”Minimitason jätehuollon pitäisi olla
perusihmisoikeus”
Näin sanoo kansainvälisen jätealan
katto-organisaation ISWAn toimitusjohtaja Hermann Koller.
TEKSTI JA KUVA ELINA SAARINEN

I

nternational Solid Waste Associationin (ISWA) toimitusjohtaja
Hermann Koller esittelee ylpeänä maailmankarttaa. ISWAn yli
1 300 jäsenorganisaatiota kattavat jo 97 maata ja edustavat kuutta miljardia ihmistä. Tämä tarkoittaa 87 prosenttia maapallon asukkaista.
ISWA on työskennellyt jo 45 vuotta edistääkseen kestävää ja ammattimaista jätehuoltoa kaikissa maissa.
Viimeisten viiden vuoden aikana ISWA on kehittynyt tavalla, jota
Koller kutsuu läpimurroksi. Jäsenmäärä on kaksinkertaistunut. ISWA
järjestää vuosittain noin 60 tapahtumaa kuten kansainvälistä koulutusta, laitosvierailuja ja konferensseja. ISWA on vahvistanut yhteistyötään
EU:n ja lukuisten tutkimus-, tiede- ja ympäristöorganisaatioiden kanssa

Uusiouutiset tapasi ISWAn toimitusjohtaja Hermann
Kollerin HSY:llä Jätehuoltoyhdistyksen kokouksen yhteydessä
toukokuussa.

ja käynnistänyt monia jätehuollon kehitysprojekteja ympäri maailmaa.
ISWAn jäsenien asiantuntemusta arvostetaan myös päätöksenteon
tukena.
Hyvästä kehityksestä huolimatta kestävän jätehuollon toteutuminen kaikkialla on vielä kaukana. Syyskuussa Antwerpenissä ISWA
julkistaa yhdessä UNEPin kanssa tekemänsä ensimmäisen globaalin
jätekatsauksen. Koller on pettynyt, että se sisältää vielä niin paljon
huonoja uutisia:
”On yhä kehittyviä maita tai alueita, joilla jätehuolto on olematonta.
On dumppausta ja jätteen avopolttoa, mikä saastuttaa juomavedet ja
ilman ja vaarantaa ihmisten terveyden. Aasiassa ja Afrikassa metropolit kasvavat nopeasti, samoin jätemäärät ja ongelmat.”
Jätemäärien huikea kasvu muutaman vuoden takaiseen raporttiin
verrattuna yllätti Kollerin, mutta hän epäilee osan kasvusta selittyvän paremmilla tilastointitavoilla. Nyt meillä on arvio maailman jätemääristä.
Kollerin mukaan täytyisi luoda jonkinlainen minimitaso jätehuollolle, joka kaikissa maissa olisi saavutettava.
”Jätehuollon pitäisi olla ihmisen perusoikeus. Julkisen sektorin täytyy huolehtia, että keräysjärjestelmät toimivat sentään niin, etteivät
ihmiset huku roskiin. Dumppaamisen sijaan tarvitaan edes kunnon
kaatopaikat.”
ISWA toivookin globaalin jäteraportin herättävän päättäjät toimimaan. Myös Euroopassa tarvitaan toimia, jotta paljon puhuttu kiertotalous alkaisi toteutua käytännössä, myös tuotannossa ja teollisuudessa. ISWA tukee uuteen kiertotalouspakettiin kaavailtuja periaatteita
resurssitehokkuudesta, jätteen synnyn ehkäisystä ja tuottajavastuun
laajentamisesta. Kollerin mukaan vastuutahot täytyisi selkeästi määritellä tai tavoitteet eivät toteudu.
Suomen jätehuollon tasoa Koller pitää pohjoismaisten kumppaneidemme tavoin hyvänä. Kierrätysprosenttia hän lähtisi kasvattamaan
syntypaikkalajittelua ja keräysjärjestelmiä tehostamalla.
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