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Nytt fra
– European Water Association
EWA - et utrykk for internasjonaliseringen av
vannproblemene
Av Haakon Thaulow
Ser vi oss tilbake f.eks. 20 år, vil alle vi som arbei
der med vannspørsmål – ferskvann eller marine
kunne konstatere at det har skjedd en sterk inter
nasjonalisering og kanskje spesielt en «europei
sering» av rammebetingelser for miljøvern
generelt og vannspørsmål generelt. Overnasjo
nale avtaler blir viktigere og viktigere: Vann
forskriften/EUs vanndirektiv, med tilhørende
datterdirektiver (avløpsdirektivet, drikkevanns
forskriften m.fl.), avtaler om reduksjoner av for
surende utslipp, Oslo-Paris-konvensjoner om
utslipp til marine områder er aktuelle eksempler
i så måte. Og kunnskapsgrunnlaget for forvalt
ningen frembringes i stadig større grad gjennom
internasjonalt forskningssamarbeid: jfr. EUs
rammeprogrammer for forskning. Vi er nå inne
i sluttperioden på EUs 7. rammeprogram, og
Regjeringen har nylig vedtatt at vi skal være med
i det største EU forskningsprogrammet noen
sinne: «Horizon 2020». I de relevante nasjonale
programmene i Norges forskningsråd er sterkt
internasjonalt samarbeid en forutsetning for å
kunne delta. På næringslivssiden nevnes de to
pågående Arenaprosjektene «Vannklyngen» og
«Norwegian Water Cluster» – som begge har
klare eksportmål.
EWA-aktiviteter er også et uttrykk for denne
økende internasjonaliseringen. EWA som en
internasjonal NGO med klar forankring i de
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enkelte nasjonale medlemmene, representerer en
mulighet for å delta aktivt på den internasjonale
vannarena utenom forvaltning og forsknings
programmene. Bla ved å være en anerkjent NGO
i forhold til EU-kommisjonen representerer
EWA en påvirknings og innsiktsmulighet for
Norsk vannforenings medlemmer. Her er det
muligheter som kan utnyttes bedre!

EWAs Brüsselkonferanse 2013 –
fokus på investeringsbehovet i
vannsektoren

Den årlige Brüsselkonferansen, som arrangeres
sammen med EU-kommisjonen, er en av EWAs
viktigste arrangementer. I 2012 var det «Euro
peiske vannåret» og konferansens tema avspeilet
naturlig nok dette med fokus bla på den såkalte
«Blueprintrapporten» som oppsummerte erfarin
gene fra første hele runde av forvaltningsplanene
i vanndirektivet.
I år går konferanse over to dager 13-14
november. Programmet er ikke klart når dette
skrives, men det fokuseres på behovet for inves
teringer i vannsektoren: «Investing Today for the
Future- Policy and Management Aspects”. Med
dagens økonomiske situasjon i størstedelen av
Europa, er det naturlig nok sterkt fokus på pro
blemene med finansiering av tiltak for å nå
målene i EUs vanndirektiv. For nærmer pro
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graminfo følg med på EWAs hjemmesider: www.
ewa-online.eu.

Harsha Ratnaweera overtar som
rådsmedlem i EWA for Norsk
vannforening

Fra og med det kommende rådsmøte (Council
Meeting) i juni i Helsingfors representerer profes
sor ved UMB Harsha Ratnaweera Norsk vann
forening i EWAs råd. Harsha skulle vel ikke i
trenge noen nærmere presentasjon, men jeg vil
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nevnte at han vært involvert i EWA tidligere og
var bla. sentral i utarbeidelsen av en av EWAs
mest populære publikasjoner «Urban Wastewater
Projects – A Layperson's Guide».
Mine mange år som rådsmedlem, men særlig
tiden som medlem av arbeidsutvalget og de to
årene som EWA-president har vært interessante
og lærerike. Jeg benytter anledningen til å takke
Norsk vannforening for anledningen til å repre
sentere Norge i EWA!
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