
Oheistapahtumat 
 
The Survival of Small Island Developing States: seeking a breakthrough in sustainable 
development 
 
Janet Strachan Commonwealth Institutesta muistutti puheenvuorossaan, että kestävä kehitys ei ole 
päämäärä vaan prosessi, jonka tarkoituksena on johtaa tasapainoisiin tuloksiin. Strachan viittasi 
myös Barbadoksen sopimukseen ja Mauritiuksen strategiaan todeten, että vaikka pyrkimykset 
sopimusten osalta ovat olleet suuret, käytännön edistyminen on ollut vähästä ja kompromissit 
hankalia. Ennen kaikkea Strachan vaati johdonmukaista lähestymistapaa niin kansainvälisellä kuin 
kansalaisellakin tasolla. Strachan kertoi, että 20.6. pidetään Lontoossa Commonwealthin maiden 
johtajien kesken kokous SIDSeihin liittyen. Tärkeää on Strachanin mukaan pitää mielessä, että 
tarvitaan pienten valtioiden ratkaisuja pienten valtioiden ongelmiin, ja tämä onnistuminen pohjaa 
käyttäytymisen muutoksiin. Tärkeänä Strachan piti myös muutoksia kauppapolitiikassa.  
 
Cletus Springer, OASin kestävän kehityksen osastolta korosti, että SIDSeillä on ns. sisäsyntyisiä 
haavoittuvuuksia, joista hän nosti esimerkkeinä erilaiset ulkoiset shokit (mm. luonnonkatastrofit), 
ohuet sisämarkkinat, ja vientipainotteisuuden. Lisäksi SIDSeillä on rajalliset inhimilliset ja luonnon 
resurssit. Tähän mennessä kehityksen suunnittelu on ollut riittämätöntä. Springerin mukaan 
ratkaisuna on koordinoitu, laajan osallistujapohjan mahdollistava ja integroitu prosessi, joka ottaa 
huomioon keskipitkän ja pitkänajan tähtäimet. SIDSien suunnitelmissa on aukkokohtia ja rajoitteita, 
mm.  rajallinen inhimillinen kapasiteetti, julkisen sektorin dominanssi, huonosti suunnitellut ja 
sirpaleiset instituutiot sekä rajallinen mahdollisuus osallistu kansallisella ja alueellisella tasolla. 
Päätöksenteko on tehotonta, johtuen osaltaan ajan tasalla olevien ja relevanttien tilastojen 
puutteesta. Springerin mukaan seuraavat prioriteetit on otettava huomioon SIDS suunnitelmissa. 
Prosessin tulee olla kehityspolitiikan kanssa integroitu ja pitää mielessä myös realistiset inhimillisen 
kehityksen tavoitteet; sen tulee tähdätä kestävien markkinoiden ja kansainvälisesti kilpailukykyisen 
talouden kehitykseen sekä edistää sosiaalisen kumppanien mahdollisuuksia osallistua tähän 
prosessiin. Suunnittelulle on ehdottoman tärkeää, että sen kautta voidaan rakentaa vastustuskykyä 
ulkoisiin shokkeihin, tavoitteena mm. tuontienergiariippuvuuden vähentäminen, vientituotteiden 
monipuolistaminen, kestävän turismin kehittäminen, ja strategisesti tärkeiden tuontituotteiden 
riippuvuuden vähentäminen korvaavilla tuotteilla. On myös pyrittävä vähentämän jo olemassa 
olevia riskejä integroimalla kehityspoliittiset tavoitteet strategiaan: taloudellisen kestävyyttä on 
parannettava, köyhyyttä vähennettävä ja sosiaalista koheesiota tuettava, lisäksi on edistettävä 
ilmastoriskien vähentämiseen pyrkiviä toimia ja edistettävä kestävää maanhallintaa.  
 
