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World urban forum nanjingissa –  
maaKysymyKset Korostuvat

järjestyksessä neljäs yK:n 

asuinympäristöjärjestön un-

Habitat:n maailmankokous 

World urban forum järjestet-

tiin nanjingissa Kiinassa 3.–6. 

marraskuuta 2008. Konferens-

siin osallistui arviolta noin 

10 000 osanottajaa, mikä oli 

suurin piirtein sama määrä 

kuin kaksi vuotta sitten van-

couverissa.
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FIG/UN-HABITAT-seminaarin tulosten 
esittelyyn ja toisaalta FIG:n hankkeisiin 
Global Land Tool Networkissa, josta on 
tulossa keskeinen väline kehitysmaille 
soveltuvien kevennettyjen maarekisteri- 
ja katasterijärjestelmien kehittämisessä. 
Ns. Social Tenure Domain Model, joka 
perustuu FIG:n 7. komission toimintaan, 
on edistynyt hyvin ja sen varaan asetetaan 
paljon toiveita.

FIG:n Tukholman seminaarin julkaisu 
Improving Slum Conditions through In-
novative Financing (FIG julkaisu nro 44) 
julkistettiin virallisesti Nanjingissa, se on 
luettavissa myös FIG:n kotisivuilla (www.
fig.net/pub/figpub/pub44/figpub44.htm). 
GLTN:n istunnon lisäksi GLTN piti myös 
kansainvälisen neuvottelukunnan koko-
uksen, jossa verkoston toimintaohjelmaa 
tulville vuosille suunniteltiin. GLTN tulee 
olemaan keskeisessä asemassa FIG:n toi-
minnassa tulevina vuosina.

muuta fig:n toimintaa
FIG:n seuraava konferenssi Working 
Week pidetään Eilatissa, Israelissa, 3–8. 
toukokuuta 2009. Konferenssin teemana 
on Surveyors Key Role in Accelerated 

 Development. Pikaisesti toimimalla 
voi ohjelmaan voi vielä tarjota ehdo-
tuksia, ja mukaan kannattaa tulla sil-
lä konferenssista on muodostumassa 
varsin mielenkiintoinen ja odotettua 
laajempi.

Marraskuun alussa vahvistettiin 
myös FIG 2010 -kongressin tee-
ma, joka tulee olemaan Facing the 
Challenges: Building the Capacity. 
Luvassa on kaikkien aikojen suurin 
FIG-kongressi. Kiinnostuksensa 11.–
16. huhtikuuta 2010 pidettävään kon-
gressiin voi ilmaista jo nyt kongressin 
kotisivulla www.fig2010.com.

Tulevien kuukausien kiinnosta-
via tapauksia on myös Maailmapan-
kin kanssa yhteistyössä järjestettävä 
asiantuntijakonferenssi Land Gover-
nance in Support of the Millennium 
Development Goals: Responding to 
New Challenges, joka pidetään Maa-
ilmanpankin tiloissa Washingtonissa 
maaliskuussa.
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tämä KaHden vuoden välein 
järjestettävä kokous vuorottelee UN-
HABITAT:n yleiskokouksen kanssa. Se tar-
joaa erinomaisen mahdollisuuden valtioi-
den virallisten edustajien, paikallistason, 
ammattilaisten sekä ruohonjuuritason jär-
jestöjen edustajien vuoropuhelulle laaja-
alaisesti kaupungistumiseen ja asumiseen 
liittyvissä kysymyksissä. UN-HABITAT:n 
toiminnan painopiste on edelleen kehi-
tysmaiden, erityisesti Afrikan, slummien 
ongelmien ratkaisemisessa. Samalla UN-
HABITAT:n rooli on kuitenkin laajentunut 
selvästi urbaanienasioiden järjestöksi, 
jossa kaupungistuminen nähdään laajasti. 
WUF:n teemana Nanjingissa oli harmo-
ninen kaupungistuminen. FIG:llä oli 
konferenssissa keskeinen asema erityisesti 
maakysymyksissä.

Kokous pidettiin Nanjingin uudes-
sa kongressi- ja näyttelykeskuksessa. 
Nanjing on eräs esimerkki Kiinan ra-
kennusbuumista, sillä kaupunkiin oli 
olympiastadionin lisäksi rakennettu 
kokonaisia uusia kaupunginosia. Kon-
gressin vapaaehtoisten määrä, avuliai-
suus ja yleiset kokousjärjestelyt ylsivät 
olympialuokkaan. Valtaisa näyttely antoi 
erinomaisen läpileikkauksen Kii-
nan kaupunkikehityksestä ja siihen 
tehdyistä valtavista panostuksista. 
Ulkomaisista näytteille asettajista ja 
delegaatioista pisti silmään erityi-
sesti Ruotsin suuri edustus. Suomi 
oli paikalla kohtuullisen pienellä, 
lähinnä virkamiesdelegaatiolla.

Kiinan keväisen maanjäristyk-
sen vuoksi foorumin järjestäminen 
oli epävarmaa varsin pitkään ja 
lopullinen päätös sen pitämisestä 
tehtiin vasta kesäkuun lopussa. Sa-
malla kun kokouksen pituus lyheni 
nelipäiväiseksi vaikutti se osaltaan 
kansainvälisten osanottajien mää-
rään. Ohjelmasta jäi pois mm. eri 
ammattialojen välinen roundtable-
kokous samoin kuin NGO- ja yk-
sityissektorin kokoukset. Tämä oli 
harmi, sillä Habitat Professionals 
Forum (HPF) oli varautunut eri am-
mattiryhmien sitomiseen tiiviimmin 
UN-HABITAT:n toimintaan. HPF piti 
kuitenkin WUF:n aikana virallisen koko-
uksen, jossa HPF:n uudeksi puheenjoh-
tajaksi valittiin John Zetter, International 

Federation of Housing and Planning. Hän 
korvaa FIG:n presidentin Stig Enemarkin 
HPF:n puheenjohtajana, näin puheen-
johtajuus siirtyy neljän vuoden jälkeen 
FIG:ltä IFHP:lle.

FIG:n presidentti Stig Enemark oli 
eräs pääpuhujista yhdessä kuudesta 
pääistunnosta ”Dialogue 2 – Promoting 
social equity and inclusiveness”. Hänen 
esityksensä keskittyi toisaalta FIG:n Tuk-
holman konferenssin yhteydessä pidetyn 

stig enemark nanjingin international 

expo Centerin edustalla, taustalla nan-

jingin uusia pilvenpiirtäjiä.


