
ULKOASIAINMINISTERIÖ 
Globaaliasioiden osasto 

KOKOUSMUISTIO HELK066-18 

GLO-54 Suomen CSD-delegaatio 02.06.2008 
 

      
Viite 
YKE5049-3 (ensimmäisen viikon raportti, 11.5.2008) 
 
Asia 
CSD-16; kokousraportti (5.5. - 16.5.2008) 
 
Asiasanat AFRIKKA, CSD, KAUPPA JA YMPÄRISTÖ, YMPÄRISTÖSOPIMUSRAHOITUS, KYT MAA-

TALOUS, AAVIKOITUMISSOPIMUS, MAASEUTUKEHITYS, KYT VESI  JA SANITAATIO 
 

Hoitaa ALI-41; ALI-42; ALI-43; GLO-54 
      

Hoitaa UE YKE 
Koordinoi       
Tiedoksi ALI-01; ASA-32; AVS-KEO; GLO-01; GLO-02; GLO-52; ITÄ-24; KEO-01; KEO-02; KEO-11; 

KEO-12; KPO-05; KPO-06; KPO-07; VNEUS 
ADD; GEN; MAP; NAI; PAR; PRE; ROO; WAS 
FINPRO/HANKENEUVONTAPALVELUT; MMM/MALO; MMM/MEO; MMM/MEO/KV. MET-
SÄYKSIKKÖ; TEM; YM/EU-ASIAT; YM/KVY 
      

Laatija jakanut       
 

Ruokakriisi ja maatalouden tilanne nousivat kärkiasioiksi YK:n 
kestävän kehityksen toimikunnan CSD:n kokouksessa. CSD:n 
teemoja 2008-2009 ovat maatalous, maaseudun kehitys, maankäyttö, 
aavikoituminen, kuivuus ja Afrikka.  
Pääsihteeri Ban Ki-moon korosti maatalouden elvyttämisen tärkeyttä 
ja tarvetta tehdä yhteistyötä teknologioiden kehittelyssä ja uusien 
maatalouskäytäntöjen luomiseksi, jotta vihreä vallankumos olisi 
mahdollinen. 
Elintarvikkeiden hintoja ovat nostaneet sääolot, elintason nousu ja 
sen myötä kulutustottumusten muutos, spekulaatio ja 
biopolttoaineiden tuotanto sekä väestönkasvu. 
Maatalous maaseudun kehittämisen avaintekijänä korostunut. 
Naisten asema kehitysmaiden kehityksen moottorina tullut selvästi 
esille.  
Afrikan osalta keskiössä maatalous, infrastruktuuri, energia ja 
alueellinen integraatio. Kehitystä tapahtunut, mutta tätä menoa 
vuosituhattavoitteet eivät toteudu. Ilmastonmuutos esillä koko ajan. 
Biopolttoaineet esillä. Kriittisyys lisääntynyt; niiden hyvät ja huonot 
puolet tutkittava tarkasti sekä pidettävä ruokaturvallisuuden ja 
kestävän kehityksen periaatteet mielessä.  
UKKMI Väyrynen korosti kokonaisvaltaista kehitysnäkemystä. CSD:n 
tulisi keskittyä luonnontaloudellisesti kestävään kehitykseen, sillä 
CSD on ainoa globaali foorumi tätä tarkoitusta varten. 

 
Tässä raportissa ei toisteta, mitä on mukana jo ensimmäisen viikon raportissa (viite) vaan keskitytään 
puheenjohtajan ministeriosuudesta tekemään II-yhteenvetoon ja sen keskeisiin osiin sekä 
ministeriosuuden puheenvuoroihin.   
 
Yleistä  
CSD-16 saatiin myönteiseen päätökseen. Kyseessä on kaksivuotisen syklin ensimmäinen vuosi, jol-
loin tehtävänä on kokonaisuudessaan tarkastella teemojen tapahtunutta kehitystä, identifioida kehi-
tyksen esteitä ja vaihtaa tietoa eri maiden ja ryhmittymien parhaista käytännöistä. CSD-17:ssa ke-
väällä 2009 tehdään poliittisia päätöksiä. CSD-16:n lopputulemana oli puheenjohtajan yhteenveto 
(Chair's Summary), joka on 5-sivuinen paperi. Pääsääntöisesti sitä kommentoitiin myönteisesti. Esi-
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merkiksi EU päätti kokouksessaan, ettei se anna siitä yksityiskohtaisia kommentteja vaan kiittää hy-
västä yhteistyöstä ja toteaa paperin olevan hyvän pohjan CSD-17:lle.  
 
Yksittäisistä kysymyksistä nousi esille ruokakriisi, johon useat ryhmittymät ja maat esittivät puheen-
johtajan yhteenvetoon vahvennuksia siksi, että se on niin tärkeä asia. Myös ilmastonmuutosta halut-
tiin lisäkorostaa useissa puheenvuoroissa. Kaiken kaikkiaan johtopäätös oli, että bureau oli onnistunut 
tehtävässään tuottaa lyhyt paperi ministeritason keskusteluja kuvaamaan. Paperi oli tiivis ja kukin as-
ia on kuvattu yhden ja saman otsikon alla eikä erillään kuten virkamiestason 30-sivuisessa yhteenve-
dossa, jossa pitää etsiä erikseen B-kohdasta (Obstacles and constrains) ja C-kohdasta (Lessons lear-
ned and best practices), mitä aiheesta on kirjoitettu. 
 
Kokouksen puheenjohtajana toiminut Zimbabwen ympäristöministeri oli ilmiselvästi sekä helpottunut 
että tyytyväinen siitä, että kokous saatiin päätökseen ilman suuria politisointeja. Hän onnistui tehtä-
vässään hyvin; johtokunta oli toimiva ja viimeisessä istunnossa oli sellainen tunnelma, että ryhmitty-
mät olivat laajemminkin tyytyväisiä hänen toimintaansa. Tyytyväisyyttä lisäsi se, että yhteenveto on 
selkeä ja tiivis paperi, johon kokonaisuudessa voi suhtautua positiivisesti siitä huolimatta, että siinä on 
- kuten aina tällaisissa papereissa - myös parannettavaa. 
 
