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FIG KOOLLA COSTA RICASSA

FIG:n 6. alueellinen konfe-
renssi (regional conference) 
pidettiin San Joséssa Costa 
Ricassa 12.–15. marraskuuta 
2007. Tämän ensimmäisen Lati-
nalaisessa Amerikassa pidetyn 
alueellisen konferenssin tee-
moina olivat coastal zone ma-
nagement, land administration 
ja capacity building. Aiemmista 
vastaavista konferensseista 
poiketen kolmipäiväinen oh-
jelma oli rakennettu näiden 
teemojen ympärille. Ne oli va-
littu erityisesti Väli-Amerikan 
tarpeista lähtien, jolloin ym-
päristö- ja ilmastokysymysten 
merkitys rannikkoalueiden 
suunnitteluun ja käyttöön nousi 
pääosaan yhdessä sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden kanssa. 
Kokouksen järjestelyistä vas-
tasivat FIG ja CFIA/CIT Costa 
Ricasta. Kokousta tukivat myös 
mm. Maailmanpankki sekä eräät YK:n jär-
jestöt. Kaikkiaan konferenssiin osallistui 
noin 250 osanottajaa yli 30 maasta. Semi-
naareissa kuultiin yhteensä 80 esitystä, 
jotka oli jaettu 21 luentotilaisuuteen ja 
työpajaan.

Teknisen näyttelyn ohella ohjelmaan 
kuuluneet iltatilaisuudet tarjosivat mah-
dollisuuden konferensseissa tärkeään 
verkottumiseen. Samalla ne antoivat 
näytteen paikallisesta kulttuurista, joista 
etenkin ilta Pueblo Antiguo Parkissa tar-
josi silmänruoaksi näytteitä paikallisesta 
musiikista, tanssista sekä naamiotans-
sijoista.

Päättäjäisissä puhuneet CIT:n puheen-
johtaja Juan Manuel Castro Alfaro ja 

FIG:n presidentti Stig Enemark esittivät 
yhteenvedon konferenssin tuloksista. Joh-
topäätösten perusteella rannikkoalueiden 
merkitys kasvaa maailmanlaajuisesti, sillä 
väestö pakkautuu yhä enemmän rannikko-
seuduille. Tämä aiheuttaa uusia vaatimuk-
sia eri väestöryhmien etujen yhteensovit-
tamiselle ja etenkin vähäosaisten aseman 
turvaamiseksi. Ilmastonmuutos asettaa 
omat vaatimuksensa ranta-alueiden tur-
vallisuuden parantamiseksi ympäristö-
tuhojen varalta. FIG on valmistelemassa 
konferenssin johtopäätöksistä julkaisua 
rantojen kokonaisvaltaisesta käytöstä. 
Julkaisun laatimisessa käytetään hyväksi 
useimpien FIG:n kymmenen ammatillisen 
komission asiantuntemusta.
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Alueellisen konferenssin pe-
rinteiden mukaisesti viimeinen 
päivä oli varattu ammatilliseen 
ekskursioon, jonka aikana oli 
mahdollisuus tutustua myös ak-
tiivisen tulivuoren toimintaan 
sekä kahvinviljelyyn.

Working Week 2008 
Tukholmassa

FIG:n seuraava vuotuinen 
konferenssi – working week – 
pidetään Tukholmassa 14.–19. 
kesäkuuta 2008. Teemaksi on 
valittu sukupolvien yhteistyö 
(integrating generations). Tällä 
kertaa vuorossa on joka toinen 
vuosi järjestettävä ns. suurem-
pi working week, jolloin tänä 
vuonna ei järjestetä alueellis-
ta konferenssia. Kiinnostus 
Tukholmaa kohtaan on ollut 
suuri. Tällä hetkellä tekniseen 
ohjelmaan on tarjottu jo lähes 

400 esitelmää. Ensi kertaa on mahdollista 
tarjota esityksiä myös tieteellisen arvi-
oinnin (peer review) kautta luennoitsijan 
niin halutessa. Keskeisenä osana working 
weekin ohjelmaa on UN-Habitatin kanssa 
yhteistyössä järjestettävä seminaari slum-
mien parantamisesta ja uusista rahoitus-
järjestelmistä.

Tukholmassa pidettävässä yleiskoko-
uksessa valitaan myös kaikkien komissi-
oiden tulevat puheenjohtajat (2010–2014) 
sekä kaksi varapresidenttiä.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Tukhol-
maan: www.fi g.net/fi g2008.

Ilonpitoa costaricalaiseen tyyliin FIG:n 
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