
MAANKÄYTTÖ 3/200638 

World Urban Forum III Vancouverissa

FIG:N JA UN-HABITATIN YHTEISTYÖ TEHOSTUU

Vancouverissa  järjestetty kolmas 
WUF oli jatkoa Nairobissa vuonna 2002 ja 
Barcelonassa 2004 järjestetyille edellisille 
kokouksille. UN-Habitat perustettiin alun 
perin tuloksena YK:n ensimmäisen asuin-
ympäristökonferenssin HABITAT I:n seu-
rauksena maailmanjärjestön huomattua 
kaupungistumisen mukanaan tuomat on-
gelmat ja haasteet. Maailman tulevaisuus 
ratkaistaan kaupungeissa – halusimme 
sitä tai emme. Vancouverissa kolmekym-
mentä vuotta sitten pidetty HABITAT I 
sai myöhemmin jatkoksi HABITAT II:n 
vuonna 1996, joka pidettiin Istanbulissa. 
Tämä oli mahdollisesti viimeinen YK:n 
mammuttikokouksista, jonka aiheena ovat 
kaupunki- ja asuinympäristöt. Vuonna 
2001 UN-Habitat päätti järjestää vuo-
rovuosin hallinnollisten kokoustensa 
kanssa World Urban Forum -tapahtuman. 
Tavoitteena on vuoropuhelun lisääminen 
YK:n, sen jäsenvaltioiden sekä muun 
yhteiskunnan välillä. YK-järjestöistä UN-
Habitat ymmärsi ensimmäisten joukossa, 
ettei maailmanlaajuisia ongelmia pystytä 
ratkaisemaan ilman paikallishallinnon, 
yksityissektorin, ammattilaisten sekä 
ruohonjuuritason yhteistyötä. WUF 
kehitettiin tämän vuo-
ropuhelun aikaansaa-
miseksi.

WUF on otettu hyvin 
vastaan etenkin NGO 
(non-governmental or-
ganisations) -järjestöis-
sä ja ruohonjuuritasol-
la. Samoin suunnitteli-
jat, kaupunkitutkijat ja 
asumisen ammattilaiset 
osallistuvat UN-Habita-
tin toimintaan entistä 
aktiivisemmin. Kun 
Bar celonassa osallistu-
jia oli reilut 4 000, oli 
osanottajamäärä nyt jo 

yli 10 000. Erittäin rohkaisevaa on, että 
kiinnostus kaupungistumisen ongelmiin 
on kasvanut voimakkaasti, ennustetaan-
han kaupunkiväestön määrän kaksin-
kertaistuvan kehitysmaissa nykyisestä 
kahdesta miljardista yli neljään miljardiin 
seuraavien 30 vuoden kuluessa. Samaan 
aikaan kaupunkien asukasluku kasvaisi 
kehittyneissä maissa vain 11 prosenttia. 
UN-Habitatin mukaan kaupunkiväestön 
määrä ylittää jo nyt ensimmäisen kerran 
maaseutuväestön määrän.

Vaikka kiinnostus ja osallistuminen 
Forumin toimintaan on kasvussa, ei 
Vancouverin kokouksen antia ja loppu-
tuloksia voi pitää kaikilta osin onnistu-
neina. Vancouverissa silmiinpistävää oli 
poliittisten päättäjien määrän vähäisyys 
ja kansallisten delegaatioiden jääminen 
virkamiesten vastuulle. Näin etenkin ke-
hittyneiden maiden kohdalla muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta (isäntämaa 
Kanada, Norja ja Ruotsi). Tämä rajoittaa 
WUF:n käyttökelpoisuutta dialogiin 
eri toimijaryhmien välillä. Nyt kenties 
liiankin suuri osa osanottajista edustaa 
ruohonjuuritason toimijoita. Forumin 
yleinen ilmapiiri oli virallisesta positivis-

mista huolimatta varsin 
kyyninen. Kun vuo-
den 1976 kokouksessa 
vallitsi innostuksen 
ilmapiiri ja ”kaikki oli 
mahdollista”, WUF III 
oli veteraanien mielestä 
enemmänkin kyyninen 
ja uninen – pursuilevis-
ta luentosaleista ja ak-
tiivisista keskusteluista 
huolimatta.

Massiivinen kon-
ferenssiohjelma piti 
sisällään kuusi dialo-
gia, 13 pyöreänpöydän 
keskustelua sekä yli 

World Urban Forum ko kosi 

noin 10 000 osanottajaa 

yli sadasta maasta 18.–23. 

kesäkuuta 2006 Kanadan 

Vancouveriin. Forum oli 

järjestyksessä jo kolmas 

ja samalla 30-vuotisjuh-

lakokous Vancouverissa 

vuonna 1976 pidetylle 

YK:n ensimmäiselle Habi-

tat-konferenssille. WUF 

III oli suuri yleisömenes-

tys ja osoittautui menes-

tykseksi myös FIG:n ja 

UN-Habitatin yhteistyölle, 

joka on saamassa uusia 

ulottuvuuksia. Poliittiset 

tulokset ja vaikutukset 

kaupungistumisen ongel-

mien ratkaisuun jäivät sen 

sijaan vaatimattomam-

miksi.