Dr. Michael Witter, University of West Indiesien taloustieteen professori esitti seuraavia 
toimenpiteitä SIDSien tilanteen parantamiseen: ulkopuolisen rahoituksen lisääminen, yksityiset 
investoinnit, ODAn kasvattaminen, velkojen anteeksianto ja erilaiset siihen liittyvä vaihtokaupat 
sekä erityiset verotukselliset toimet. Erityisesti Witter kritisoi kehittyneiden maiden osalta 
poliittisen tahdon puutetta saavuttaa kehitysavun 0,7 prosentin osuus GNIstä.  Ongelmia ovat 
aiheuttaneet myös, että FDI on useissa PSIDSeissä laskenut sekä olemassa olevien vaihtoehtojen 
huono käyttöönotto. Esimerkiksi "debt for nature swap" -ohjelmia on vain Jamaikalla ja Belizessä ja 
velkoja on anteeksi annettu vain Guyanassa. Tärkeää Witterin mukaan on kestävän kehityksen 
valtavirtaistaminen, köyhyyden vähentäminen sekä ympäristöverotukselliset toiment SIDSien 
tilanteen parantamiseksi.  
 
Lino Briguglio Maltan yliopistosta puhui kehittelemästään vastustuskykyindeksistä (resilience 
index), joka ottaa huomioon taloudellisen haavoittuvuuden ja vastustuskyvyn indikaattorit 
(makroekonominen stabiliteetti, mikroekonominen markkinatehokkuus, hyvä hallinto ja ympäristö 



ja sosiaaliset olot). Näiden avulla hän on luonut ns. neljä skenaariota (huonoin tapaus, 
tuhlaajapoika, omin avuin menestynyt ja paras tapaus) matriisiksi, johon on mahdollista sijoittaa 
maat em. sisäsyntyisen haavoittuvuuden ja taloudellisen vastustuskyvyn mukaan ja joka auttaa 
tilanneanalyysissä. Bruguglion mukaan pienten valtioiden osalta on huomattava, että ne pärjäävät 
taloudellisesti, eivät sen takia että ovat pieniä vaan siitä huolimatta johtuen hyvästä taloudellisesta 
hallinnosta.  
 
Gender Sensitive Sanitation Policies 

Senegalin kaupunkikehityksen ministeri Oumar Sarr puhui sanitaatiotilanteesta Senegalissa. Senegal 
on sanitaatioasioissa edelläkävijä Afrikassa. Naiset ovat vahvasti mukana sanitaatiosuunnittelussa 
Senegalissa. Naisten aseman tukemiseksi on Sarrin mukaan Senegalissa tarjolla erilaisia rahastoja, 
toimijoita ja päätöksentekomahdollisuuksia. Tärkeä dokumentti on "Document Stratégique de 
Réduction de la Pauvreté, " eli köyhyyden vähentämisen strategiapaperi, joka ottaa huomioon 
erityisesti vuosituhattavoitteet. Sarrin mukaan Senegalissa naiset ovat mukana suunnittelussa ja 
tärkeässä osassa erityisesti paikallisella tasolla (erit. sijoitus- ja turvallisuuskysymykset). 
Onnistuminen erinäisissä projekteissa on luonut kysyntää jatkolle Senegalissa mutta se vaatii paljon 
varoja. Sarr korosti myös yksityissektorin osuutta tärkeänä jatkolle.  

Abby Taka Mgugu (Etelä-Afrikka) puhui aiheesta “Gender Disparities in Sanitation Policies in 
Southern African Development Community Countries”. Mgugu muistutti, että maailmassa on 660 
miljoonaa ihmistä ilman mikään näköisiä sanitaatiomahdollisuuksia. Tilanne jopa 5000 ihmisen 
menehtymisen päivittäin, vaikutus on suuri erityisesti naisten ja lasten osalla. Suurin osa tästä 
väestönosasta elää lisäksi alle 2 USD päivässä. Mgugu tarkasteli Sambian, Etelä-Afrikan ja 
Zimbebwen tilannetta sanitaationpolitiikan osalta. Zimbabwella on "gender policies" mutta ne 
keskittyvät veteen, Etelä-Afrikka mainitsee gender-asian ohimennen ja Sambialla ei ole mitään 
mainintaa genderiin liittyen. Kaikissa kol-messa maassa sanitaatioasiat on jaettu usean ministeriön 
kesken, joka johtaa siihen, että sanitaa-tioasiat eivät varsinaisesti ole kenenkään vastuulla ja 
hajautus aiheuuttaa myös koordinaation puutetta. Sanitaatiolla on myös matala poliittinen status, 
mikä johtaa osaltaa poliittisen tahdon puutteeseen asioita käsiteltäessä. Mgugu muistutti, että 
sanitaatio on ennen kaikkea kehityskysymys: sen vaikutukset näkyvät koulutuksessa, terveydessä, 
taloudellisessa kehityksessä ja ympäristöasioissa. Sanitaatio ansaitseekin Mgugun mukaan 
korkeamman stutuksen poliittisella agendalla. Osaltaan sanitaatioasiat liittyvät myös 
maanomistusksymyksiin. Mgugu peräänkuullutti lakien vahvistamista, valvonnan työkalujen 
kehittämistä, yksityisen sektorin mukanaoloa sekä haavoittuvien ryhmien erityishuomion tarvetta.  

