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Wystartowała druga faza Sieci Planowania
Działań URBACT!
Artykuł źródłowy:
http://urbact.eu/urbact-action-planning-networks-kick-start-their-2nd-phase

20 Sieci Planowania Działań zostało zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący
URBACT.
W sumie składają się z 216 partnerów, głównie miast, ale
zaangażowanych zostało też kilka uniwersytetów oraz innych lokalnych podmiotów
publicznych. Ich prace będą koncentrowały się wokół bardzo różnorodnych
tematów, począwszy od integracji imigrantów po handel detaliczny w centrach
miast, rolnictwo miejskie i zrównoważony transport.
Letni Uniwersytet URBACT, który odbędzie się w Rotterdamie w dniach 24-26 sierpnia będzie
kluczowym momentem dla wszystkich miast biorących udział w programie uczenia się i testowania metod
opracowywania Zintegrowanego Planu Działania:
Jak rozpoznać i zdefiniować zagrożenie wybranym problemem?Jak zaangażować różne grupy
interesariuszy? Jak zmierzyć wpływ podjętych działań? To niektóre z pytań, które wymagają odpowiedzi
przy opracowywaniu planu działań, i które będą omawiane podczas letniego uniwersytetu.
Poza oferowaniem pomocy miastom, tak aby skutecznie realizowały swoje plany działania na szczeblu
lokalnym, URBACT również przypomina o szerszym, europejskim kontekście, w tym o ustaleniach
Europejskiej Agendy Miejskiej. Zamieszczona poniżej tabelka prezentująca 20 partnerstw już działających
w programie URBACT, prezentuje możliwości skorzystania z tej europejskiej inicjatywy w zakresie
wyzwań związanych z gospodarką mieszkaniową, ubóstwem, migracją i jakością powietrza.
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2nd Chance

LUBLIN
Rewitalizacja niewykorzystywanych budynków i przestrzeni
Anna Krzyżanowskaw mieście, w celu zapewnienia miejsca potrzebnym
Orlik
funkcjom, mając na uwadze dobro wspólne.
ania@krzyzanowski.pl

AGRI-URBAN

Ponowne przemyślenie produkcji
rolno-spożywczej w
małych i średnich miastach, aby zarówno pobudzić rynek
pracy i rozwinąć sektor MŚP, jak i doprowadzić do
wytworzenia się powiązań miejsko-wiejskich.

Arrival Cities

Wzory zarządzania różnymi rodzajami migracji i gwałtowną
zmianą struktury populacji. Radzenie sobie z relacjami
pomiędzy jednostkami i grupami społecznymi w miastach w
związku z kwestiami migracji i integracji.

BoostINNO

GDAŃSK
Magdalena
Skiba
Poprawa zdolności administracji publicznej w celu
magdalena.skiba@gda
zwiększenia
znaczenia
społecznych
innowacji
nsk.gda.pl
ekosystemowych, wykorzystując
partycypację, otwartą
innowację i przedsiębiorczość.
WROCŁAW
Marzena Horak
marzena.horak@um.wr
oc.pl

Change!

Opracowanie modelu świadczenia usług publicznych
opartego na współpracy w celu zaspokojenia rosnących
oczekiwań społecznych,
stawieniu czoła wyzwaniom
społecznym
przy
niewystarczających
zasobach
finansowych.

CityCentre
Doctor

Skorzystanie z innowacyjnych rozwiązań w centrach RADLIN
mniejszych miast w celu zachowania lokalnych tradycji, Mariusz Węglorz
przyciągnięcia przedsiębiorców i stworzenia miejsc pracy.
mweglorz@radlin.pl

City Mobil Net

Rozwiązywanie poważnych problemów z mobilnością
miejską poprzez udzielenie wsparcia miastom w
opracowaniu strategii zrównoważonej mobilności miejskiej
w kompleksowym procesie opartym o współpracę z
perspektywą realizacji w okresie 10-15 lat.

PROCURE

LUBLIN
Marcin Chrapowicki
Odkrywanie sposobu w jaki można wykorzystać środki marcin.chrapowicki@lu
publiczne aby przyniosły korzyści dla przedsiębiorstw i blin.eu
mieszkańców oraz miały pozytywny wpływ na miasto i
lokalną gospodarkę.
KOSZALIN
Adam Sawicki
adam.sawicki@um.man
.koszalin.pl

Smart Impact

Zidentyfikowanie
mechanizmów
i
metod
na
przezwyciężanie,
czy
też
minimalizowanie
ryzyka
związanego z wdrożeniem
inteligentnych technologii
miejskich.

MAPS

GDAŃSK
Magdalena
Skiba
magdalena.skiba@gda
nsk.gda.pl

ZARZĄD
DRÓG
I
ZIELENI W GDAŃSKU
Karolina Orcholska
karolina.orcholska@zdi
z.gda.pl

Odnowienie i zrównoważone zarządzanie opuszczonych
terenów powojskowych na obszarach miejskich, tak by
wspomóc integrację i spójność społeczną.

