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MATKAKERTOMUS						17.12.2008
Jaakko Sierla, maa- ja metsätalousministeriö
Osmo Purhonen, Lounais-Suomen ympäristökeskus



ICIDin (International Commission on Irrigation and Drainage) neuvoston (International Executive Council) 59. kokous, järjestön työryhmien kokoukset sekä "20th Congress on Irrigation and Drainage" Lahoressa 12.10.-18.10.2008


Kyseessä oli kansainvälisen kuivatus- ja kastelujärjestön ICIDin 59. vuosikokous ja sen yhteydessä järjestetty kongressi sekä muu ohjelma. Viikon aikana pidettiin järjestön työryhmien ja komiteoiden (yhteensä 29) kokoukset ja niiden jälkeen järjestön ylimmän päättävän elimen eli neuvoston (International Executive Council) kokous, jossa käsiteltiin työryhmien ja komiteoiden valmistelutyön pohjalta neuvoston päätösvaltaan kuuluvat asiat. 

Järjestön kokousten yhteydessä järjestetyssä kongressissa käsiteltiin kastelun ja maankuivatuksen merkitystä ruuan tuotannossa ja osana vesivarojen kestävää käyttöä ja hoitoa. Kongressin teemoja olivat julkisten ja yksityisten tahojen rooli ja yhteistyö kuivatus- ja kastelujärjestelmien kehittämisessä ja ylläpidossa sekä maailmanlaajuisista muutoksista, erityisesti ilmastonmuutoksesta, aiheutuvat haasteet. Kokouksiin ja kongressiin osallistui n. 300 osanottajaa, joista ulkomaisia runsaat 100 n. 30 jäsenmaasta. 

Neuvoston kokous pidettiin perjantaina 17.10.2008. Kokouksen avauspuheenvuoron käytti järjestön puheenjohtaja Peter S. Lee (UK). Kokouksen asialistalla oli mm. puheenjohtajan ja kolmen varapuheenjohtajan valinta (puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on kolme vuotta). Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Chandra Madramootoo Kanadasta ja uusiksi varapuheenjohtajiksi Samia El-Guindy Egyptistä, Shinsuke Ota Japanista ja Lucio Ubertini Italiasta.

Euroopan alueellisen työryhmän kokouksessa (jäsenenä Jaakko Sierla) painottuivat edelleen VPD:n toimeenpanoon liittyvät kysymykset erityisesti maatalouden näkökulmasta. Työryhmän alatyöryhmien määrää supistettiin tehtäväalueita yhdistämällä. Alatyöryhmiä pidettiin hyödyllisinä erityisesti kontaktiverkostoina. Eräät aiemmin aktiiviset eurooppalaiset kansalliset komiteat kuten Puola ovat jättäytyneet jäsenmaksuongelmien vuoksi pois järjestön kansainvälisestä toiminnasta. 

Kuivatustyöryhmän (jäsenenä Rauno Peltomaa, kokouksessa sijaisenaan Jaakko Sierla) puheenjohtaja Willem Vlotman ei päässyt osallistumaan kokoukseen, kun Australia oli kehottanut pidättäytymään matkustamisesta Pakistaniin. Kokous jäikin usean varsinaisen jäsenen poissa ollessa luonteeltaan melko tekniseksi. Kokouksessa käsiteltiin Helsingissä ja Tallinnassa viime kesänä pidetyn työryhmän seminaaria. Seminaari sai runsaasti kiitosta niin sisällön kuin järjestelyjenkin osalta.   