Linnette Vassell (Jamaika) puhui aiheesta “Assessment of Sanitation Policies in the Caribbean  
Region”  ja viimeisimmästä maakohtaisesta sanitaatiokyselyn tuloksista, joka toteutettiin SIDS 
alueella. Suurimmassa osassa maita on sanitaatio kattaa kaupunkialueet hyvin, maaseutualueilla 
kuitenkin vain 60-75 prosenttia väestöstä. Yhdessäkään alueen maassa ei ole sanitaatioon liittyvää 
toimintaohjelmaa tai hallituspolitiikkaa: Guyana on tosin kehittelemässä, Jamaikalla on 
luonnosversio, lisäksi Suriname, Guyana ja Jamaicaa viittaavat sanitaatioon muilla politiikan 
aloilla. Monissa maissa sanitaatioasioiden hallinto tapahtuu vanhentuneiden Public Health Acts 
kautta, ja sanitaatiomääräyksillä on heikko täytäntöönpano johtuen  julkisen palvelusektorin 
rahoitusongelmista. Vasell näki erityisesti haasteena sen, että monella instituutiolla asiassa on rooli, 
mutta roolia ei ole määritelty. Lisäksi laillinen ja institutionaalinen rakenne ei ota huomioon 
sukupuolinäkökulmaa. Sanitaatio kärsii myös riittämättömistä, niin rahallisista kuin 
ihmimillisitäkin, resursseista. Erityisesti maaseutu ja kaupunkien laita-alueet ovat jääneet usein 
huomiotta. Sanitaatioasioiden toimeenpanoa hankaloittaa myös se, että sanitaatioon liittyvät 
ongelmat ovat "piilossa", kunnes ne paljastuvat hurrikaanien, tulvien ja muiden luonnonkatastrofien 



seurauksena ja tulevat ilmi terveydenhuoltojärjestelmän kautta. Sanitaatio on kuitenkin nousemassa 
käsittelylistalle monissa maissa. 

Manjula Pradeep (Intia) kertoi Navsarjan-järjestön toiminnasta, joka toimii kastijärjestelmään 
perustuvan työnjaon, (mm. Valmikien, jotka ovat ns. jätteenkerääjä ja lakaisijakasti) poistamiseksi, 
joka toimii vastoin lakia, mutta hallinnon hyväksynällä. Ratkaisuina ongelmaan järjestö on ottanut 
uudenlaiset lannoitetta tuottavat kuivaWC:t. Asiaan liittyy myös useita kulttuurisia uskomuksia 
(mm. huuhtelun uskotan tappavan bakterit, joka on siten väkivallan teko, eikä sallittu tietyillä 
uskontoryh-millä).  Pradeepin puheenvuoro toi erinomaisesti esille sanitaatioon liittyviä kulttuuriin 
ja perinteisiin liittyviä kehityksen esteitä mutta myös ratkaisuja siihen, miten ongelmiin voidaan 
puuttua innovatiivisella tavalla ja em. asioita kunnioittaen. Zaragul Davlatjanova (Kirgisia) kertoi 
maaseudun veteen ja sanitaation naisjohtoisesta yhteisö-ohjelmasta Keski-Aasiassa, joka on 
pureutunut ongelmien ratkaisuun ja hallintaan. Verkosto toimii nykyään 157 kylässä ja kattaa 120 
000 ihmistä. Toiminnan seurauksena 83 000 ihmisellä on päivittäin saatavilla puhdasta vettä. 
Naisten mukana olo päätöksenteossa on lisääntynyt selkesti. Verkosto järjestää mm. 
hygieniakoulutusta alueella.   