Yhteenvedossa on Suomen kannalta paljon hyvää kuten mm. seuraavat asiat: ruokakriisin selkeä 
nostaminen esiin, maatalouden ja maaseutukehityksen korostaminen köyhyyden vähentämisessä, 
kumppanuuksien korostaminen, kaikkien hallitusten vastuun korostaminen, hyvä hallinto, toive Dohan 
kauppakierroksen menestyksellinen loppuunsaattamisesta sekä toteamus, että käsiteltävät teemat 
ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa.  
 
EU-puheenjohtajamaa Slovenia selvisi tiukasta kaksiviikkoisesta kohtuullisen hyvin etenkin jos ottaa 
huomioon sen resurssit. EU:sta oli ministeriosuudessa paikalla kymmenkunta ministeriä. 
 
Korkean tason osuus "The Way Forward"; avajaiset ja pääsihteeri Ban Ki-moonin puhe 
Pääsihteeri Ban Ki-moon keskittyi puheenvuorossaan painotetusti maatalouden tilanteeseen ja käsillä 
olevaan ruokakriisiin. Hän korosti, että vaikka CSD:n näkökulmasta on pohdittava konferenssin aika-
na kuultuja esityksiä ja pohdittava ensi vuoden poliittisen syklin toimenpiteitä, on tärkeää myös ottaa 
esille välitöntä reagointia kaipaavia maailmanlaajuisia ongelmia.  
 
Maatalouden tilanne on neljännesvuosisadan huomioimattomuuden jälkeen takaisin kansainvälisellä 
areenalla varsin ikävissä merkeissä. Ruokakriisi uhkaa mahdollisuuksiamme ruokkia kasvavaa väes-
tömäärää ja siten uhkaa kääntää jo saavutetun kehityksen peruutusvaihteelle. Ban Ki-moon korosti 
maatalouden elvyttämisen tärkeyttä. Maataloustuotanto on jo jonkin aikaa ollut hidastumassa; maape-
rän köyhtyminen ja hedelmällisyyden väheneminen uhkaavat monissa maissa, vesivarannot ovat mo-
nin paikoin ehtymässä ja ruuantuotantoon kelpoista maata on otettu muunlaiseen tuotantoon, osittain 
maaperän huononemisen takia. Julkisen rahoituksen määrä on ollut myös laskussa. Ban muistutti, 
että julkinen rahoitus oli ratkaisevassa roolissa ensimmäisen "vihreän vallankumouksen" luomisessa 
ja ylläpidossa, ja on siksi tärkeässä roolissa myös nyt.  
 
Ban Ki-moon korosti, että on tärkeää tehdä yhteistyötä uusien teknologioiden kehittelyssä sekä uusi-
en maatalouskäytäntöjen luomiseksi, jotta voimme aikaansaada toisen vihreän vallan kumouksen. 
Tämä toinen vihreä vallankumous sallisi kestävällä tavalla sadon parantamiseen tähtäävät toimet, 
mahdollisimman pienillä ympäristöhaitoilla ja olisi myös linjassa kestävän kehityksen päämäärien 
kanssa. Puheessaan Ban otti esille myös pienten kehittyvien saarivaltioiden (SIDS) aseman erityisesti 
ilmastonmuutokseen liittyen. Ban muistutti näiden maiden olevan erityisen haavoittuvassa asemassa 
tulevien muutosten (mm. merenpinnan nousu, rannikkojen eroosio ja suolaveden tunkeutuminen vilje-
lymaille) johdosta. 
 
Ban viittasi myös biopolttoaineiden kiisteltyyn asemaan muistuttamalla, että on tutkittava tarkasti bio-
polttoaineiden hyvä ja huonot puolet ja pidettävä ruokaturvallisuuden sekä kestävän kehityksen peri-
aatteet mielessä. Ban korosti puheessaan Afrikkaa ja maataloustuotannon kysymysten ajankohtai-
suutta. Hän painotti, että tämänkertaisen CSD-syklin panokset ovat korkeat ja ratkaisut eivät voi odot-
taa. Maailma odottaa konkreettisia toimia ja uusia ajatuksia siitä, miten taistella tulevien kuukausien ja 
vuosien valtavia haasteita vastaan. 
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Maa- ja ryhmäpuheenvuorot 
G-77 korosti erityisesti aiempien YK:n konferenssien (esim. Agenda 21 ja JPOI) päätösten toimeen-
panon tärkeyttä. G-77 muistutti, että kestävä kehitys rakentuu kolmelle pilarille: taloudelliselle kehityk-
selle, yhteiskunnalliselle kehitykselle ja ympäristönsuojelulle ja että näitä kolmea aspektia tulisi käsi-
tellä integroidulla tavalla. Maailmanlaajuisesti edessämme on kriisirypäs: rahoitusalankriisi, ilmaston-
muutos, WTOn neuvottelujen umpikuja, ODAn rahoituksen väheneminen ja maailmanlaajuinen ruo-
kakriisi. On tärkeää puuttua toimeenpanon (kauppa, rahoitus, teknologian siirto, capacity building, 
koulutus ja tieteellinen tutkimus) aukkokohtiin. Lisäksi on ironista, että Dohan kierros junnaa paikal-
laan juuri maatalouden kohdalla, joka on ratkaiseva Afrikan kehityksen ja maatalouden kannalta. 
Ryhmä painotti teknologian roolia kehityshaasteisiin vastatessa ja korosti, että toimeenpano on ollut 
kehitysagendan Akilleen kantapää jo pitkään ja että suurin haaste ovat sovitut toimenpiteet ja niiden 
toimeenpano maailmanlaajuisesti.  
 
EU muistutti, että maanviljely on tärkeä ruuantuotannon näkökulmasta mutta EU:n maaseudun kehi-
tyspolitiikassa on tärkeänä osana myös maiseman ja maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen. EU 
on suurin kehitysmaiden maataloustuotteiden maahantuoja ja tukee toimia jotka tukevat tuotteiden 
pääsyä markkinoille. EU korosti Afrikan suurta potentiaalia maataloustuotannon ja kehityksen kannal-
ta sekä muistutti naisten elintärkeästä roolista Afrikan maatalouden ja ruuantuotannon kehityksessä. 
Ruokaturvallisuuden osalta EU painotti, että kriisi korostuu erityisesti maissa, joissa on heikko hallinto 
ja ihmisoikeustilanne heijastuu myös ruokaturvallisuuteen. Puheessaan EU esitti huolensa Zimbab-
wen tilanteesta ja toivoi, että tulevaisuudessa Zimbabwe on maa, joka noudattaa hyvän hallinnon pe-
riaatteita, mukaan lukien ihmisoikeudet (Zimbabwe-kohtaa Slovenian ministeri ei lukenut ääneen 
vaan kohta oli paperilla jaetussa puheessa). EU korosti myös alueellisten rakenteiden vahvistamisen 
tärkeyttä monella osa-alueella (koulutus, terveydenhuolto, ilmastonmuutos). Lisäksi EU nosti ilmas-
tonmuutoksen vaikutukset sekä varsinkin SIDSien ja Afrikan haavoittuvuuden sen edessä.  
 