Freight TAILS

Podjęcie
wyzwań
związanych
z
gwałtownym
wzrostem tranzytu towarowego w kontekście kompleksowej
logistyki miejskiej i
stymulowania niskoemisyjnego
transportu towarowego w miastach.
.

Gen-Y City

POZNAŃ
Iwona
Matuszczak-Szulc
Wspieranie kreatywnych i innowacyjnych przedsiębiorców
iwona_matuszczak@u
z
generacji Y poprzez rozwijanie dostosowanych do
m.poznan.pl
aktualnych potrzeb różnorodnych form współpracy między
światem nauki, biznesu i samorządu lokalnego.
TORUŃ
Aleksandra Izycka
a.izycka@um.torun.pl

INTERACTIV
E CITIES

GDYNIA
Alicja Pawłowska
a.pawlowska@zdiz.gdy
nia.pl

Zbadanie, jak cyfrowe media społecznościowe oraz treści
tworzone przez użytkowników mogą poprawić dzisiejsze
zarządzanie miastem.

In Focus

Opracowywanie lepszych i bardziej skutecznych polityk
BIELSKO-BIAŁA
miejskich, ułatwiających identyfikację i pozyskiwanie
Jan Sienkiewicz
nowych możliwości sektorowych i tworzenia strategii
jsienkiewicz@arrsa.pl
inteligentnych specjalizacji.

REFILL

Wdrażanie
praktyk
związanych
z
tymczasowym
wykorzystaniem pustych przestrzeni w celu zidentyfikowania
ich długotrwałych efektów oraz sposobów, w jaki wpływają
one na samorządy w procesach decyzyjnych i planowaniu.

RESILIENT
EUROPE

KATOWICE
Zwiększenie poziomu odporności miasta i skutecznego
Adam Orzeł
wykorzystywania swojego potencjału rozwojowego z
Adam.Orzel@katowice.
wykorzystaniem reguł zarządzania w okresie przejściowym.
eu

RetaiLink

POZNAŃ
Agnieszka Osipiuk
agnieszka_osipiuk@um
.poznan.pl

Wspieranie rewitalizacji centrów miast w miastach o
średniej wielkości poprzez wdrożenie innowacyjnej strategii
sprzedaży detalicznej, która poprawi konkurencyjność
małych i / lub niezależnych przedsiębiorstw sektora handlu
detalicznego.

Sub Urban

Zagęszczanie miast w jego granicach, a nie ich poszerzanie
poprzez odkrywanie nowych praktyk, procesów, narzędzi i
partnerstw
związanych
z
planowaniem
i
zagospodarowaniem przestrzennym

TechTown

Zbadanie,
jak
małe
i
średnie
miasta
mogą
zmaksymalizować potencjał do tworzenia miejsc pracy w
obszarach technologii cyfrowych i w jaki sposób firmy mogą
zdobyć umiejętności konieczne do rozwoju i konkurowania
w ramach gospodarki cyfrowej.

Vital Cities

Wykorzystanie innowacyjnych technik planowania i
projektowania przestrzeni miejskiej w celu przebudowy
przestrzeni publicznych
pod usługi rekreacyjne i
przełamania barier w partycypacji mieszkańców o mniejszej
aktywności i tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.
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KRAKÓW
Sebastian
Gryglaszewski
Sebastian.Gryglaszews
ki@um.krakow.pl
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‘Kryzys migracyjny’: Szukając spójności
pomiędzy dwoma światami, poziomem
rządowym i lokalnym
Artykuł źródłowy:
http://www.blog.urbact.eu/2016/05/migrations-two-worlds-apart-seeking-cohesion-between-the-nationaland-local-levels/