Changing the Way We Develop: Dealing with Disasters and Climate Change 
 
Norjan YK-edustusto järjesti yhdessä UNDPn kanssa oheistapahtuman. Olav Kjørven, UNDPn 
kehityspolitiikan toimiston johtaja alusti tilaisuutta lyhyesti ja korosti puheenvuorossaan sitä, että 
ilman vakaata ilmastoa, kestävää kehitystä on vaikeaa edes kuvitella. Kjørven näki viimeaikaisten 
toimien osoittavan korkean tason sitoutumista ongelmaan (mm. Bali). Hän ehdotti myös lyhyen 
aikavälin katastrofin seurausten lieventämiseen (disaster reduction responsen, DRR) tähtäävien 
toimien ja pidemmän tähtäimen sopeutumisen agendojen yhdistämistä, viitaten erityisesti 
oppimiseen katastrofi-ajattelusta.   
 
Kathleen Cravero UNDPn kriisien ehkäisyn ja toipumisen osastolta antoi esimerkin Bangladesista 
DRR soveltamisesta ja kertoi että 90-luvun tuhoisimman syklonin jälkeen, joka jätti jälkeensä n. 
140 000 kuollutta, Bangdeshiin perustettiin varhainen hälytysjärjestelmä (early-warning system). 
Tämä järjestelmä sisältää hätäaputarvikkeita, kansalaisjärjestöjen monitoroinnin, 
viestintäverkostojen perustaminen, pelastus- ja lääkintätiimien organisoinnin (Bangladeshin 
hallitus). Toimivan järjestelmän myötä vuoden 2007 syklonin tieltä evakuoitiin 3,2 miljoonaa 
ihmistä. Craveron mukaan systeemin tehokkuus on selvästi nähtävissä kuolleiden määrässä (vuonna 
1991 140 000 kuollutta, vuonna 2007 vain 3 700). Vuonna 2006 oli Craveron mukaan 50 korkean 
katastrofiriskin maata. Tästä näkökulmasta on selvää, että DRR ja kehitys kuuluvat saumattomasti 
yhteen. DRR on jokaisen asia: tarvitaan poliittista sitoutumista tavoitteisiin, tieteellistä tutkimusta ja 
yleisen tiedotuksen ja valmiuksien lisäämistä yhteisötasolla sekä pitkäjänteistä kansainvälistä 
huomiota katastrofialueille. Cravero muistutti, että kestää keskimäärin 10 vuotta suuren katastrofin 
jälkeen palata normaaliin päiväjärjestyksen.  
 
Angus Friday, Grenadan pysyvä edustaja YK:ssa, puhui AOSIS-ryhmän valtioiden asemasta ja 
ilmastonmuutoksesta. Grenada on ollut ns. hurrikaanivyöhykkeen alapuolella vuoteen 2004 asti, 
jolloin saarivaltioon iski kaksi hurrikaania 10 kuukauden sisään. Grenadan väestö ei ollut osannut 
varautua tilanteeseen. Luonnonkatastrofin laatua kuvaa hyvin se, että sen seurauksena menetettiin 
90 % metsistä ja 80 % maanviljelyksestä. 90 % asutuksesta kärsi vaurioita. Suurin vaikutus on 
kuitenkin ollut psykologisesti ja Fridayn mukaan apatia on selvästi lisääntynyt alueelle. Friday 
kertoi Grenadan tulevaisuuden tarpeista. Tarvitaan varhainen hälytysjärjestelmä, uudet 
rakennusmääräykset, kansallinen katastrofiohjelma sekä panostus yhteisön valmiuden lisäämiseen. 



Tärkeää on myös valtavirtaistaa katastrofiajattelu muille yhteiskunnan aloille mm. 
talouspolitiikkaan, jolloin palautuminen on kivuttomampaa.  
 