The Alliance of Small Island States (AOSIS) esitti huolensa biopolttoaineiden vaikutuksesta viljantuo-
tantoon ja korosti, että ensisijaisesti viljantuotanto on suunnattava ruokatuotantoon. AOSIS esitti 
myös näkemyksensä maailmanlaajuisesta trendistä, jossa yksilö menee yhteisön edelle ja yksi kan-
sakunta koko kv. yhteisön edelle ja piti kehitystä valitettavana. Huolettavana AOSIS näkee ODAn vä-
henemisen ja länsimaiden maataloustukien jatkumisen. AOSIS peräänkuulutti syväluotaavia muutok-
sia nykyiseen tilanteeseen ja muistutti Barbadoksen sopimuksen ja Mauritiuksen strategian tärkey-
destä, jotka ovat SIDSeille elintärkeitä merenpinnan nousun uhatessa kokonaisten maiden fyysistä 
olemassaoloa.  
 
Pacific SIDS (PSIDS) näkee ruokakriisin ulottuvan pitkälle yli vuoteen 2050 ja esitti huolestuneisuu-
tensa jatkuvasta hintojen noususta. Erityisen huolissaan PSIDS on siitä, että ruuanpuute näkyy jo ko-
titalouksien tasolla. Köyhin kansanosa kuluttaa lähes 80 prosenttia tuloistaan elintarvikkeisiin ja tilan-
ne on kestämätön. Asia on PSIDSin mukaan uhka myös sosiaaliselle ja kulttuuriselle koheesiolle.  
 
Vähiten kehittyneet maat (LDC) totesi tämänvuotisen CSD:n olevan käännekohta. Ruuan hinnan 
nousu on LDCissä vaikuttanut enemmän kuin missään muualla. Ruoka, öljynhinta ja ilmastonmuutos 
ovat kolme haastetta, jotka olemme kohdanneet yhtä aikaa. LDC ehdotti ruokapankin perustamista ja 
kv. avustusrahaston perustamista ruokaturvallisuuden takaamiseksi, erityisesti vähiten kehittyneissä 
maissa. LDC vaati merkittäviä muutoksia kv. kauppapolitiikkaan. Kehittyvät maat, jotka tuottavat kulu-
tushyödykkeitä ovat häviäjän osassa ja osa vientimaista on joutunut siirtymään ruokatuotteiden tuon-
timaiden joukkoon. Ilmastonmuutos uhkaa sysätä 50 miljoonaa ihmistä nälänhädän riskiryhmään ja 
vaikutus näkyy erityisesti köyhissä maissa, varsinkin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. LDC esitti 
seuraavia parannusehdotuksia: ODAn korottamisesta sovittujen tavoitteiden mukaan, velkojen mitä-
töintiä, verotonta ja kiintiötöntä maataloustuotteiden pääsyä kansainvälisille markkinoille jo ennen Do-
han kierroksen loppua, teknologisten sovellusten käyttöönottoa LDC-ryhmän maissa, lisätukea ilmas-
tonmuutokseen sopeutumisessa, maaseudun köyhien tukemista mikrolainojen myöntämisen kautta 
sekä tasa-arvokysymysten valtavirtaistamista maanhallintakysymyksissä. LDC ilmaisi pettymyksenä 
maailmanlaajuisen vastakaiun puutteesta ja peräänkuulutti siirtymistä retoriikasta toimeenpanoon.   
 
UKKMI Väyrynen korosti Suomen puheenvuorossa kokonaisvaltaisen lähestymistavan tarvetta kehi-
tyskysymyksiä käsiteltäessä ja esitti toiveensa paluusta vuoden 1992 Rion aikaiseen kokonaisvaltai-
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seen ajatteluun. Tämänhetkisen globaalin ympäristöpolitiikan Väyrynen näkee liian sirpaleisena. Kehi-
tyspolitiikka ja ympäristöpolitiikka olisi nähtävä kokonaisuutena. Väyrynen näkee kansainvälisen ym-
päristöhallinnon keskustelut ja Balin ilmastonmuutoksen käsittelyn hyvänä esimerkkinä paluusta tä-
män kaltaiseen kokonaisvaltaiseen ajattelutapaan. Väyrysen mukaan CSD:n tulisi keskittyä luonnon-
taloudellisesti kestävään kehitykseen, sillä tämä on ainoa maailmanlaajuinen foorumi tätä tarkoitusta 
varten. "Kaiken kehityksen on oltava luonnontaloudellisesti kestävää. YK:n kestävän kehityksen toi-
mikunnan CSD:n tehtävänä olisi keskittyä ekologiseen kestävyyteen, koska se on ainoa maailmanlaa-
juinen foorumi tätä tarkoitusta varten". "Ajankohtaiset kansainväliset ongelmat, kuten ruokakriisi ja 
veden saantiin liittyvät ongelmat, voidaan ratkaista vain luonnontaloudellisesti kestävän kehityksen 
kautta", ministeri Väyrynen korosti.  (UKKMI Väyrysen puhe liitteenä). 
 
Kiina korosti puheenvuorossaan hallituksensa sitoutumista ruuantuotantoon. Ohjenuorina hallitukselle 
on ollut kotimaisiin markkinoihin nojautuminen ja ruuantuotannon omavaraisuus. Viljantuotanto on 
kasvanut viimeiset neljä vuotta ja ruuan omavaraisuusaste on yli 95 %. Kiina esitteli toimiaan ympä-
ristösuojelun edistämiseksi erityisesti aavikoitumisen osalta, jossa maan mukaan on saavutettu huo-
mattavaa edistystä. Kiina korosti JPOI:n toimeenpanon tärkeyttä ja korosti kolmea pääkohtaa: maata-
louden edistämistä, kv. yhteistyön ja avun vahvistamista sekä reilumman multilateraalisen kauppare-
giimin perustamista. Ruuan hintojen nousu liittyy Kiinan mukaan suoraan kv. kaupan vinoutumiin.  
 