W jaki sposób innowacje społeczne mogą pomóc współczesnej Europie, która gości
przybyszy z Afryki i Bliskiego Wschodu uciekających przed wojną i biedą? Jak
innowacje społeczne mogą zmniejszyć lęk przed nieznanym w krajach środkowej i
wschodniej Europy, które nie mierzą się z falą uchodźców, ale z falą lęku przed
nimi? Jakie innowacje społeczne możemy wymyślić, aby odwieźć młodych ludzi
przed opuszczaniem Europy i porzuceniem gwarantowanych przez nią swobód, w
sytuacji, gdy sądzą, że mogą uzyskać większe wsparcie społeczne w miejscach
takich jak Syria i Irak walcząc dla ISIS, a nawet wracając do Europy, by zniszczyć
ludzi, rodziny i pokojowe współżycie międzykulturowe .
Sieć Boosting Social Innovation URBACT będzie musiała zadać sobie to pytanie w najbliższych
miesiącach. Jako jej główny ekspert będę chciał poprowadzić rozważania związane z zarządzaniem
miejskim i oczywiście migracją, które mogą nawet wnieść wkład do pracy innych sieci.
Mój ojciec na przełomie 1939/40 był emigrantem, musiał uciekać z Polski, kiedy Związek Radziecki
wkroczył od wschodu, po tym jak Niemcy zaatakowali od zachodu. Był internowany na Węgrzech (które
były przyjaznym krajem), a następnie trafił do Syrii, pieszo - z tego co pamiętam z opowieści. Wielu
Polaków tam się znalazło, byli serdecznie witani i mogli ponownie utworzyć polskie siły zbrojne, aby dalej
walczyć o uwolnienie Polski z rąk jej najeźdźców.
W 1981r. byłem dziennikarzem w północnej Francji pracując dla polskojęzycznej gazety codziennej.
Wielu Polaków nie mogło lub nie chciało wrócić do swojego kraju, po tym jak generał Jaruzelski
wprowadził stan wojenny. Rozumiałem, że moim obowiązkiem jest pomóc im się zorganizować.
Codziennie, kiedy wracałem z pracy mój salon był pełny Polaków, którzy potrzebowali wszystkiego,
dokumentów, zakwaterowania, pracy, pieniędzy. Byliśmy solidarni ze Solidarnością i zaczęliśmy wysyłać
wiele rzeczy do Polski, żeby pomóc opozycji. To było oczywiste.
Dzień po ostatnich tragicznych zamachach bombowych w Brukseli, Pani Premier Szydło powiedziała, że
w tej chwili nie ma możliwości, żeby do Polski przyjechali imigranci. To pokazuje jak silna jest fala strachu.
To jednak nie pokrywa się z tym co robi kilka miast w Polsce, które solidnie przygotowują się do przyjęcia
uciekających osób. W Gdańsku ponad 80 stowarzyszeń i instytucji oraz ponad 120 osób opracowuje plan
operacyjny dotyczący tego, jak przygotować się, na przyjęcie przybyszów. Od ponad 9 miesięcy grupy
robocze wymieniały doświadczenia, przeprowadzały konsultacje ze specjalistami i definiowały najlepszy
rodzaj współpracy dla dobra nowych mieszkańców. Końcowa konferencja pierwszego etapu prac
przyciągnęła wiele osób z Polski i zagranicy. Na konferencji panowało przekonanie o wartości rzetelnej
rozmowy, trudne tematy zostały podjęte i że miasta były przygotowane.
W miecie Rostok w Niemczech, Związek Miast Bałtyckich zorganizował ostatnio konferencję, by
wymienić się praktykami ze stowarzyszonymi miastami. Do miasta napłynęła fala imigrantów - w ciągu
kilku miesięcy przybyło 35 tys. osób. Większość była w drodze do krajów skandynawskich, ale mimo to
potrzebowali skorzystać z opieki lokalnej społeczności. Miasto poradziło sobie z tą sytuacją, ale tylko
dzięki pomocy organizacji pozarządowych i wielu aktywnie zaangażowanych mieszkańców. W Trelleborg
w Szwecji osiedliło się wielu z tych emigrantów i dzisiaj miasto musi sobie poradzić z 4,2 tys. dzieci i
młodzieży, które przybyły same bez swoich rodziców! Wiele innych miast również opowiedziało swoje
historię o tym niespotykanym do tej pory napływie ludzi. Potrzebujemy ich i możemy sobie poradzić z tą
sytuacją. To było główne przesłanie od tych bardzo zaangażowanych miast.
Jednak kolejne przesłanie miało inny charakter. Zaapelowano do rządów narodowych i Unii Europejskiej
by zarządzały całą tą sytuacją inaczej i wzięły pod uwagę doświadczenia, które miasta już posiadają. Jak
zostało już podkreślone wiele razy, to miasta przyjmują każdego pojedynczego uchodźcę, nie rządy.
Po zamachach samobójczych w Brukseli jest być może trudno pisać o ludziach uciekających przed wojną
i terrorem. Wiem, że pomiędzy tymi uchodźcami mogą znaleźć się zamachowcy samobójcy. W każdym
razie i tak uda im się przedostać do Europy i niestety trzeba zdać sobie sprawę, że zdarzyć się mogą
nowe zamachy. Jednak ten strach musi zostać pokonany przez solidarność, dobroczynność i pomoc,
które musimy starać się okazywać tym, którzy uciekają do nas po bezpieczeństwo, jedzenie i spokojny
sen.