Susan Johnson International Federation of Red Cross and Red Crecent Societiesta (IFRC) puhui 
yhteistyön esteistä ilmastonmuutoksen ja humanitaarisen avun tarjoamisen näkökulmasta. 
Ilmastonmuutos on läsnä järjestön jokapäiväisessä työssä, sillä suurten luonnonkatastrofien 
lukumäärä on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana kaksinkertaistunut. Humanitaarisen avun 
ja ilmastonmuutosajattelun integroinnin ongelmia ovat kuitenkin mm. se, että eri järjestöissä ja 
organisaatioissa puhutaan eri jargoneilla, jotka eivät kohtaa ja joita on vaikea ymmärtää. Lisäksi 
tiede ja tieteen kieli on monimutkaista ja vaikeasti kommunikoitavissa. Oman ongelmansa aiheuttaa 
ristiriitainen organisaatiokäyttäytyminen ja vaatimus kvantitatiivista tuloksista. IIRC panostaa 
kuitenkin ilmastonmuutokseen tulevaisuudessa entistä enemmän. 
 
Vikram Kolmannskog Norjan Pakolaisneuvostosta puhui pakkosiirtolaisuudesta, jota 
ilmastonmuutos lisäämään luonnonkatastrofien määrä lisääntyessä. Tämä pakottaa ihmisiä 
liikkeelle. Lisäksi tulevaisuudessa valtiottomuus voi olla ongelma, jos SIDSit jäävän alati nousevan 
merenpinnan alle. Ympäristökonfliktit voivat laukaista muuttoliikkeen ja pahentaa siten 
sisäpoliittista tilannetta ja korostaa kilpailua niukoista luonnonvaroista, erit. vesivarannot. 
Kolmannskog uskoo kuitenkin, että tilanne luo ennemminkin uusia yhteistyömahdollisuuksia kuin 
konfliktitilanteita (cf. Homer-Dixon) ja uskoo, että suurin osa muuttoliikkeestä tapahtuu valtioiden 
sisällä, eikä aiheuta muuttoliikettä valtion rajojen ulkopuolelle. Kolmannskog korosti, että tarvitaan 
lisäresursseja pakkosiirtolaisuuden ehkäisemiseksi ja ilmastonmuutoksen sopeutumiseen.  
 
YK:n pääsihteerin ilmatonmuutostukitiimin johtaja Janos Paztorin mukaan sykloneista (tms.) tulee 
katastrofeja vasta sitten kun alueet, joihin ne iskevät ovat niin haavoittuvia, että niillä ei ole keinoja 
käsitellä asiaa. Viitaten Prof. Hensonin tutkimuksiin Paztor totesi, että ilmasto ja ympäristö tulevat 
muuttumaan radikaalisti. Hensonin mukaan ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden tulee pysyä 350 
miljoonasosan (parts per million, ppm) alla, jos haluamme säilyttää nykyiset kulttuurit, biosfäärit 
jne. Olemme nyt jo 390 ppm kohdalla. IPCCn arvioiden mukaan vuonna 2100 hiilidioksidipitoisuus 
tulee olemaan 650 ja 970 ppm välillä, joten muutos voi olla todella radikaali. Paztorin mukaan tulee 
pitää päätavoitteina sopeutumiskeinojen roolin lisäämistä UNFCCC:ssä, sekä jo olemassa olevien 
sopimusten integrointia UNFCCC:n kehykseen. Lopuksi Paztor muistutti, että myös kansallinen 
tason yhteistyö on ratkaisevaa.  
 
Tanskan suurlähettiläs Carsten Staurin mukaan DRRn valtavirtaistaminen on hyvässä vauhdissa. 
Haasteena on, kuinka linjata ilmastonmuutokseen liittyvät toimet DRRn kanssa. Tieteeseen 
pohjaava päätöksenteko on tärkeää ja Staurin mukaan tulee välttää olemattomien 
kausaliteettiväitteiden tekemistä - kaikki ei ole yhteydessä ilmastonmuutokseen. 
 
Partnerships for Gender Equality and Sustainable Development 
 
Oheistapahtuman järjestivät Millenium Challenge Corporation (MCC) ja Women Thrive 
Worldwide (WTW). MCC on valtiollinen rahoittajaraho, jonka Yhdysvaltain kongressi perusti 
vuonna 2004. MCC:n tavoitteena on köyhyyden vähentäminen taloudellisen kasvun kautta. MCC:n 
hallinnoimaan ohjelmaan valittu maa -jonka on täytettävä tietyt kelpoisuusvaatimukset-  
suunnittelee ja toimeenpanee ohjelman; MCC:n henkilökunnan tehtävänä on toimia arvioijina, 
tukitoimijoina ja tarkkailijoina. MCC:llä on ohjelmissaan ympäristösuositukset, jotka sisältävät 
myös sosiaalisten- ja sukupuolivaikutusten arvioinnin sekä toimintaohjeet. Arviointi tehdään 
yhdessä the Environment and Social Assessmentin (ESA) kanssa. MCC perustaa ohjelmansa 
kolmelle kriteerille, joiden kautta hakijamaan kelpoisuus ohjelmaan arvioidaan: oikeudenmukainen 