OECD:n edustaja esitti kolme lähtökohtaa kestävään kehitykseen: 1) on muistettava, että kestävä ke-
hitys pohjaa taloudelliseen kehitykseen; 2) toimien on oltava koherenssissa ja integroituja; 3) lä-
pinäkyvyyttä on korostettava ja kaikkien asianosaisten on oltava mukana päätöksenteossa. OECD on 
tyytyväinen siitä, että kansalaisjärjestöt ovat CSD:n toiminnassa aktiivisesti mukana ja toivoi tulevai-
suudessa myös OECD:n olevan yhtä avoin ja läpinäkyvä kuin CSD: tämän kaltaisiin toimenpiteisiin on 
OECD:n sisällä jo ryhdytty. Hän viittasi myös Marrakesh-prosessiin ja piti tätä hyvin tärkeänä. 
 
Maatalous, maaseutukehitys, maankäyttö 
Puheenjohtajan yhteenvedon II-osassa on keskitytty oleellisiin asioihin ja tekstin päätelmät maatalou-
den ja maaseudun kehittämisen osalta ovat hyviä. Kehitysmaissa on tärkeää investoida maatalouteen 
ja sen jälkeen kiinnitetään enemmän huomioita muihin ympäristönäkökulmiin (mm. eroosion torjun-
taan). Myöhemmin pitäisi kiinnittää huomioita maatalouden ja maaseudun kehittymiseen ekologisesti 
kestävällä tavalla, mm. keinokastelun aiheuttaman maan suolaantumisen torjuminen. Naisten ja nuor-
ten osuus korostuu tekstissä aivan oikeutetusti. Samoin on korostettu biopolttoaineiden kestävää 
käyttöä ja samaan hengenvetoon on todettu, että niiden kestävälle käytölle pitäisi määritellä kriteerit. 
Puutteena on se, että maaseudun kehittämisen osalta ei mainita ollenkaan yhteisöllisyyden ja maa-
seudun muiden elinkeinojen merkitystä osana maaseudun kehittymistä.  
 
On hyvä asia, että maatalous- ja maaseutuasioita ei ole erotettu toisistaan vaan niitä on käsitelty in-
tegroidusti. Maaseutu tarvitsee maataloutta ja toisin päin, ilman maataloutta ei olisi maaseutua ja il-
man elinvoimaista maaseutua ei maatalouden harjoittajatkaan haluaisi pysyä maaseudulla. Hyvää 
maaseutukehityksen suhteen on mm. infrastruktuuriin kohdistuvien investointien korostaminen ni-
menomaan kotimaan taholta sekä paikallistason viranomaisten merkityksen nostaminen. Maankäytön 
osalta korostetaan ihan oikein maan omistuksen merkitystä (land tenure) erityisesti naisten kannalta. 
 
Aavikoituminen 
Yleisesti voidaan sanoa, että puheenjohtajan yhteenvedot heijastelevat kokouksessa käytyjä keskus-
teluja ja niiden substanssia. Myös pääsihteerin taustadokumentti on asiallinen. Tematiikassa maan-
käyttö- (kuivien alueiden) maatalous-ruokaturvallisuus-kuivuus-aavikoituminen on CSD-kontekstissa 
vielä määrittelemättä CSD:n tuoma lisäarvo: aavikoitumissopimuksen (UNCCD) uusi 10-
vuotisstrategia määrittää globaalit tavoitteet ja asemoi sopimuksen keskeisenä kv. tason välineenä 
käsitellä kestävän maankäytön, maatalouden, kuivuuden ja aavikoitumisen ongelmatiikkaa koherentil-
la tavalla YK-järjestelmässä. Viimeksi tämä näkemys on saanut vahvistusta pääsihteerinkin lausun-
noissa. Maankäyttöperusteiset toimet ilmastonmuutoksen hallinnassa (sekä adaptaatio että mitigaa-
tio), biodiversiteetin häviämisen ehkäisemisessä, metsäkadon estämisessä, ja aavikoitumisen ehkäi-
semisessä tulee nähdä synergian ja täydentävyyden kautta, ei erillisinä tai vaihtoehtoisina/kilpailevina 
politiikkavälineinä. Tämä synteesinäkemys ei tule puheenjohtajan papereissa ollenkaan kattavasti 
esille, mutta se voisi olla juuri yksi CSD-prosessin tuoma lisäarvo. 
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UNCCD-prosessissa on loppusyksystä vuonna 2009 osapuolikokousvuosi. Siellä tehdään päätöksiä 
10-vuotisstrategian toimeenpanosta. Myös koherenssi- ja synergia-asiat ovat keskeisesti agendalla. 
EU:n tulee määrittää CSD-17-tavoitteensa siten, että vältetään tarpeeton "pajatson tyhjentäminen" 
asioissa jotka kuuluvat UNCCD-osapuolikokouksen päätettäviin, eikä päällekkäisyyttä voi sallia. Yksi 
ratkaisu voisi olla se, että EU voisi fokusoitua IEG-linkitykseen tässä tematiikassa, ja vahvistaa Rion 
sopimusten ja usean muun ympäristösopimuksen synergistiseen ja yhdentävään toimeenpanoon. 
 
Afrikka  
Korkean tason yhteenvedossa on huomioitu laajasti ne aiheet, jotka olivat mukana temaattisessa kes-
kustelussa sekä hallinneet viime aikojen kansainvälistä keskustelua. Kuitenkin ihmetyttää se, että pai-
nottuu maaseudun ja maatalouden kehittämiseen. On totta, että suuri osa Afrikan haasteista ja väes-
töstä on maaseudulla. Mutta kestävän kehityksen edistäminen on riippuvainen myös yhtälailla teollis-
tumisen ja lisääntyvän kaupungistumisen haasteisiin vastaamisesta ja tunnustamisesta. Tämän olisi 
pitänyt näkyä. Voidaan kysyä, heijasteleeko yhteenveto Zimbabwen puheenjohtajan prioriteetteja? 
 
