Stockholm håller hållbarhetskonferens
Storstadsområdena står idag för majoriteten av världens samlade
miljöföroreningar. Under den internationella konferensen om hållbara städer,
som Stockholm stad stod värd för i början av juni, samlades deltagare från hela
världen för att diskutera lösningar som bekämpar såväl miljöproblem som
sjukdomar och slumkvarter.
Av Anne Nilsson, Miljörapporten nr 7–8/2002
Konferensen Stockholm Partnerships for Sustainable Cities, som gick av stapeln den
4–7 juni, samlade drygt 300 personer från världens alla hörn för att under några dagar
fokusera på hur man kan lösa de problem som finns i dagens städer.
Nicholas You, programkoordinator för UN-Habitat, uppmärksammade inledningsvis
deltagarna på att Agenda 21 alltmer håller på att bli en agenda för städer.
– Städer upptar endast 2 procent av marken, men genererar upp till 70 procent av alla
föroreningar, sade han.
En annan röst från konferensen var EU-parlamentarikern Anders Wijkman, som
framhöll informationsteknologins möjligheter för att möta hotet mot vår värld. Men,
enligt honom, finns denna aspekt förvånande nog inte med på dagordningen för FN:s
konferens om hållbar utveckling i Johannesburg.
I samband med konferensen pågick också en utställning av ett 60-tal projekt för
hållbara lösningar i stadsmiljö från 42 olika länder - allt från mikrofinansiering till
avancerad energiteknik och från skolors utbildningsprogram till bilpooler. Och på
Världsmiljödagen den 5 juni belönades de 14 bästa projekten med utmärkelsen
Stockholm Partnerships Awards
I konkurrens med hundratalet andra exempel om hållbar utveckling som pågår runt
om i världen, har Stockholm Partnerships som målsättning att presentera slutsatserna
från konferensen i Johannesburg. För att det ska bli framgångsrikt krävs konkretion
och innehåll, konstaterades det.
Den tidigare osäkra frågan vad som händer med Stockholm Partnerships efter
konferensens slut den 7 juni fick ett svar av programansvarige Adam Holmström:
– Sekretariatet kvarstår, vilket innebär att vi kommer att kunna hålla liv i nätverket
även fortsättningsvis. Projekten med goda exempel på hållbara lösningar i stadsmiljö
utvecklas hela tiden och vi ber dem att skicka in uppdaterad information till vår
databas.