FIG:n presidentti Holger Magel tapaamisessa UN-Habitatin pääjohtaja 

Anna Tibaijukan (kesk.) ja johtaja Lars Reuterswärdin (oik.) kanssa 

keskustelemassa vuonna 2008 Tukholmassa pidettävästä yhteisestä se-

minaarista. Mukana myös Bengt Kjellson ja Ann Jennervik ruotsalaisten 

järjestäjien edustajina.
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160 luento- ja keskustelutilaisuutta, joi-
den järjestäjinä toimivat UN-Habitatin eri 
yhteistyökumppanit. Lisää kokouksesta: 
http://www.unhabitat.org/categories.
asp?catid=41.

FIG:n ja Habitatin 
yhteistyö 
tiivistyy

FIG:llä oli WUF III:ssa varsin näkyvä 
rooli sekä konferenssin valmisteluissa, 
itse konferenssissa että etenkin yhteis-
työhankkeissa, jotka saivat Vancouverissa 
lisäpotkua. FIG: delegaatioon kuuluivat 
presidentti Holger Magel, varapresidentti 
Ken Allred, Jenny Whittal sekä Markku 
Villikka. FIG:n 7. komissio järjesti WUF:n 
valmisteluvaiheessa asiantuntijatapaa-
misen Bangkokissa Global Land Tool 
Network -aloitteeseen liittyen. GLTN 
(www.gltn.net) on eräs FIG:n YK-yhteis-
työn pääkohteista tulevina vuosina. Sen 
tavoitteena on maa- ja katasteriasioiden 
käsittely laajasta näkökulmasta mm. 
laajentamalla maanomistus- ja katasteri-
käsitteitä siten, että pystytään tarjoamaan 
toimivia ratkaisumalleja myös kehitys-
maille. Esimerkiksi naisnäkökulmalla 
sekä ruohonjuuritasolla on tällöin kes-
keinen merkitys. GLTN on avoin kaikille 
yhteistyötahoille ja ammattilaisille. 
Vancouverissa FIG edustajat osallistuivat 
useampiin roundtable- ja network-tapah-
tumiin GLTN:n liittyen. Näyttäisi siltä, 
että FIG:llä tulee olemaan keskeinen 
tehtävä GLTN:n toiminnassa tuomalla 
siihen ammatillista painoarvoa.

FIG:n delegaatio tapasi WUF:n yhte-
ydessä myös UN-Habitatin pääjohtajan 
Dr. Anna Tibaijukan ja muita Habitatin 
johtajia. Tibaijukan kanssa sovittiin mm. 
FIG:n ja Habitatin yhteisen seminaarin 
järjestämisestä Tukholmassa vuonna 2008. 
Tämän FIG:n Working Weekin yhteydessä 
pidettävän kokouksen aiheena on slum-
miasutuksen ongelmien ratkaiseminen ja 
niihin liittyvät rahoitusjärjestelyt. FIG:n 
9. komissiolla puheenjohtajanaan prof. 
Kauko Viitanen tulee olemaan keskeinen 
asema tässä projektissa.

FIG:n ja Habitat Professionals Forumin, 
jonka puheenjohtajana FIG parhaillaan 
toimii, yhteistyönä järjestettiin myös net-
work-event, jonka aiheena oli kansalaisten 
osallistuminen ja kokonaisvaltainen vai-
kuttaminen kaavoitukseen. Keskustelun 
avaajina toimivat mm. Dr. Irene Wiese von 
Ofen (IFHP), Prof. Matthias Reichenbach-
Klinke, Prof. James R. Taylor (IFLA) sekä 
Selman Ergüden (UN-Habitat). Kiinnostus 
aiheeseen oli niin runsas, että osa yleisöstä 
jäi monien muiden esitysten tavoin luen-
tosalin ovien ulkopuolelle.

FIG:n kongressi 
Münchenissä

FIG:n tämän vuoden päätapahtuma on 
Münchenissä 8.–13. lokakuuta pidettävä 
23. kongressi. Lisää kongressista, sen 
ohjelmasta ja osallistumisesta kongressin 
kotisivulla www.fi g2006.de.

Vancouverin kongressi- ja 

näyttelykeskus, eräs maa-

ilman johtavista kongres-

sipaikoista, tarjosi hienot 

puitteet  10 000 konferenssi-

osanottajalle.

Joukko paneelikeskustelun osanottajia keskustelemassa 

uusien maanhallintavälineiden kehittämisestä erityisesti ke-

hitysmaiden tarpeisiin (GLTN): Klaus Deininger, World Bank 

(oik.), Jan Petersen, Huairou Commission, Richard Sliuzas, 

ITC ja FIG:n presidentti Magel.