Autor: Peter Wolkowinski, ekspert URBACT
Zdjęcie: Gordon Welters/UNHCR, “How will Germany house all its refugees?”, irinnews.org
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#Basque2016: co czeka europejskie miasta
zrównoważone?
Artykuł źródłowy:
http://urbact.eu/basque2016-what%E2%80%99s-next-european-sustainable-cities

W ostatnim tygodniu kwietnia dołączyłem do grupy 800 lokalnych i regionalnych
liderów, ekspertów miejskich, badawczy i aktywistów, którzy spotkali się na 8.
Europejskiej Konferencji nt. Zrównoważonych Miast . Odbyła się ona w Bilbao, na
terenie starych doków przekształconych w nowoczesne centrum konferencyjne tematem przewodnim wydarzenia były właśnie tego typu transformacje. Jak nasze
miasta zmieniły się przez minione dekady? W jaki sposób ewoluowały polityki unijne
i światowe
i co to oznacza na poziomie lokalnym? Co oznacza bycie
Europejczykiem, lokalnym liderem, adwokatem zrównoważonego rozwoju w świecie,
który tak szybko się zmienia? I jeszcze jedno ważne pytanie, które musi pojawić się
pod koniec takich rozważań - jaka czeka nas przyszłość?

Zanim jednak będziemy mówić o przyszłości, wyjaśnimy jak znaleźliśmy się w miejscu, gdzie teraz
jesteśmy. Konferencja w Bilbao była ósmą w serii konferencji dotyczących zrównoważonych miast - co z
poprzednimi edycjami wydarzenia?

Od Rio do Aalborg - wycieczka po zakamarkach pamięci
Pierwszy przystanek: Rio. W 1992 odbyła się Konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych dotycząca
środowiska i rozwoju znana także jako Szczyt Ziemi, która zakończyła się opracowaniem planu działania
na rzecz zrównoważonego rozwoju zatytułowanego Agenda21. Rozdział 28. dokumentu odnosił się do
ważnej roli samorządów lokalnych, poziomu władzy najbliższego mieszkańcom i wzywał do
opracowania Lokalnych Agend 21, lokalnych zrównoważonych strategii opracowywanych w ramach
szerokich konsultacjach społecznych.
Kolejny przystanek: Aalborg. W 1994 r. na pierwszej konferencji poświęconej zrównoważonemu
rozwojowi miast spotkali się   europejscy liderzy samorządów lokalnych i regionalnych, aby dyskutować o
swojej roli we wdrażaniu Agendy 21 oraz  5. Programu Środowiskowego UE. Na spotkaniu oficjalne
rozpoczęła funkcjonowanie Europejska Kampaniana na rzecz Zrównoważonych Miast Sustainable Cities
and Towns Campaign. oraz przyjęto również wizjonerski dokument znany jako Aalborg Charter (Karta
Miast Europejskich na rzecz Ekorozwoju). Podkreślający znaczenie sprawiedliwości społecznej, zasobów
naturalnych, globalnej odpowiedzialności oraz partycypacji społecznej, dokument ten pozostaje jednym z
najbardziej nowatorskich i wszechstronnych zaleceń dla samorządów lokalnych dla realizowania
założeń zrównoważonego rozwoju.
W kolejnych latach mogliśmy obserwować realizację tysięcy procesów promowanych w Lokalnej
Agendzie 21, często realizowanych przy wsparciu władz regionalnych czy krajowych. Obecnie Lokalna
Agenda 21 może być już nieco przestarzała i tylko kilka krajów nadal ją stosuje. Jednak, w wielu miastach
procesy te stały się laboratoriami partycypacji społecznej, które wydeptały drogę metodzie URBACT i
dzisiejszym pomysłom na współtworzenie i współprodukcję [i].
Dziesięć lat później, konferencja na temat zrównoważonych miast powróciła do Aalborg (przez Lizbonę i
Hanower) by skupić się na kwestii implementacji, postanowień szczytu ONZ Rio+10 w Johannesburgu.
Karta Aalborg została uzupełniona o zobowiązania Aalborg , będące zestawem jakościowych celów
pogrupowanych w dziesięć obszarów tematycznych.
Pod oboma dokumentami podpisało się tysiące miast z całej Europy. Stały się też inspiracją
niezliczonych działań podejmowanych w ramach , jak i dla poziomu lokalnego.

dla

Zmiana krajobrazu: nowe ramy, nowy poziom złożoności
Ponad dekadę od czasu drugiej konferencji w Aalborg i żyjemy już w bardzo odmiennym świecie.
Znaczenie miast dla rozwiązywania globalnych wyzwań jeszcze nigdy nie było tak szeroko uznawane. Od
negocjacji klimatycznych i celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Developoment Goals, SDGs) na
poziomie globalnym do unijnej Agendy Miejskiej na poziomie europejskim, każdy rozumie - jak stwierdził
Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-Moon w 2012 r. - że droga do zrównoważonego rozwoju biegnie
przez duże i małe miasta świata.
W świetle środowiskowych, społecznych i gospodarczych wyzwań, przed którymi obecnie staje Europa,
konieczność podjęcia rozwiązań naprawdę zmieniających obecną sytuację staje się większa niż
kiedykolwiek. Czy powinniśmy inwestować w budynki spełniające najwyższe standardy energetyczne w
momencie, gdy tysiące ludzi pilnie potrzebuje mieszkań w przystępnej dla nich cenie? W jaki sposób
chronić obszary zielone i bioróżnorodność jeśli presja na wykorzystanie terenów jest coraz większa?
Czy będziemy w stanie zmusić sektor prywatny do poniesienia rzeczywistych kosztów wykorzystywania
surowców naturalnych, nawet jeśli będzie się to wiązało ze zmniejszeniem miejsc pracy?
Niektóre z tych obaw są rozsądne, inne są po prostu mitem. To, co jest jasne, to konieczność
zapewnienia godnego życia dla wszystkich, przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń lokalnych i
globalnych ekosystemów. Nikt nie może więcej spoglądać na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko
tak, jakby były one samotnymi wyspami.

