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BULETIN INFORMATIV URBACT
Oraşele de mâine trebuie să lucreze mai eficient pentru creşterea
numărului locurilor de muncă
De la criză la inovare
Ştiri despre Conferinţa Anuală URBACT

”Oraşele de mâine” trebuie să
lucreze mai eficient pentru
creşterea numărului locurilor de
muncă

Şase grupuri de lucru URBACT lucrează pentru
susţinerea
raportului
Comisiei
Europene
”Oraşele de mâine” pe parcursul conferinţei
anuale de la Copenhaga, din 3-4 decembrie.
Alison Partridge, coordonatoarea More Jobs,
Better Cities, descrie activitatea grupului ei cu
privire la ocuparea forţei de muncă, în timp ce
într-un articol separat sunt indicate celelalte
cinci concluzii provizorii.
Care sunt proiectele URBACT către care v-aţi
îndreptat atenţia în cadrul grupului de lucru
”More jobs”?
Alison Partridge: Ne-am îndreptat atenţia către
proiectele URBACT care vizau locurile de muncă şi
creşterea numărului acestora, dar cele mai
interesante sunt ESIMeC, Creative Clusters, Urban
N.O.S.E., My Generation şi Open Cities. De
asemenea, am urmărit câteva proiecte INTERREG,
şi câteva dintre activităţile pe care le desfăşoară

forumul OECD-LEED
Economie Locală
Dezvoltarea Ocupării Forţei de Muncă.
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Cine este implicat în coordonarea grupului de
lucru şi cum funcţionează?
Eu sunt coordonatoarea, iar grupul de lucru este
alcătuit din prof. Mike Campbell OBE, expert
independent pe piaţa muncii; Norbert Grasselli, un
specialist din Ungaria în inovaţia şi ştiinţa
economiei; Daniel Garnier, un ofiţer al autorităţii
locale din Marea Britanie, specializat în dezvoltarea
economică, care lucrează foarte mult pe teren; Paul
Soto, managerul polului tematic pentru locuri de
muncă şi dezvoltare pentru URBACT; Francesca
Froy, analist-senior în politici, forumul OECD-LEED.
Avem o gamă largă de profesionişti la cel mai înalt
nivel, iar Norbert şi Dan sunt acolo tocmai pentru a
verifica realitatea!
Membrii reprezentativi pentru grup s-au întâlnit de
câteva ori începând cu luna martie. Conţinutul a
venit din partea unui birou de verificare a acestor
proiecte. Daniel şi cu mine suntem partenerul,
respectiv expertul lider al proiectului ESIMeC şi
evident, avem o contribuţie majoră.
Am lansat, de asemenea, o anchetă publică, un
apel pe care l-am publicat pe website-ul URBACT,
rugând reprezentanţii oraşelor să ne comunice ce
anume fac pentru a susţine creşterea locurilor de
muncă. Am avut două ”audieri”, în iunie şi
septembrie, întâlniri la care am invitat ceea ce
numim ”gânditori şi împlinitori”, specialişti în
strategii, oameni politici, din mediul academic, apoi
practicieni ai oraşelor din toată Europa.
Care este rezultatul activităţii voastre: ce aţi
descoperit? Care sunt lecţiile cheie pe care le-aţi
învăţat? Cum vor fi de folos toate acestea altor
oraşe?
Am încercat să venim cu reflecţii asupra unor dileme
şi schimbări cu care se confruntă oraşele în
contextul austerităţii. Totul este diferit faţă de cum
era înainte şi am mai rămas puţine persoane în
mediul URBACT – în special în domeniul ocupării şi
creşterii forţei de muncă – care, cred că ne vom
întoarce la afaceri, aşa cum obisnuiam. Deci, am
încercat să vedem ce oraşe pot susţine creşterea
locurilor de muncă într-un mod diferit.
Apoi dezvoltăm un ”Cadru pentru Acţiunea Oraşelor
asupra Locurilor de Muncă” în trei părţi. Prima se
referă la economie şi locuri de muncă şi ne-am
îndreptat atenţia către ce anume pot face oraşele
pentru a creşte oferta de locuri de muncă, cum ar fi