hallinto, ihmisiin investointi ts. panostaminen esim. koulutukseen ja terveydenhuoltoon sekä 
taloudellinen vapaus. Kelpoisuuden saavuttamiseksi hakijamaan täytyy täyttää kolmesta pilarista 
vähintään puolet, siten että ne ovat maaryhmässään (matalatuloiset maat [per capita tulot alle $ 
1735] tai alemman keskituloiset maat [yli $1735 mutta alle $ 3595 per capita]) joko 
mediaaniryhmässä tai sen yläpuolella. Lisäksi korruptio ei saa olla ongelma; tämä onkin useissa 
maissa esteenä sopimusohjelmalle. Vastaanottajamaa toimeenpanee ohjelman, ei USA:n hallitus. 
Avustukset vaihtelevat 60 miljoonasta 800 miljoonaan dollariin (USD). Ohjelmassa on myös ns. 
threshold- eli kynnysmaita, jotka ovat saavuttamassa em. vaaditut kriteerit oikeudenmukaisesta 
hallinnosta, investoinneista ja taloudellisesta vapaudesta ja näille maille myönnetään 10–20 
miljoonan avustuksia tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällä hetkellä sopimusmaita (compact countries) 
on 16 ja kynnysmaita (threshold countries)17.  
 
Women Thrive Worldwide (WTW) on USA:ssa majapaikkaansa pitävä neuvonanto-organisaatio. 
WTW on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka pyrkii vaikuttamaan USA:n kansainväliseen 
politiikkaan ja kauppapolitiikkaan naisia hyödyntävästi ympäri maailmaa. WTW on reilun 50 
yhdysvaltalaisen organisaation ja 25,000 yksittäisen jäsenen muodostama koalitio, joka toimii 
yhteistyössä eri kehitysmaiden naisverkostojen kanssa edistäen naisasiaa. Tavoitteena on tukea 
kehitysmaiden naisorganisaatioita keskittyen ensisijaisesti vuosituhattavoitteisiin (MDGt). WTW 
korosti, että köyhyys ja sukupuolten välinen epätasa-arvo eivät ole yhteensopivia kestävän 
kehityksen tavoitteiden kanssa. Tärkeää on myös kumppanuus kansalaisyhteiskunnan kanssa.  
 
MCC ja WTW tekevät yhteistyötä sukupuolenvälisen tasa-arvoasioiden (gender-policy) kanssa. 
Millenium Challange Account (MCA) rahoittaa sopimusohjelmien kehitystä ja suunnittelua, sekä 
valvoo ja arvioi projektien toimeenpanoa. Sopimusohjelman vastaanottajamaalla on kuitenkin 
ensisijainen vastuu myös gender-ohjelman toimeenpanosta. WTW ja MCC ovat itsenäisiä 
organisaatioita ja epämuodollisessa suhteessa toisiinsa, tarkoituksena on jakaa tietoa ja saavuttaa 
yhteistyöllä kumpaakin hyödyttäviä tuloksia. WTW tekee tutkimustyötä ja tarjoaa asiantuntemusta 
ja pyrkii luomaan poliittista tahtoa taviotteiden edistämiseksi. MCC:n vaatimuksiin kuuluu 
yhteistyö ja konsultointi kansalaisyhteiskunnan kanssa. Sen on oltava jatkuvaa koko projektin ajan, 
otettava huomioon myös gender-asiat sekä oltava oikeasti merkittävä ohjelman kannalta (mukaan 
lukien keskustelut, läpinäkyvyys ja vastuu). MCC:n ohjelmat pohjaavat taloudellisten rajoitteiden 
analyysiin ja tarkoitus on varmistaa, että naisten ääni kuuluu yhteiskunnassa. Kyseessä ei siis ole 
varsinaisesti humanitaarisen avun ohjelma, koulutus tms. vaan asiaa katsotaan nimenomaan 
taloudelliselta kantilta. Ohjelma rakentuu hyvin käytäntöjen pohjalle, tutkimukseen ja 
asiantuntemukseen nojaten.  
 