Se, että ruuan hinnan nousu on suuri uhka Afrikan maille, nousee esille yhteenvedossa. Tukea pyydet-
tiin niin lyhyellä tähtäimellä kuin pitkälläkin lisäämällä investointeja mantereen maatalouteen ja varmis-
tamalla kehitysmaiden tuotteiden pääsy länsimaiden markkinoille. Yhteenvedossa olisi kuitenkin voitu 
tuoda selvästi esille, että Afrikassa on ollut krooninen ruokakriisi jo vuosikymmeniä.  
 
Erityisesti maatalous, infrastruktuuri ml. energia, on huomioitu hyvin yhteenvedossa. Toisaalta olisi voi-
tu huomioida myös urbaanin infran kehittämien. Ilmastonmuutos on haaste kehitykselle erityisesti Afri-
kassa, joten siitä olisi pitänyt olla selkeämpi, mieluummin erillinen maininta.  
 
Yhteenvedossa tunnustetaan, että huolimatta merkittävistä raaka-aineista Afrikan ongelmana on ta-
louden yksipuolisuus, ja tarve sen diversiteetille. Siinä olisi voitu kirjoittaa auki suorien ulkomaisten 
investointien (FDI) tarve ja Afrikan maiden toimet, sisäiset uudistukset (hallinto, turvallisuus jne.), jotta 
investoinnit ylipäätänsä olisivat mahdollisia ulkomaisille sijoittajille. Talouden diversideetin lisääminen 
on liki mahdotonta pelkästään afrikkalaisilla pääomilla (huomioitava myös suuret erot maiden välillä).  
 
Terveydenhuollon edistäminen huomioitu yhteenvedossa, tosin vain "rural health". Afrikan ongelmat 
kulminoituvat monella tapaa manteretta riivaaviin pandemioihin ja sairauksiin sekä kalliiseen lääkityk-
seen. Terveydenhuollon modernisaatiosta olisi voinut olla maininta. 
 
Temaattisessa keskustelussa yksi keskeinen esille noussut asia oli mantereen alueellinen integraatio. 
Afrikan maiden talous kasvaa vuositasolla nopeammin kuin useiden OECD-maiden, mutta samanai-
kaisesti nousee esille uusia haasteita, jotka eivät tunne valtioiden rajoja; ilmastonmuutos, siirtolai-
suus, veden puute ja kulkutaudit. Tästä syystä onkin hieman yllättävää, ettei ministeriosuuden yh-
teenvedossa ollut mainintaa alueellisen integraation merkityksestä nimenomaan Afrikassa. Mante-
reen sisäiset mekanismit ovat keskeisiä, jotta haastavat sosio-ekonomiset uudistukset pystytään saa-
vuttamaan ja eri tason kehityshaasteisiin pystytään vastaamaan. 
 
Suomen ja EU:n tulisi jatkossa painottaa selkeästi niitä teemoja, jotka EU-Afrikka yhteisstrategiassa 
on konkreettisella tavalla tuotu esille. EU-Afrikka yhteisstrategia on viitekehys, jossa kaksi manteretta 
tekee yhteistyötä ja se sisältää paljon yhteistä CSD:n kanssa. Yhteisstrategian toiminnallistaminen on 
käynnistynyt ja vuoden päästä CSD-17:aan mennessä on varmasti mahdollisesti esittää jo konkreetti-
sia tuloksiakin. Näitä tulisi tuoda esiin. Alueellinen integraatio ja sen edistäminen Afrikassa tulisi nä-
kyä korostetummin. Afrikalla on sen suhteen selkeät, hyvät suunnitelmat ja poliittista tahtoa. EU:lla ja 
Suomella on valmiuksia näiden effortien tukemiseksi. 
 
Poikkileikkaavat teemat ja pääteemojen väliset yhteydet  
CSD-16 onnistui varsin kohtuullisesti poikkileikkaavien teemojen sekä pääteemojen välisten yhteyksi-
en käsittelyssä. Kyseisten teemojen käsittelyyn oli varattu yksi päivä, minkä lisäksi pääteemojen väli-
set yhteydet olivat vahvasti esillä maiden ja maaryhmien puheenvuoroissa.  
 
EU korosti, että kestävää kehitystä ja siihen vaikuttavia politiikkatoimia tulee käsitellä integroidusti. Se 
nosti esille kolme prioriteettia: 1) maatalouden, maaseutukehityksen ja luonnonvarapohjan keskinäis-
riippuvuuden, korostaen vesikysymyksiä, ilmastonmuutosta, metsiä ja biodiversiteettiä; 2) kestämät-
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tömien kulutustapojen muuttamisen, korostaen ruuan kulutusta ja ns. Marrakech-prosessia; sekä 3) 
politiikan johdonmukaisuuden, toimijatahojen osallistumisen ja sitoutumisen kansalliseen kestävän 
kehityksen strategiatyöhön. 
 
Suomi keskittyi omiin hyviin kansallisiin kokemuksiin. Kansallisen kestävän kehityksen toimikunnan 
merkitystä korostettiin politiikkakoherenssin ja laajan yhteiskunnallisen sitoutumisen edistämisessä. 
Suomi selosti toisena esimerkkinään kansallisen kestäviä kulutus- ja tuotantotapoja edistävän toimin-
taohjelman toteuttamisen. Tässä yhteydessä mainittiin mm. käyttöön otettu autojen hiilidioksidipääs-
töihin pohjautuva vero sekä vastikään perustettu materiaali-tehokkuuskeskus. Suomen keskeinen 
rooli tuotiin esiin myös kv. Marrakech-prosessissa.  
 
Yhteenvedon II-osassa nämä teemat ovat hyvin esillä. Erityisen myönteistä on, että ne nostetaan esil-
le omana kappaleenaan (i) yhteenvedon alussa ennen teemakohtaisia osioita. Pääteemojen välisiä 
yhteyksiä ja tarvetta käsitellä niitä integroidusti korostetaan ottaen huomioon myös JPOI:ssa mainitut 
poikkileikkaavat teemat. Köyhyyden vähentäminen, tuotanto- ja kulutustapojen muutos, luonnonvara-
pohjan suojelu ja hallinta taloudellista ja sosiaalista kehitystä varten mainitaan kaiken kattavina tavoit-
teina ja olennaisina vaatimuksina kestävälle kehitykselle. Myös biodiversiteetin säilyttäminen maini-
taan tässä yhteydessä ratkaisevana. Kestävä kulutus ja tuotanto (SCP) on CSD:n asialistalla 2010 ja 
2011, jolloin päätöksentekoon tuodaan 10-vuotinen ohjelmakehys.  
 