Deklaracja Baskijska: ścieżka w kierunku przyszłości
Deklaracja Baskijska opiera się na dziedzictwie Europejskiej Kampanii na rzecz Zrównoważonych Miast,
dostosowując je do dzisiejszych ambicji. Jest to dokument o charakterze politycznym, a jego celem jest
wsparcie i przyspieszenie społeczno-kulturalnej, społeczno-gospodarczej i technologicznej transformacji.
Dokument ten definiuje 10 nadrzędnych celów - od dekarbonizacji naszych systemów energetycznych i
adaptację do zmian klimatu po włączenie społeczne i mieszkania dostępne dla wszystkich. Wiele z tych
celów, jak np. wzmocnienie lokalnych gospodarek, integracja społeczna i zrównoważona mobilność
brzmią znajomo dla społeczności URBACT i innych zaangażowanych miast. Faktycznie, większość Sieci
Planowania Działań w ramach URBACT III przyjęła przynajmniej jeden z 10 wymienionych celów.
Podczas gdy kwestie związane z lokalną gospodarką i zatrudnieniem pozostają pod specjalną opieką,
coraz bardziej na znaczeniu zyskuje wymiar środowiskowy oraz społeczno-kulturalny . Przykładowo
sieć Resilient Europe poszukuje obecnie różnorodnych aspektów rezyliencji (prężności), z
uwzględnieniem adaptacji klimatycznej, a sieci CityMobilNet i Freight TAILS   adresują problemy
zrównoważonej mobilności miejskiej. Sieci takie jak Arrival lub Vital Cities zajmują się tematyką włączenia
społecznego, integracji, koncentrują się także na zjawisku migracji oraz publicznych usług rekreacyjnych.
Oczywiście kierunek podróży jest względnie dobrze znany - należy tylko wytyczyć drogę. Deklaracja
Baskijka proponuje zestaw 15 ścieżek uwzględniających wymiar społeczno-kulturalny, społecznoekonomiczny oraz technologiczny - wierzę, że właśnie w tym tkwi jej prawdziwa wartość. Poszczególne
ścieżki zostały sformułowane jako zobowiązania i przypisane do trzech następujących rozdziałów:

a) transformacja społeczno-kulturalna
Pierwsze pięć zobowiązań reprezentuje to, co Eddy Adams nazwał w swoim wcześniejszym
artykule "decyzyjnością wspartą zaangażowaniem społecznym". Lokalni liderzy zobowiązują się do pracy
na rzecz równości w dostępie do usług miejskich i odkrywania nowych sposobów ich dostarczania,
poszukiwania i wspierania społecznych innowacji i przedsiębiorczości, gospodarki obywatelskiej i innych
ważnych kwestii.
Jest tutaj także silne zobowiązanie do przejścia z planowania partycypacyjnego
do
partycypacyjnego wdrażania- zmianę, warto odnotować, ponieważ URBACT niedługo rozpocznie swoją
nową przygodę z Sieciami Wdrażania (tak! można jeszcze aplikować!).
Co ciekawe, choć trochę niejasne, w rozdziale zostało także zawarte wezwanie do ponownego
omówienia granic pomiędzy sferą publiczną a prywatną. Oczekiwałbym tutaj silniejsze wyartykułowanie
sprzeciwu wobec prywatyzacji publicznych usług i dóbr. Zostało to - częściowo - wyartykułowane w
rozdziale dotyczącym transformacji gospodarczych i było podkreślane przez wielu prelegentów w trakcie
konferencji w Bilbao, także przez urzędujących burmistrzów Barcelony i Paryża.