Ympäristötyöryhmän (jäsenenä Osmo Purhonen) kokous kärsi muiden ryhmien tapaan osanottajien, erityisesti ei aiheiden alustajien puutteesta. Keskeisenä asiana oli nykyisen työryhmän mandaatin loppuminen ja uuden ryhmän toiminnan aloittaminen. Päädyttiin esittämään, että nykyinen ryhmä – "Working Group on Environmental Impacts of Irrigation, Drainage and Flood Control Projects" (WG-ENV) lakkautetaan, mutta tilalle perustetaan uusi ympäristötyöryhmä "Working Group on Environment" (WG-ENV). Kun aiemman ryhmän tehtävä kohdistui projektien ympäristövaikutuksiin, uusi ryhmä kattaa kastelun ja kuivatuksen koko kentän ja kaikki vaiheet. Englanninkielinen tehtävänkuva on seuraava:
To provide guidance to policy makers, planners, designers, and managers in the irrigation and drainage sector on the environmental aspects. The environmental aspects are physical, chemical, ecological, socio-economic, as well concern the effects on climate and human health. By looking at environmental aspects we aim at a sustainable environment, and maximize positive and minimize adverse effects of irrigation, drainage and flood control systems. 
Uuden ryhmän perustaminen ja sen mandaatti hyväksyttiin myöhemmin neuvoston kokouksessa. Työryhmän kokouksessa todettiin lisäksi, että ryhmän nettisivusto valmistuu marraskuun 2008 loppuun mennessä.
Työryhmän kokousta seuranneen workshopin aiheina olivat:
1. Vesi-sektorin ympäristöasioiden hallinta Pakistanissa, Muhammed Ashraf Bodia, Pakistan. Yleisjohtopäätös esityksestä oli, että maassa tehty laaja selvitys- ja suunnittelutyö on ympäristöasioiden matalan prioriteetin vuoksi johtanut vain vähäisessä määrin toimenpiteisiin haittojen vähentämiseksi. Nykyiset vesivaroihin ja kasteluun liittyvät ympäristöongelmat ovat mittavat.
2. Veden siirtohanke Etelä-Kiinasta Pohjois-Kiinaan ja sen ympäristövaikutukset, Hu Heping, Kiina. Kyseessä on massiivinen vedensiirtojärjestelmä, jolla vettä siirretään erityisesti Jangtsejoelta pohjoiseen Pekingin seudulle. Suunnitelma käsittää 3 vaihetta, joista ensimmäistä (kanaalin pituus 1156 km, kapasiteetti 500 m3/s) toteutetaan parhaillaan ja sen pitäisi valmistua vielä tänä vuonna, 2-vaihe (kanaalin pituus 1274 km, kapasiteetti 600m3/s) toteutetaan vv. 2008-2013 ja 3. vaihe (n. 800 m3/s) näiden jälkeen v. 2030 mennessä. Ympäristövaikutukset ovat suuret, mutta hankkeisiin liittyy merkittäviä haitallisten ympäristövaikutusten vähentämistoimia.
3. WG-ENV:n loppuraportti, Ge van den Eertweg, Hollanti. Tarkoitus on laatia yleiskatsaus kastelu- ja kuivatustoimintaan liittyvistä keskeisistä ympäristökysymyksistä sekä työryhmän toiminnasta näissä asioissa sen toiminnan aikana.  
Järjestön väistyvä puheenjohtaja Peter S Lee on ollut edelleen aktiivinen järjestön ulkoisten suhteiden kehittämisessä. Hän korostaa järjestön tehtäväalueessa vesivarojen käytön ja hoidon kehittämisen yhteyttä kestävään elintarviketuotantoon (toiminta-alue, jonka merkitys ruokakriisin myötä on kasvanut voimakkaasti ja johon mikään muu järjestö ei ole keskittynyt). Järjestön ajankohtaiset panostukset liittyvät erityisesti valmistautumiseen Turkissa15.-22.3.2009 pidettävään viidenteen World Water Forumiin. Turkin edustajat pitivät laajan esityksen yhteistyöstä valmisteluun liittyen.

Pakistanin ja Lahoren turvallisuus ja sopivuus kokouspaikkana puhuttivat etukäteen ja myös kokouksen aikana. Monet maat olivat jääneet pois ilmeisesti ainakin osittain turvallisuussyistä. Käytännössä ei turvallisuuteen liittyen ollut havaittavissa poikkeuksellista kokousalueen turvallisuusjärjestelyjä lukuun ottamatta. Järjestö päätti kuitenkin seuraavan kokouksen siirtämisestä Nigeriasta muualle, joskin tässä perusteena oli erityisesti valmistelun puutteellisuus. Päätöstä pidettiin yleisesti onnistuneena, sillä työryhmien ja muiden toimielinten toiminnan kannalta aktiivinen osallistuminen kokouksiin on tärkeää.
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