Vesiasioiden käsittely CSD-16 istunnossa  
Vesiä koskevien CSD-13 päätösten välitarkastelu CSD-16 istunnon yhteydessä osoittautui varsin 
menestyksekkääksi. Pääsihteerin raportti ja keskustelut antoivat hyvän kuvan siitä, miten tavoitteiden 
saavuttamisessa oli edetty. EU:n tavoitteet saatiin PJ:n päätelmiin varsin hyvin.   
 
EU korosti, että erityisesti sanitaation osalta on suuri tarve lisätoimiin, investointeihin ja poliittisiin si-
toumuksiin. Myös Suomi oli korostanut, että sanitaatiotavoitteen saavuttaminen ei ole mahdollista il-
man lisäresursseja. Ministeriosuuden päätelmissä tähdennetään poliittista sitoutumista kansallisen 
rahoituksen suuntaamisesta enenevässä määrin vesi- ja sanitaatiosektorille sekä sen täydentämistä 
lisääntyvällä ODA-rahoituksella. Kumppanuuksia tarvitaan infrastruktuurien kehittämiseen ja kunnos-
tamiseen, paikallisten instituutioiden valmiuksien parantamiseen sekä varsinkin sanitaatiota koskevi-
en hyvien käytäntöjen jalkauttamiseen. Suomi esitteli haja-asutuksen jätevesiasetuksen tuomia ko-
kemuksia innovatiivisena tapana kehittää jätevesihuoltoa.  
 
Vettä ja sanitaatiota koskevista vuosituhattavoitteista eniten jäljessä on Afrikka. Afrikan vesiministeri-
konferenssilla (AMKOW) on tärkeä rooli edistää näiden tavoitteiden saavuttamista. AMKOWin yhteis-
työllä pyritään koordinoimaan eri tahojen (mm. donorit, kv. rahoituslaitokset, kansallinen rahoitus) 
toimia sekä parantamaan hallintoa ja rahoitusmekanismeja. EU ja ANKOW sopivat EU:n vesialoittee-
seen liittyen yhteisestä kannanotosta, jolla pyritään edistämään sanitaation kehittämästä Afrikassa.  
  
EU piti tärkeänä vettä ja sanitaatiota koskevien päätösten toteutumisen seurantaa resurssien mobi-
lisoimiseksi. Se korosti tarvetta vahvistaa seurantaprosesseja. Eri toimijoiden toimia on tarpeen koor-
dinoida sekä vahvistaa YK:n ja UN veden roolia liittyen CSD:ssä v. 2012 tapahtuvaan vesiasioiden 
toiseen arviointiin. Myös Suomi piti tärkeänä sisällyttää PJ:n päätelmiin selkeät päätökset siitä, miten 
edetään seuraavaan arviointiin 2012 pyrkimyksenä kv. tavoitteiden saavuttaminen. PJ:n ministe-
riosuuden päätelmissä korostetaan vesivarojen yhdennettyjä suunnitelmien (IWRM) toimeenpanon 
edistämistä. Tarvitaan erityisiä tavoitteita niin, että vaikutuksia voidaan seurata indikaattoreilla. Lisäksi 
tasa-arvon ja ekologisten näkökohtien merkitystä globaalien tavoitteiden saavuttamisessa koroste-
taan. EU:n lisäksi myös esim. Sveitsi ja Kanada esittivät, että CSD-17 yhteydessä keskusteltaisiin eri-
tyisesti IWRM:stä.  
 
EU korosti kansallisten ja kv. toimien tarvetta kehittää nopeasti ilmastomuutosta koskevia strategioita 
ja toimia erityisesti osana vesivarojen yhdennettyjä suunnitelmia (IWRM). Rajavesiin sekä ilmasto-
muutokseen liittyen tulee tarkastella kilpailevien käyttötarpeiden sekä ääritapahtumien ja terveyden 
yhteyksiä. II-osassa korostetaan ilmastomuutoksen vaikutusta vedenpuutteeseen.   
 
Veteen liittyvä jatkon arviointi  
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CSD-16 kokouksen hyvänä käytäntönä voidaan pitää sitä, että EU oli määritellyt vettä koskevat tavoit-
teet varsin fokusoidusti, jolloin ne saatiin hyvin läpi. Vuoteen 2015 ulottuvaa seurantaprosessi on tar-
peen selkiyttää. CSD-17 voi tarjota tähän tilaisuuden. Viimeistään väliarvioinnissa 2012 tulisi sopia 
prosessista, jonka perusteella v. 2015 voitaisiin hyväksyä strategia v. 2015 jälkeiselle ajalle.  
 
Suomi pitää tärkeänä veteen liittyvän turvallisuuden lisäämistä. Niukkenevien vesivarojen käyttöä tu-
lee suunnitella nykyistä paremmin, veden terveellisyydestä on huolehdittava ja erilaisiin onnetto-
muuksiin on varauduttava. Tärkeitä keinoja ovat turvallisesta juomaveden saannista huolehtiminen, 
sanitaatio, vesistöalueiden käytön ja hoidon suunnittelu, ilmastomuutokseen varautuminen ja raja-
vesistöyhteistyö. Ilmastonmuutos on selvästi lisääntyvä uhka ja sen merkittävimmät haitat (kuivuus, 
tulva, luonnononnettomuudet) tulevat juuri veden kautta. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja sopeu-
tumisen kannalta on tärkeätä huomata maankäytön, metsien ja muun kasvillisuuden ratkaiseva vaiku-
tus valuma-alueiden vesitalouteen. Kestävä metsä- ja kestävä vesitalous kulkevat käsi kädessä. Suo-
mi pitää tärkeänä, että oikeutta tasavertaiseen, ihmisen perustarpeet tyydyttävään vedensaantiin 
edistetään kv. oikeudessa, samalla kun huolehditaan niistä välttämättömistä toimista, joilla tällainen 
oikeus voidaan käytännössä toteuttaa.  
 
