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Sammanfattning från senaste mötet i Prag, 2017
• Under innevarande period är målsättningen att se över rådande ”terms of reference” så att de tydligare
visar kommitténs uppdrag. Nuvarande uppdragsbeskrivning, se engelsk text nedan.
•

Till ICOLD är en ”Media Manager” kopplad, Emmanuel Grenier, vars uppdrag har utökats till full tid.
Emmanuel redogjorde för de media aktiviteter som Central Office varit inblandade i under året. En
uppgift är bl.a. att skapa en resurspool med kontakter från olika länder och börja med de länder med störst
aktivitet och behov. Ett område som det varit särskilt svårt att hitta språkrör inom är miljörelaterade
frågor. Detta ska tas särskilt med ICOLD’s miljökommitté.

•

ICOLD’s hemsida är nyligen uppdaterad med bl.a. förbättrad möjlighet att ladda ned dokument. Notera
att det finns arbetsrum skapade för de tekniska kommittéerna där det går att dela dokument.

•

Det diskuterades att producera en video baserat på ICOLD´s ”Dams and the World Water”. Eftersom det
inte finns någon budget för detta beslutades att skjuta upp det och försöka hitta ett lämpligt sätt för
finansiering.

•

Central Office har ett antal presentationer relaterade till kommitténs arbetsområde. Vid önskemål går det
att låna och använda dessa för nationella kommittéer.

•

Till nästa möte jobbar kommittén med en uppdatering av ICOLD publikationen från 1999 ”Benefits and
Concerns About Dams”.

Kommitténs uppdrag, ”Goals and Objectives”:
1. Enhance ICOLD’s reputation as the leading professional organization for dams on scientific, technical, social,
environmental and ethical issues.
2. Promote public understanding of the beneficial role of dams for water storage in the development and
management of the world’s water resources and the risks associated with climate variability and change.
3. Promote programs that provide balanced and credible information to the public on the purpose and role of
dams in storing and managing water in a watershed.
4. Develop further international media relations to ensure that balanced and credible information is available on
the role of dams for use in all parts of the world.
5. Provide a source of credible information on dams and reservoirs to counter unbalanced articles published in
the media.
6. Keep up to date and informed on issues surrounding dams on their role in the development and management of
the world’s water resources.
7. Collaborate, develop and disseminate information and delivery strategies for use by Technical and National
Committees.

För att åstadkomma dessa mål skall kommittén:
1. Maintain regular contact with Technical Committees to assist in the public awareness of their profile, findings
and conclusions.
2. Prepare guidance to assist National Committees with public communication strategies including proactive and
reactive responses to current issues.
3. Provide assistance to Central Office to maintain and enhance the ICOLD Website.
4. Encourage the use of a range of available multimedia communication tools. Provide guidance on the
implementation of these public communication initiatives.
5. Review and where necessary update previous publications published by the Committee.
6. Develop video, photographic and other visual resources to provide background and assist in the presentation
on the benefits of dams and water resource development.
7. Collaborate and assist with providing resources to assist National Committees with public awareness and
education.
8. Coordinate and collaborate with other international organizations at a global, regional and national level in
areas of mutual interest relating to public awareness and education.
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