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International Water Association (IWA) sin 
 verdenskongress i København neste år blir en 
konsentrasjon av det beste den internasjonale 
vannbransjen har å by på. Og vi håper at flest 
mulig fra Norge vil bli med!

Kongressen vil samle omkring 10 000 av de 
fremste hodene i vannbransjen, fra hele verden. 
Et tverrfaglig møte mellom akademia, forsy-
ningsvirksomheter (utilities), industri, myndig-
heter, regulering og NGOer. Det vil bli utallige 
foredrag og workshops, spesialiserte toppmøter 
etter ansvarsområder, et gedigent messeområde 
inkludert en nordisk og norsk paviljong, ekstra 
muligheter for unge i vannbransjen (Young 
 Water Professionals), og flere muligheter for å 
kunne vokse profesjonelt.

Men av alle konferanser, hvorfor delta på 
denne? IWA sin verdenskongress er den største 
samlingen for vannbransjen i verden. Denne 
store begivenheten skjer kun annethvert år, og 
hver gang er konferansen i en ny by (denne 
 gangen skjer faktisk konferansen først etter fire 
år, på grunn av Covid-19). De siste to gangene 
var Brisbane og Tokyo, og dette er første gang i 
verdenshistorien at konferansen skjer i Norden. 
Det er derfor et ekstra stort fokus på nordiske 
problemer og løsninger og det vil være en større 
andel nordiske deltagere. 

Vannbransjen i Norge står foran flere utford-
ringer i årene som kommer, som ikke er unike i 

internasjonal sammenheng. Vi er avhengige av 
andre land for materialer, råvarer og teknologi. 
Samarbeide er avgjørende for å lykkes. Hvis 
Norge ønsker å øke eksportmulighetene fra 
vannbransjen, er vi nødt til å delta internasjonalt. 
Både for å stoltere kunne innse våre styrker og 
dele det vi er gode på, og også for å bedre forstå 
mulighetene i det internasjonale markedet.

Med janteloven langt oppover ørene glemmer 
vi litt for ofte i Norge at vi ligger langt fremme 
på flere felt og har mye å dele med et internasjo-
nalt publikum. IWA Norge oppfordrer på det 
sterkeste at både private, kommuner og akade-
mia deltar med innhold til konferansen. Enten 
til den norske paviljongen, eller ved å sende inn 
søknad for å holde en workshop, et foredrag 
 eller ha en poster på konferansen. Dette er en 
relativ lavterskel måte å fremheve sitt arbeide på, 
og hvor praktiske erfaringer er like verdifulle 
som forskning. 

Frist for søknad om bidrag til konferansen er 
31. desember 2021. 
For mer informasjon: www.worldwatercongress.
org evt. iwa-norge@norskvann.no
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