SIDS (Small Island Developing States) 
SIDS-maiden osalta alku ei ollut CSD-16:ssa lupaava, sillä CSD-13:ssa tehdiin päätös, että SIDS:lle 
annetaan CSD:n ohjelmasta kokonainen päivä. CSD-16:n ohjelmassa näin ei kuitenkaan ollut vaan 
heille oli varattu vähän yli puoli päivää. Tästä alueen suurlähettiläät eivät pitäneet ja demarssovat sih-
teeristölle ja samaan aikaan pyysivät tukea muilta ryhmiltä, ml. EU:lta. Toinen asia, josta he eivät pi-
täneet oli se, että samaan aikaan oli menossa vesiaiheisia istuntoja. Sinänsä hyviä pointteja molem-
mat, mutta voidaan kysyä, miksi näitä asioita oltu otettu aikaisemmin esille kun kaikki ryhmät olivat 
saaneet kommentoida ohjelmaa usean kuukauden ajan. 
 
SIDS:ien tilannetta pidettiin useissa puheenvuoroissa uhattuna etenkin ilmastonmuutoksen seuraus-
ten suhteen. Esimerkiksi FAO:n Holmgren totesi SIDSien olevan erityisasemassa ilmastonmuutosta 
käsiteltäessä. IPCC:n mukaan alueella on odotettavissa lisääntyviä sateita ja pyörremyrskyjä ja 
mangrovepuualueet ovat uhattuina. Lisäksi ilmastonmuutos uhkaa alueen turismia ja maataloutta, 
sekä yleisesti kestävää kehitystä.  
 
Rex Horoin edustajan mukaan SIDS-asioissa on tehty on erinomaisia aloitteita (mm. Barbadoksen 
sopimus ja Mauritiuksen strategia) mutta niiden toimeenpano on useilla alueilla ollut tehottomampi 
kuin olisi voinut olla, eikä käsittely ole juuri edennyt kauniita puheita pidemmälle. Horoi peräänkuulutti 
"bottom-up" -lähestymistapaa ja piti eritasoisten toimijoiden mukana oloa hyvin tärkeänä. YKn agen-
dalla (Rio 1992, Barbados 2004, Mauritius 2005) ei olla menty eteenpäin, vaan agenda on tehnyt täy-
den ympyrän palatakseen alkuun. Eri kumppanuussopimukset ovat elintärkeitä kestävälle kehitykselle 
ja tarvitaan innovatiivisia tapoja rakentaa niitä lisää. On tarpeen häivyttää valtionhallinnon ja kansa-
laisyhteiskunnan rajoja. Esim. hän kritisoi UNDPtä siitä, että se ei luo mahdollisuuksia kumppanuus-
sopimuksille. 
 
USAn mukaan Barbadoksen ja Mauritiuksen ohjelmia tulisi pitää ns. tiekarttoina. USA korosti kattavan 
lähestymistavan tärkeyttä, hyvien käytäntöjen jakamista, aukkokohtien kartoitusta ja niistä informoin-
tia. Erityisen tärkeinä USA piti ennalta ehkäiseviä toimia. Ranska muun muassa korosti, että SIDSit 
seisovat eturintamassa malleina maailmalle siitä, mitä meille on luvassa kymmenen vuoden sisään.  
 
SIDS:ien mahdollisuuksina pidettiin mm. (eko- ja maatila)turismin, ml. terveys- ja hyvinvointimatkailu, 
lisääntymistä (ks. liite oheistapahtumista).  
 
Päätösistunto 16.5.2008 tiivistelmäkommentit ja loppupuheet 
CSD-16 päätösistunnossa 16.5.2008 jaettiin puheenjohtajan yhteenveto (Chair’s summary II), jossa ei 
ole kyse neuvotellusta dokumentista vaan ministeritason keskustelujen tiivistelmästä ja reflektiosta. 
Tutkittuaan yhteenvetodokumenttia maaryhmät antoivat siitä kommentteja istunnossa. Kommenteissa 
selkeästi toistuva huomio oli ruokakriisin syiden monimuotoisuus, joita ei käsitelty tiivistelmässä tar-
peeksi laajasti ja moniulotteisesti. Moni piti myös ilmastonmuutoksen käsittelyä riittämättömänä. 
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G77:n ja Kiina vaati, että kehitystavoitteiden ja kansainvälisen yhteistyön tulisi heijastua voimak-
kaammin, samoin täytäntöönpanokeinojen. Ruokakriisiin toivottiin kattavampaa näkökulmaa ja kapa-
siteetin kasvattamista ja maatalouskilpailua haluttiin korostaa vahvemmin markkinapääsyn osalta. 
Maataloustukien leikkaaminen olisi pitänyt ryhmän mukaan mainita selkeämmin. Lisäksi tyytymättö-
myyttä herätti se, että Doha kierroksen päättämisen merkitystä ei noteerattu tarpeeksi, ei myöskään 
maatalouden investointeja ja kuivuuden ja maatalouden suhdetta. Kritisoitiin sitä, että maaseutukehi-
tyksessä ei ollut viittausta ulkoiseen rahoitukseen. Maankäytöstä oli unohdettu teknologian, tietotai-
don ja naisten roolin korostaminen. Aavikoitumisosuus ei ollut niin kattava kuin olisi toivottu, lisäksi 
huolestuttavaa oli, että ilmastonmuutos oli lähes unohdettu. Vesi ja sanitaatio -osuudessa olisi pitänyt 
mainita kansainvälinen yhteistyö ja teknologiansiirto. 
 
EU totesi toivottavansa tiivistelmän tervetulleeksi ja että se on hyvä pohja ensi vuoden CSD- työsken-
telylle. Tätä seurasi pieni kohahdus kuulijoiden keskuudessa, kyseessä oli CSD-puitteissa harvinai-
sen lyhyt kommentti: normaalisti EU luettelee kymmenittäin lisäyksiä ja huomioita. Sveitsi oli odotta-
nut mainintaa maatalouden voimistamisen prioriteetista. Maatalouskohtaan olisi pitänyt kirjata huomio 
maaseutukehityksestä ja biopolttoaineiden eroja olisi tullut selventää. Maankäytön kohdalla kaivattiin 
mainintaa maan pääoman vähenemisestä.  
 