b) transformacja społeczno-gospodarcza
Drugi rozdział dotyczy finansowych i naturalnych zasobów ze wskazaniem na znaczenie lokalnej
gospodarki, lokalnych łańcuchów wartości i lokalnych zasobów. W zobowiązaniach zwrócono uwagę na
proces krążenia zasobów, zarówno naturalnych (np. zachęcając do podjęcia działań w zgodnych z tzw.
gospodarki okrężnej - zasady maksymalnego wykorzystania zasobów) jak i finansowych (poprzez
promocję lokalnych i regionalnych walut). Lokalni liderzy zobowiązali się do wybierania produktów i usług
wykonywanych zgodnie z
regułą wysokiej wydajności środowiskowej, przy uwzględnieniu
jednocześnie efektów społecznych i gospodarczych, które mogą mieć związek z podejmowanymi
decyzjami zakupowymi. Było to jednym z kluczowych tematów w Bilbao, kiedy to ICLEI (Międzynarodowa
Rada Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych) świętowała 20. rocznicę swojego Programu w zakresie
Zrównoważonych Zamówień.

c) transformacja technologiczna
Ten rozdział prezentuje oczekiwane, krytyczne spojrzenie na dominujący obecnie dyskurs dotyczący
"smart city" - przypomina nam, że to potrzeby lokalnych społeczności, a nie dostępne technologie
powinny być punktem wyjścia. Zobowiązania zawarte w rozdziale podkreślają wagę równego dostępu do
informacji i silnie wspierają otwarty dostęp do danych, jako standard, który powinien być wdrażany przez
lokalne władze.

Jakie są oczekiwania ze strony UE i rządów narodowych?
Nawet te osoby, które najbardziej entuzjastycznie wierzą w siłę lokalnych działań (z całą pewnością
mógłbym zaliczyć siebie do tej grupy!) muszą przyznać, że miasta nie funkcjonują w próżni. W pełni
świadomi, że krajowe lub unijne ramy mogą wesprzeć lub zaszkodzić
lokalnym
politykom odpowiedzialnym za zmiany, autorzy i sygnatariusze Deklaracji Baskijskiej dostarczają zestaw
rekomendacji adresowanych do różnych szczebli zarządczych. Mogą one zostać podsumowane w
następujący sposób:
zwiększenie poziomej i pionowej integracji polityk powiązanych z rozwojem obszarów
zurbanizowanych,
tworzenie regulacji, które wspierają i przyspieszają zrównoważone zmiany, szczególne w
wymiarze społeczno-ekonomicznym,
wsparcie inicjatyw lokalnych społeczności i podejścia zdecentralizowanego,
powiązanie celów politycznych z programami finansowymi i udostępnienie systemów wsparcia,
współpraca z publicznymi instytucjami finansowymi i bankami, aby dostosować instrumenty
finansowe do potrzeb poziomu lokalnego
Jeśli miałbym podsumować powyższe jednym zdaniem, prawdopodobnie byłoby to coś w stylu "pozwólcie
nam robić to, co potrafimy robić najlepiej". Miejmy nadzieję, że zarówno rządy narodowe, jak i regulacje
unijne będą zbieżne z ambicjami istniejącymi na poziomie lokalnym (np. jeśli chodzi o zdecentralizowane
wytwarzanie energii odnawialnej), w sytuacji, w której cele zrównoważonego rozwoju w skali
globalnej muszą zostać osiągnięte.

Co potem? Ty decydujesz

Lokalni i regionalni liderzy przyjmujący Deklarację baskijską, witający się na scenie z młodymi
przedstawicielami kraju Basków, Bilbao, 27 kwietnia 2016 r.

Na szczęście deklaracja nie kończy się listą oczekiwań, ale obietnic i zobowiązań. Miasta deklarują
gotowość do udzielenia wsparcia władzom krajowym i unijnym we wdrażaniu paryskiego porozumienia
klimatycznego oraz celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Miasta są gotowe również na udzielenie
wsparcia w powstaniu Agendy Miejskiej UE. Aby przyspieszyć przejście w kierunku miast bardziej
produktywnych, zrównoważonych i odpornych, lokalne władze i przedstawiciele miast zobowiązują się do
wdrażania dzialań transformacyjnych zgodnie z proponowanymi ścieżkami. Przedsięwzięcia
transformacyjne będą dokumentowane, monitorowanie, a ich doświadczenia udostępniane innym
poprzez Europejską Platformę Miast Zrównoważonych.
Przyjęta przez aklamację w trakcie ósmej konferencji na temat miast zrównoważonych, deklaracja
baskijska jest otwarta na dalsze działania wspierające i zatwierdzenie przez inne miasta, organizacje i
osoby, które popierają jej przesłanie i chcą wyrazić publicznie swoje poparcie oraz - co najważniejsze chcą ją wykorzystać, jako źródło swoich działań i inspiracji.
Jak będzie wyglądał kolejny rozdział tej historii? Wszystko zależy od Was.
Nie zapomnijcie sprawdzać codziennie postępów sieci URBACT podejmujących zbliżoną tematykę podejmowanie i planowanie przedsięwzięć transformacyjnych najlepiej wychodzi przy współpracy z innymi
miastami.