diversificarea, specializarea inteligentă – importanţa
unui mediu de afaceri prietenos în oraş. De
asemenea, ne-am îndreptat atenţia către schemele
nivelurilor de trai şi iniţiativele locale de achiziţii
publice.
A doua parte se referă la oameni şi competenţe, la
importanţa de a avea forţă de muncă calificată
înoraş, la existeţa unor legături de brokeraj între cei
neangajaţi şi angajatori. În al treilea rând, am
observat problemele conexe, cum ar fi cele dintre
conducere şi structurile guvernamentale.
Mesajul principal este acela că sunt multe lucruri pe
care oraşele le pot face fără a cheltui sume mari de
bani, dar, în general, oraşele trebuie să lucreze mai
inteligent pentru a atinge performanţa. Este vorba
despre o înţelegere puţin mai bună a mediului în
situaţia post-criză, iar pentru aceasta avem nevoie
de politici şi de noi competenţe. Totul trebuie să se
coreleze mai bine. Nu putem continua să lucrăm în
cadrul acestor ”silozuri politice”, prin care oraşele
acţionau în mod tradiţional.
Cum vor fi prezentate concluziile voastre la
workshop-ul More Jobs din cadrul Conferinţei
Anuale?
Noi privim workshop-ul ca pe un forum de
consultare, dar şi ca pe o oportunitate de a strânge
mai multe sugestii din partea oraşelor. Pentru
fiecare dintre cele trei părţi avem câte patru afirmaţii
şi vom ruga reprezentanţii oraşelor să se
autoevalueze pe o scară de la ”facem o mulţime de”
la ”nu facem prea mult din”. Analiza rezultatelor ne
va ajuta să descoperim care sunt căile de urmat şi
care sunt provocările cărora cei implicaţi trebuie să
le facă faţă.
Ce veţi publica şi când?
În primăvară vom publica raportul, ”Cadru pentru
Acţiunea Oraşelor asupra Locurilor de Muncă: ce
pot face oraşele pentru a susţine şi a crea noi locuri
de muncă în perioada de recuperare”. Încercăm să
realizăm rapoarte scurte, deoarece credem că este
foarte important pentru practicieni şi pentru factorii
politici ca acestea să fie accesibile şi concise.
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Şase grupuri de lucru
desemnate cu
investigarea metodelor prin care oraşele
europene progresează către dezvoltarea urbană
durabilă, prezintă provocările cu care s-au
confruntat şi concluziile lor

Eddy Adams, coordonatorul, afirmă că în timp ce
oraşele lovite de tăierile bugetare se luptă să îi
susţină pe cei mai marginalizaţi din societate, există
persoane care privesc criza ca pe o oportunitate de
a promova inovarea socială. “Susţinerea unora
dintre cele mai vulnerabile persoane cu mai puţine
resurse este o provocare comună,” afirmă el.
Oraşele care se confruntă cu această provocare au
dezvoltat noi modele de direcţiune civică,
caracterizate prin relaţii noi de lucru şi prin dorinţa
de a-şi asuma riscuri.
Combaterea segregării sociale în oraşe

“Am explorat un nou concept al mobilităţii corelat cu
o viziune socială asupra oraşului în care măsurile
luate pot acţiona ca un fel de liant,al priorităţilor
urbane”, afirmă coordonatoarea, Sally Kneeshaw.
Aceasta subliniază faptul că planificarea eficientă a
mobilităţii poate uni cartierele defavorizate cu
locurile de muncă şi serviciile de care au nevoie.

Acest grup de lucru şi-a îndreptat atenţia către patru
oraşe specifice studiate în cadrul proiectelor
URBACT. Coordonatorul Iván Tosics explică:
“Două dintre ele, Malmö şi Berlin, aparţin unor ţări în
care “statul bunăstării” este puternic încă, iar
divizarea oraşului în zone sărace şi bogate nu este
încă atât de avansată. Franţa nu a avut succes în
această privinţă, după cum indică Vaulx-en-Velin,
suburbia oraşului Lyon. Apoi Napoli, prin
posesiunea sa Scampia, este una dintre cele mai
izolate zone din Europa.
Iván Tosics speră că workshop-ul va demonstra
faptul că oraşele mai puţin segregate se comportă
mai bine în mai multe aspecte ale vieţii. Izolarea
face vizibilă sărăcia,” afirmă el, “de aceea, în afara
îmbunătăţirii situaţiilor ghetourilor, trebuie create
reţele între zonele sărace şi cele bogate.”