Seuraavassa poimintoja yksittäisten maitten kommenteista: Meksiko kaipasi moniulotteisempaa suh-
tautumista ruokakriisiin (ei pelkästään maatalouden väheksyminen syynä). Namibia halusi lisäkoros-
taa naisten merkittävää roolia maataloudessa. Intian mukaan ilmastonmuutos oli vain heikosti mainit-
tu ja totesi myös, että vedenpuhdistukseen tulisi puuttua kansallisella tasolla. Australia kaipasi mainin-
taa ruokakriisin useista eri syistä ja ruokakriisin haitallisesta vaikutuksesta ruokaturvallisuuteen. Se  
toivoi viittauksia ilmastonmuutokseen ja aavikoitumisen osalta selkeämpää täytäntöönpanomekanis-
mia. Brasilian mukaan ei ollut tyydyttävää, että ruokaturvallisuuden kohdalla oli mainittu vain maata-
lous ja maankäyttö, laajempaa näkökulmaa tarvittaisiin. Argentiina peräänkuulutti mainintaa tukijärjes-
telmistä, ilmastonmuutoksen vaikutuksista sekä kaupan esteistä. Maan edustaja totesi, että yhteenve-
to ei muodosta hyvää pohjaa ensi vuoden työskentelylle. Iranin kommenteissa aavikoitumisosuuden 
heikkoutta harmiteltiin: sitä olisi pitänyt painottaa enemmän, sillä yhteenvedosta puuttuu aavikoitu-
miskehitykseen liittyvät täytäntöönpanotoimenpiteet, teknologiansiirto, parhaat käytännöt ja hiekka-
myrsky-huomiot. Thaimaa toivoi mainintaa öljyn hinnan nousun vaikutuksesta ruokakriisin syntymi-
seen. Tansania kiitti erinomaisesta työstä ja ehdotti ilmastonmuutokseen liittyvien kommenttien sisäl-
lyttämistä yhteenvetoon sekä vaikutusanalyysiä Afrikan osalta. Venäjä esitti toivomuksen prosessin 
viemisestä eteenpäin. Maan edustaja muistutti 2. sukupolven biopolttoaineiden eduista. Kolumbian 
mukaan ruokaturvallisuuden osalta tulisi painottaa monikansallisuutta. Biopolttoaineiden etuja tulisi 
käsitellä tasapainon vuoksi. Peräänkuulutti mm. teknologian ja maatalouden suhteen huomioimista. 
Egyptin mielestä pohdinta hyvästä hallinnosta jäi uupumaan - sisältääkö se ympäristöhallinnon? 
 
Päätöspuheenvuorot 
G77 mainitsi globaalit kriisit ja kv. yhteistyön tärkeys vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi. Täytän-
töönpanomekanismien tärkeyttä alleviivattiin, samoin teknologiansiirtoon, tutkimukseen ja koulutuk-
seen panostamista. Kaupan esteet ja maataloustuet haluttiin vielä kerran tuoda haitallisina esille, se-
kä todeta jälleen Dohan kierroksen päättämisen olennaisuus ja kehitysagenda. 
 
EU kiinnitti huomion CSD:n ainutlaatuisuuteen kestävän kehityksen foorumina. CSD:n teemat ovat 
hyvin pitkälle toisiinsa integroituja ja käsittelytavan tulee sopeutua tähän. Prioriteetteina todettiin ve-
denpuhdistus, ruokakriisiasiat ja vuosituhattavoitteet. EU painotti ruokakriisin task forcea, pitkän täh-
täimen ratkaisuja, ilmastonmuutoksen vaikutuksia, Marrakech strategiaa ja koherenssia. 
 
Arabivaltiot toivat esille tyytymättömyytensä siihen, että niiden huomioille vieraan miehitysvallan alla 
olevien kansojen ja kestävän kehityksen suhteesta ei ollut suhtauduttu tarpeeksi vakavasti. Grenada 
painotti saarivaltioiden haavoittuvaisuutta ilmastonmuutokselle. Kanada korosti naisten roolia kestä-
vässä kehityksessä ja ruokaturvallisuuteen vaikuttavia monia tekijöitä. Puheenvuorossa katsottiin si-
dosryhmien välisen dialogin ja käytännönläheisen tutkimuksen olevan hyvin merkittävä seikka kestä-
vän kehityksen kannalta. Israel (jäsenenä myös CSD-16:n bureaussa) kertoi panostuksensa olleen 
huomattava CSD:n aikana, tärkeää sille oli kokemuksen jakaminen. Ghanan mielestä kehitystä ei ole 
tapahtunut tarpeeksi, vaikka edistystä joillain alueilla on tapahtunut. Venäjän mukaan sekä kansalli-
nen ja kansainvälinen taso ovat kriittisiä kestävässä kehityksessä.  
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Maanviljelijöitä edustava ryhmä viittasi siihen, miten tärkeässä roolissa maanviljelijät ovat maaseutu-
kehityksen, maatalouden ja aavikoitumisen kannalta ja oli pettynyt siihen, miten heitä aliarvioidaan 
tiivistelmässä. Hallitusten tulisi työskennellä maanviljelijöiden kanssa eri hallinnon tasoilla monipuoli-
semmin, ja ottaa heidät mukaan maatalouskehityskeskusteluihin. Tiede ja teknologia yhteisö katsoi, 
ettei tiedettä ja teknologiaa voi unohtaa tehostettaessa maataloutta. Tiedettä ja insinöörikokemusta 
tarvitaan erityisesti arvioinnin ja päätöksenteon tueksi. Children & Youth painotti nuorison mahdolli-
suuksia osallistumista ympäristöhallintoon. Lisäksi kansalaisyhteiskunnan edustajat toivat esille seu-
raavanlaisia teemoja: paikallistason toiminta, migraation vaikutukset, toimintaorientoituneet politiikat, 
nanoteknologian potentiaali, alkuperäiskansojen oikeudet, ihmisoikeudet, naismaanviljelijät. 
 
Kokouksen päättäminen; CSD-17:n johtoon Alankomaiden maatalousministeri Verburg 
CSD-16:n päätyttyä pidettiin CSD-17:n ensimmäinen istunto, jossa CSD-17:n puheenjohtajaksi valit-
tiin Alankomaiden maatalousministeri Gerda Verburg, jonka UKKMI Väyrynen tapasi ministeriosuu-
den aikana. Verburgilla ei ollut vastaehdokasta. Varapuheenjohtajaksi valittiin Aasian edustajaksi Ira-
nin edustaja. Itä-Euroopan, Afrikan, Latinalaisen Amerikan ja Karibian edustajia ei vielä valittu vaan 
CSD-17:n bureauta täydennetään myöhemmin. 
 
 
LIITTEET   UKKMI Väyrysen puheenvuoro, Puheenjohtajan I- ja II-osien yhteenvedot, 

oheistapahtumakooste (4 elektronista liitettä) 
 

                                                 
  Lomakepohja: UH-Muistio 