[i] Tych, którzy chcą się dowiedzieć więcej o lokalnej Agendzie 21 zapraszam do lektury raportu na temat
20 lat lokalnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, którego jestem współautorką. Do
przeczytania tutaj.

Autor:  Ania Rok, Ekspert URBACT
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"My, ludzie": Miasta, narzędzia cyfrowe i
redefinicja demokracji
Artykuł źródłowy:
http://www.blog.urbact.eu/2016/05/we-the-people-cities-digital-tools-and-the-reinvention-of-democracy/

Douche vs. Turd
Zacznę od oczywistego stwierdzenia, że zachodnia demokracja ma obecnie problem. W Stanach
Zjednoczonych działanie Prezydenta coraz bardziej przypomina klasyczny odcinek serialu South Park
pt. Giant Douche versus Turd Sandwich.
W tym samym czasie w Europie wzrastająca liczba referendów krajowych przy jednoczesnej spirali
spadku frekwencji
wyborczej obrazuje rosnące wątpliwości dotyczące istniejących systemów
parlamentarnych. Zjawisko to jest co najmniej niepokojące... Z drugiej strony jednak możemy obserwować
pojawiające się twórcze, innowacyjne odpowiedzi na tę sytuację. Niektóre z nich są bezpośrednią
odpowiedzią na polityczne skutki globalnego kryzysu finansowego z 2008 roku. Na poziomie
poszczególnych krajów, jednym z wartych odnotowania przykładów jest tworzenie przez internet projektu
konstytucji w Islandii (wykorzystanie tzw. crowd-sourcingu). Choć przedsięwzięcie zakończyło się
ostatecznie niepowodzeniem, próba tego małego kraju związana z ponownym określeniem znaczenia
hasła "My, Naród" i naszej roli w kształtowaniu władzy w państwie była inspirująca.
Ale to na poziomie poszczególnych miast dzieje się najwięcej ekscytujących wydarzeń, a także pojawia
się najwięcej pomysłów dotyczących przyszłej organizacji władzy. W poprzednim wpisie na
blogu przywołałem pracę Davida Van Reybrouka, którego praca wpłynęła na G1000, tj. na platformę
innowacji demokratycznych w Brukseli. Zaowocowało to serią paneli, w których wzięło udział 704 losowo
wybranych mieszkańców. Ale to nie jest koniec.
Na całym świecie miasta eksperymentują z nowymi metodami odnowienia swoich mechanizmów
rządzenia poprzez inteligentne włączenie do nich mieszkańców miast. Inny dobry przykład pochodzi z
Melbourne w Australii, które założyło platformę Udziel się w Melbourne poprzez którą tworzone są
śmielsze plany i działania niż te proponowane przez polityków pochodzących z wyborów.

Miasta i/lub technologie
Błędem może być stwierdzenie, że celem powyższych działań jest ściągnięcie większej liczby ludzi do urn
wyborczych. Oczywiście, byłoby miło, gdyby faktycznie tak się stało, ale działania w Melbourne i przykład
G1000 wskazują na bardziej fundamentalną kwestię. Przykłady te wskazują na poszukiwanie alternatyw
dla modelu partycypacyjnego, który - dla wielu osób - jest już obecnie przestarzały. Claudia Chwalisz w
swojej ostatniej książce pt. The Populist Signal przedstawiła przekonujące argumenty, że tak jest w
rzeczywistości.
Niedawno przypomniałem sobie o tym, kiedy miałem okazję poznać rolę technologii w poszerzającej się
demokracji w trakcie Festiwalu Ouishare w Paryżu. Pomiędzy wystawcami zainstalowano kilka platform
technologicznych zaprojektowanych po to, by pomóc wyborcom zmienić lub wywrzeć wpływ na
zmianę aktualnego modelu. Jednym z nich był Voxe, genialne narzędzie, które pozwala użytkownikom na
ciągłe porównywanie kluczowych obietnic kandydatów w wyborach. Innym przykładem był La
Primaire, którego celem jest poszerzenie procesu selekcji we francuskich wyborach prezydenckich
(autorzy dowodzą, że kandydata na prezydenta Francji wskazuje 350 tysięcy członków partii, co
odpowiada zaledwie 0,5% populacji kraju).
Tuż obok prezentowane były platformy poszukujące nowe sposoby realizacji interesów politycznych - są
one dla mnie szczególnie interesujące na poziomie miasta. Przykładem może być Liquid
Democracy, której autorzy opracowali ogólnodostępne narzędzie
ułatwiające podejmowanie
decyzji.Ponadto,
współpracują
oni
także
z
Berlinem
w
przygotowaniu
platformy
partycypacyjnej meinBerlin zaprojektowanej po to, by rozbudować w mieście proces podejmowania
decyzji Spotkaliśmy także Matissa Bonzon z sieci Ourcities, która mobilizuje mieszkańców brazylijskich
miast wokół cyfrowych narzędzi partycypacyjnych. Sieć ma już na swoim koncie kilka sukcesów, w tym
zmianę brazylijskiego prawa.

