortioon mukaan tuleva instituutti sekä yhdyshenkilö (Laszlo Vermesille 30.6. mennessä). Vermes pyrkii löytämään projektille koordinaattorin ja esillä oli vaihtoehtona erityisesti Italia.
- Yhteenvetona konferenssista laadittiin n. 10 kohtaa sisältävä listaus keskeisimmistä toimenpiteistä, jotka koskivat erityisesti kuivuuteen varautumista, kuivuuspolitiikkaa ja strategioita, yhteistyötä maiden välillä sekä kansallista organisointia. Kokouksen osallistujat olivat halukkaita perustamaan alueellisen verkoston edistämään kuivuuteen varautumista Keski- ja Itä-Euroopassa.
Yleisiä kommentteja konferenssista
- Kokonaisuudessaan konferenssi oli onnistunut ja erityisesti sen ilmapiiri oli hyvä. Bled oli oivallinen valinta konferenssikohteeksi hyvien palvelujen ja lyhyiden välimatkojen vuoksi. 
- Edustettuina konferenssissa oli n. 35 maata. Hauska yksityiskohta oli, että konferenssiin oli ilmoittautunut 55 Nigerian edustajaa. Tosin heidän osallistuminen epäonnistui, koska he eivät saaneet viisumeja.
- Tilaisuuden järjestelyt toimivat toisaalta erinomaisesti (kuljetukset, materiaali, yhteiset tilaisuudet), toisaalta erityisesti konferenssia vaivasi monien esitelmöitsijöiden puuttuminen. Poisjääntien vuoksi joitakin tilaisuuksia jopa peruttiin ja asiasta ei tiedotettu riittävästi rinnakkaisissa tilaisuuksissa olleille.