MCC ja WTW antoivat muutaman esimerkin meneillä olevista projekteistaan. WTW muistutti että 
gender-asiat on otettava huomioon jo strategiaa, organisaation rakennetta ja ohjelmaa 
suunniteltaessa, niin toimeenpanovaiheessa kuin valvonnassa ja arvioinnissakin. Jos gender-asioihin 
puututaan ongelmana, suunnitelma tulee epäonnistumaan. Nicaraguassa on meneillään projekti 
Villanueven kylässä, joka mahdollistaa maidon kylmäsäilönnän ja siten kuljetuksen ja kaupan 
normaalia kattavammalle alueelle. MCC antoi esimerkin myös Lesothossa onnistuneesta 
projektista. Paikallinen naisasianajajien järjestö FIDA teki yhdessä MCCn kanssa työtä 
lainsäädännön muuttamiseksi, jonka mukaan naiset ovat lain näkökulmasta alaikäisiä, ts. eivät voi 
esimerkiksi harrastaa liiketoimintaa. Lesothon hallitus saatiin vakuutettua siitä, että sukupuolten 
välinen epätasa-arvo on taloudellisen kasvun este ja köyhyyden vähentäminen otetaan olennaiseksi 
osaksi MCC:n sopimusohjelmaa. Lesothon hallitus hyväksyi "Legal Capacity of Married Persons 
Act" -lain vuonna 2006, joka takaa naimisissa oleville naisille mm. omistusoikeuden. Lesothon 
hallitus on lisäksi lupautunut harmonisoimaan olemassa olevan lainsäädännön uutta lainsäädäntöä 
vastaavaksi.  



 
Kansainvälinen kaupan ja kestävän kehityksen keskuksen (International Centre for Trade 
and Sustainable Development, ICTSD) bioenergiaa, maataloutta, kansainvälistä kauppaa ja 
kestävää kehitystä käsittelevä keskustelutilaisuus YK:ssa, New Yorkissa 14.5.2008. 
 
CSD:n oheistapahtumassa, ICTSD:n järjestämässä keskustelutilaisuudessa YK:ssa (NY) 14.5. 
panelistit pohtivat kestävää kehitystä kauppapolitiikassa, erityisesti bioenergian ja maatalouden 
kannalta.  
 
Sergio C. Trindade (SE2T International, Ltd.) esitteli brasilialaista näkökulmaa 
bioenergiakauppaan ja kestävään kehitykseen. Hän selvitti, että Brasiliassa biopolttoaineisiin 
liittyviä positiivisia seikkoja ovat ilmastonmuutoksen ehkäisy, öljyntuonnin vähentäminen ja 
työllisyyden parantuminen. Biopolttoaineiden käytön laajentuminen kuitenkin huolestuttaa 
tuotantoalueiden ympäristövaikutusten, maankäytön maksujen ja ruokatuotannon haittojen vuoksi. 
Kaikkien muiden energiatuotteiden kansainvälinen kauppa on rajoituksetonta paitsi 
biopolttoaineiden. Global BioPact onkin luotu kannustamaan biopolttoaineiden kansainvälistä 
kauppaa. Dohan kauppakierroksen tulokset ovat myös ratkaisevia biopolttoaineiden kaupan 
kannalta. Tärkeiksi teemoiksi mainittiin protektionismisuuntaus, globaalin luokittelun puute 
(WTO), kestävyyden kriteerin määrittely, mahdollisuus kauppakiistoille ja sidosryhmien asemat. 
 
Amidou Sangaré (Direction Nationale de l'Agriculture, Mali) kertoi bioenergiasta ja maatalouden 
ja maaseudun kehityksen haasteista Malissa. Malissa energiapuute rajoittaa kehitystä 
maaseutualueilla ja siellä onkin suuri tarve ja potentiaali biopolttoainetuotannolle, joka ei kilpailisi 
ruokatuotannon kanssa. Kansallinen strategia biopolttoaineiden suhteen perustuu Jatrophan 
viljelyyn. Jatrophalla on useita eri käyttömahdollisuuksia: lannoitteeksi, lääketieteellinen käyttö, 
käyttö kosmetiikassa, väriaineiden valmistus, Jatropha öljykakkujen valmistaminen, 
maaseutukäyttö. Jatrophan viljelyn positiiviset vaikutukset köyhyyden poistamisen kannalta 
voittavat sen haitat (kilpailu ruokatuotannon kanssa). 
 