Czynić różnicę
Co to oznacza dla naszych miast? Cóż, wydaje się, ze potwierdza to jak ważną rolę mają one do
odegrania w odświeżeniu naszych demokracji. Samorządy miejskie są w dobrej sytuacji, aby dotrzeć do
mieszkańców, odbudować ich zaufanie oraz zmobilizować do działania, ponieważ są władzą, która jest
najbliżej ludzi. Mają one także największą możliwość wdrażania działań innowacyjnych,
eksperymentowania i podejmowania ryzyka. W miastach najbardziej pionierscy liderzy szukają nowych
form dotarcia do mieszkańców i nawiązania współpracy, wykorzystując narzędzia cyfrowe zachęcają do
bezpośredniej, dwutorowej komunikacji.
Ale nie wszyscy liderzy miejscy dobrze się czują w nowej sytuacji, dlatego też rozwija się ona w różny
sposób w poszczególnych miastach. W związku z tym takie programy jak URBACT odgrywają ważną rolę,
udzielając wsparcia politykom w angażowaniu się w we współpracę z mieszkańcami.
Jeszcze więcej można osiągnąć wychodząc poza poprawę skomplikowanych relacji pomiędzy wyborcami
i wybranymi przez nich politykami. To jest moment, w którym miasta stają przed wyzwaniem poszukiwania
nowych narzędzi dostosowanych do naszego cyfrowego świata, które uzupełnią lub zastąpią
dotychczasowe narzędzia podejmowania decyzji. Możemy jednak zauważyć, że nie zawsze jest to prosta
sprawa. Nasi przyjaciele - przedstawiciele platformy Liquid Democracy wyjaśniają, że nawet w  
wyróżniających się miastach takich jak Berlin, biurokratyczne młyny obracają się powoli, co bywa
frustrujące dla tych, którzy oczekują szybkiej reakcji.
Wyzwaniem jest również zdefiniowanie nowych relacji współpracy pomiędzy "technikami" i urzędnikami.
Pierwsi z nich zwykle szukają modeli płynnej współpracy, natomiast drudzy zwykle czują się bardziej
komfortowo w tradycyjnych relacjach opartych na umowach. W rozmowie z "hakerem ds. miejskich"
ze Spaghetti Open data odkryliśmy, że relacje z włoskimi władzami lokalnymi stanowiły jedną z
największych barier.
W jaki sposób możemy bardziej efektywnie wspierać te nowe podejścia w miastach? Punktem
wyjściowym jest poszerzenie w urzędach świadomości o nowych narzędziach cyfrowych i o tym, w jaki
sposób mogą one przynieść korzyści. Sieci URBACT (jak np. Interactive Cities, przewodzona przez
Genuę) mogą pomóc, poprzez dostarczanie przykładów, rozwój narzędzi i budowanie zaufania. Inny
otwierający się front to obszar zamówień publicznych, w którym URBACT posiada już wcześniejsze
doświadczenia i który jest przedmiotem działania innej nowej sieci przewodzonej przez Preston i w którym
miasto Lublin jest partnerem. W tym dość technicznych i prawnie skomplikowanym temacie istnieje duży
potencjał dla miast we wzajemnym i bezpośrednim uczeniu się.
Wracając do początku mojej refleksji, Douche vs Tourd jest niesmaczną rywalizacją. Wielu z nas obawia
się kierunku, w jakim będą podążać systemy demokratyczne, jeśli nie zostaną poddane radykalnym
zmianom. Jest to najlepszy czas dla miast by zaangażować się w to wyzwanie. Narzędzia cyfrowe w
połączeniu z mechanizmami budowy kompetencji proponowanymi przez URBACT mogą pozwolić
miastom włączyć się w tę zmianę.

Autor: Eddy Adams, Ekspert URBACT
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Tłumaczenie i redakcja biuletynu:
Aldo Vargas-Tetmajer – koordynacja
Karol Bury
Małgorzata Surmacz

URBACT to europejski program wymiany i nauki promujący zrównoważony rozwój obszarów
miejskich.Program umożliwia miastom z całej Europy nawiązywanie współpracy w celu opracowywania
rozwiązań najpoważniejszych problemów nękających obszary miejskie, co potwierdza kluczową rolę tej
inicjatywy w podejmowaniu działań związanych z coraz bardziej złożonymi zmianami społecznymi. Jest
on pomocy w znajdowaniu praktycznych rozwiązań o innowacyjnym i zrównoważonym charakterze,
integrujących aspekty ekonomiczne, społeczne I ekologiczne. W ramach programu miasta mogą dzielić
się dobrymi praktykami i doświadczeniami z profesjonalistami z całej Europy. Program URBACT zrzesza
181 miast, 29 państw i 5 000 aktywnych uczestników.
www.urbact.eu/project
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