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„Az építészet nem mentheti meg a világot, de jó példát mutathat.”
(Alvar Aalto)
Az európai város par excellence társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai találkozóhely.
Olyan értékeket hordoz, amelyeken minden európai ország és polgáraik többsége osztozik. Az
európai város az európai identitás és kultúra szimbóluma és egyben termőtalaja.
Az európai városban e találkozások gazdagságának és tartósságának nélkülözhetetlen feltétele
a társadalmi sokszínűség, ezért városainknak minden lakosa számára jövedelméhez,
életmódjához és szükségleteihez igazodó, megfelelő, jó minőségű lakást kell nyújtania.
Az európai város lakói büszkesége, ha ez nem lenne így, akkor azzá kell válnia. A polgárok
legyenek fő szereplői és egyben haszonélvezői ennek, így növelhetik a városok
versenyképességüket és fenntarthatóságukat, ugyanakkor megmaradnak kulturális
gazdagságunk lényeges elemének.
Ma veszélyben forog ez az örökséget és gazdagságot létrehozni képes közös történelem, és a
mi feladatunk lehetővé tenni, hogy folytatódjon. A világot megrengető gazdasági válság
hatással van és lesz az építéssel összefüggő politikára. Ez mindenképpen újabb bizonyítéka
annak, hogy a piac nem lehet az épített környezet fejlesztésének egyedüli szabályozója.
Európának szüksége van az építészetre és az építészetpolitikákra ahhoz, hogy megőrizhesse a
ma és a holnap városának gazdagságát és életminőségét.
Kihívások
Európában a városi élet fejlődik, de erőteljes nyomásnak van kitéve.
•

Az éghajlatváltozás kevésbé kellemessé teszi az életkörülményeket, és ez a jelenség a
városokban erősebb.

•

Számos európai várost fenyeget a tengerszint emelkedése vagy az árvízveszély, illetve
épp ellenkezőleg, a szárazság és a vízhiány.

•

A szennyezés és a környezeti károk állandó veszélyt jelentenek a városi
életkörülményekre.

•

A városi népességszám növekszik, de városaink „felhígulnak”, amikor szétterjednek.

•

A városokba irányuló vándorlás erősíti a kultúrát, a kereskedelmet, javítja a
találkozások, a kapcsolatok minőségét, ugyanakkor komoly társadalmi feszültségeket
kelt.

•

A városi infrastruktúra elöregedett, nem mindig felel meg az elvárásoknak sem a
közlekedés sem a szolgáltatások terén.

Javaslatok
Az építészet a városi feszültségek közvetítője. Építsük újjá a várost, amely összebékít és nem
megoszt, mégpedig úgy, hogy a mai kor és a jövő generációk törekvéseinek is tartósan
megfeleljen: szolidáris, innovatív és szép várost.

Szolidárisabb város
(a fordító megjegyzése – szolidaritás: egyetemes felelősség, érdekközösség, összetartozás, az
összetartozás érzése, közösségi kapcsolat)
A túlzott motorizáció, a megnövekedett gépkocsiforgalom és az időrabló utazás csökkentése
érdekében bátorítani kell a kényelmes, kiegyensúlyozott élethez, a jóléthez szükséges összes
funkciót integráló városrészek kialakítását: a holnap európai városának mindenki számára
elérhetőnek kell lennie, és gyalogos léptékkel mérve kell biztosítania a lakó- és munkahelyet,
a szórakozást és a közintézményeket – mintha visszatérnénk a poliszhoz, emberibb léptékben.
A munkahelyet, a kereskedelmi és szolgáltató létesítményeket valamint a lakóhelyet
megfelelő tömegközlekedési hálózattal, a központot és az agglomerációjához tartozó
településeket pedig az elérhetőséget kielégítően biztosító közlekedési hálózattal kell
összekötni.
E célok elérésének megkerülhetetlen feltétele a megfelelő telekgazdálkodás.
A környezetet és a jövő generációkat jobban tisztelő város
A városok túlzott szétterülésének elkerülése és a természeti erőforrások megőrzése érdekében
részesítsük előnyben az olyan kompakt településszerkezetet, amely a kereskedelmet,
szolgáltatást, munkahelyet és lakóhelyet együtt kezelendő egységnek tekinti.
Óvjuk az urbanizált területek között elhelyezkedő természeti területeket. Óvjuk és fejlesszük a
közterületek valamint a köz- és magánterületek közötti átmeneti területek minőségét.
Bátorítsuk az olyan lakóformák kialakítását, amelyek összhangban vannak a fenntartható
fejlődéssel, és lehetővé teszik a polgárok új életforma, életmód iránti törekvései kielégítését.
Fejlesszük a városi környezetet rövid életciklusú anyagok, víz és energia valamint
élelmiszertermelés előnyben részesítésével.
Támogassuk az innovációt az anyaghasználat, az energiagazdálkodás és az építészeti tervezés
területén, részesítsük előnyben a kreativitást.
Részesítsük előnyben a Lipcsei Charta szellemében a közösségi kapcsolatok megőrzését, a
meglévő épületek felújítását és a már kialakult városrészek rehabilitációját a módszeres
pusztítással szemben.
Szebb és élhetőbb város
Az építészeknek és partnereiknek a merészséget és a mindennapi élet művészetét ötvöző
építészetet, városrendezést és várostervezést kell magasabb rangra emelniük.
Építészek, építészetért felelős közigazgatási szervek, építészettel foglalkozó szakemberek és
laikusok az európai képviselők és felelősök rendelkezésére bocsátják gondolataikat, tudásukat
és lelkesedésüket, és arra szólítanak, hogy az építészeti kultúra és az építészeti minőség
szempontjai erőteljesebben, élőbben jelenjenek meg az európai térségek rendezéséről és a
városok felzárkózásáról folyó vitában.
Forrás (angol és francia eredeti letölthető): "http://www.efapfepa.eu/wiki/index.php?title=Manifeste_du_FEPA"
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