Ruotsin Kommerskollegiumin Marianne Jönsson (Kommerskollegium, National Board of Trade) 
arvioi EU:n bioenergiakauppapolitiikan kestävyyttä. EU:n tariffit suojelevat yhteismarkkinoita 
suurimmalta osalta maataloustuotteiden kilpailusta. Esimerkiksi yhteismarkkinoille tuodun etanolin 
kilpailuetu on poistettu. EU:n tukijärjestelmää puoltaa Jönssonin mukaan turvallinen energianjakelu 
ja työllisyys (samat argumentit kuin maatalouden kohdalla). WTO:n Dohan kierrokselta odotetaan 
kuitenkin muutoksia olemassa olevaan järjestelmään ja kehitysnäkökulma on vahvasti esillä. 
Jönsson kertoi myös toisen sukupolven biopolttoaineiden eduista suhteessa ensimmäisen 
sukupolven biopolttoaineisiin. Toisen sukupolven biopolttoaineet ovat tehokkaampia, halvempia 
eivätkä ne kilpaile ruokatuotannon kanssa. Haittoina on mm. se, että ne vaativat enemmän pääomaa 
valmistamiseen. Jönsson kertoi myös, että suomalainen konserni Wärtsilä aikoo rakentaa 
(Brasiliasta maahantuodulla) Jathorpalla toimivan energialaitoksen. 
 
Itsenäinen neuvoja Suzanne Hunt puhui lopuksi Yhdysvaltojen biopolttoainelinjausten 
ympäristöllisistä ja sosiaalisista vaikutuksista. Huolestuttavia kysymyksiä ovat mm. epäsuora 
maankäytön muutos ja GHG-päästöt sekä ruoan hinnan ja biopolttoaineiden suhde. Haasteita 
muodostavat mm. mittaamisvaikeudet, tiedon hankkiminen peruslähtökohdista, 
täytäntöönpanomekanismit ja yhteensopivuus kauppasääntöjen kanssa. 
 
Valmistautuminen maailman viidenteen vesifoorumiin 16.-22.3.2009 Istanbulissa 
Istanbulissa pidetään 16.-22.3.2009 maailman viides vesifoorumi. Tapahtumassa on tarkoitus käydä 
laajaa vuoropuhelua poliittisen tason (valtion päämiehet, ministerit, parlamentaarikot) ja paikallisen 



tason välillä. Poliittisen prosessin teemana on "Water Management and Adaptation Strategies for 
Global Changes, including Climate variability".  Foorumiin kutsutaan rajoitettu määrä valtion 
päämiehiä (noin 15).  Ministerikokous pidetään 20.-22.3. Parlamentaarikkojen kokouksessa on 
tarkoitus käsitellä sensitiivisiä asioita, kuten oikeus veteen, rajavesistöt ja hajautettu päätöksenteko. 
Paikallisten viranomaisten on tarkoitus allekirjoittaa Istanbulin julkilausuma  "Urban Water 
Consensus". Ministerit hyväksyvät julkilausuman, jota valmistellaan erillisissä kokouksissa. 
Foorumiin liittyy edellisten foorumien tapaan alueelliset prosessit ja  temaattiset istunnot sekä 
World Water Expo ja vesinäyttely. Foorumiin odotetaan noin 20 000 osanottajaa. Merkillepantavaa 
oli, että avoimuutta ja kansalaisten osallistumista korostettiin ihan eritapaan, kuin edellisessä 
Meksikon foorumissa, jossa kansalaisjärjestöjen osallistumien oli hyvin rajattua. Erittäin myönteistä 
oli myös se, että järjestäjät olivat huolimatta Turkin kriittisestä suhtautumisesta rajavesiä koskeviin 
kansainvälisiin sopimuksiin valmiita ottamaan käsittelyyn myös hyvin sensitiivisiä asioita.    
 
 