Construirea eficienţei energetice
Oraşe în declin
Coordonatorul acestui grup de lucru este Antonio
Borghi, care este expert în cadrul proiectului
URBACT LINKS, prin urmare, echipa s-a folosit de
studiul său în ceea ce priveşte reabilitarea termică a
patrimoniului construit. Grupul de lucru a integrat, de
asemenea, concluziile reţelelor CASH şi HerO.
“Procesul capitalizării este continuu,” adaugă Antonio
Borghi, “dar acest lucru s-a simţit ca un proces foarte
necesar pentru oraşe. În cadrul workshop-ului ne vom
concentra atenţia asupra modului în care reabilitarea
termică şi creşterea eficienţei energetice pot constitui un
motor pentru dezvoltarea durabilă economică, socială şi
de mediu.”
Susţinerea tinerilor prin inovaţia socială
Unul dintre cele trei grupuri de lucru care subliniază
problemele sociale ale oraşelor din Europa,
concentrat pe tinerii debusolaţi, a atras atenţia
asupra rezultatelor unui număr de proiecte
URBACT, incluzând Co-Net, My Generation,
PREVENT, TOGETHER şi Roma-Net.

Acest grup de lucru evaluează problemele complexe
care produc scăderea populaţiei, incluzând
scăderea ratei fertilităţii, îmbătrânirea populaţiei şi
fenomenul de migrare. Grupul de lucru a utilizat
rezultate ale proiectelor URBACT, cum ar fi Active
A.G.E.
Hans Schlappa, organizatorul workshop-urilor din
cadrul conferinţei de la Copenhaga, afirmă că
răspunsul la problema oraşelor în declin se va
concentra pe trei probleme: adaptarea la
infrastructura fizică, cum ar fi preocuparea faţă de
clădirile abandonate; reechilibrarea serviciilor pentru
a
fi
adaptate
necesităţilor
populaţiei
şi
reconsiderarea întregului oraş. “Acceptarea faptului
că oraşul este în declin şi a faptului că trebuie
dezvoltată o nouă viziune care să rezoneze cu
cetăţenii prezintă provocări mai puţin vizibile, dar la
fel de importante pentru oraşe,” afirmă acesta.

5

Ştiri despre Conferinţa Anuală
URBACT

Articolele pot fi găsite în secţiunea „Available Files”.
Puteţi, de asemenea, să încărcaţi materiale pentru
discuţii!

Pregătiţi-vă pentru sesiunile workshop-urilor de
la Conferinţă: materialele Tribune 2012 sunt
disponibile acum!

Conectaţi-vă cu ceilalţi participanţi acum! Este foarte
uşor: aveţi nevoie doar de un nume şi o adresă de
e-mail. Puteţi apoi să vă alăturaţi grupurilor de
workshop şi să vizualizaţi articolele, unde discuţiile
au început deja.

Publicaţia electronică “URBACT Tribune 2012” este
un material major de capitalizare a rezultatelor
proiectelor URBACT. Lucrările reprezentând sinteza
observaţiilor fiecărui grup de lucru care a analizat
rezultatele proiectelor este acum disponibilă pe
website-ul conferinţei. Cu ajutorul acestor lucrări,
fiecare dintre cele şase tematici ale workshop-urilor
poate fi pregătită de către participanţi!
Mai mult decât a vă informa, puteţi împărtăşi, stabili
relaţii sau face schimb de idei şi feedback cu
profesionişti ai domeniului, mulţumită spaţiului
online de discuţii pe care l-am creat. Vă invităm cu
căldură să vă alăturaţi comunităţii de lucru online şi
să intraţi în grupurile din cadrul workshop-urilor,
unde s-au lansat discuţii pe marginea fiecărui articol
Tribune. Faceţi click pe fiecare link de mai jos
pentru a vizualiza cele şase articole dedicate
workshop-urilor:







Shrinking cities: challenges and
opportunities
More jobs: better cities
Supporting young people through social
innovation
Against divided cities in Europe
Motivating mobility mindsets
Building energy efficiency

De asemenea, publicaţia electronică URBACT
Tribune 2012 poate fi descărcată integral de pe
website-ul URBACT. Pentru aceasta, faceţi click
aici. Fiecare dintre cele şase articole pot fi găsite pe
site-ul URBACT, în secţiunea Documente, la
„documente Tematice URBACT II”.

URBACT is a European exchange and learning
programme

promoting

sustainable

urban

development.
It enables cities to work together to develop
solutions to major urban challenges, reaffirming the
key role they play in facing increasingly complex
societal challenges. It helps them to develop
pragmatic solutions that are new and sustainable,
and

that

integrate

economic,

social

and

environmental dimensions. It enables cities to share
good practices and lessons learned with all
professionals involved in urban policy throughout
Europe. URBACT is 181 cities, 29 countries, and
5,000 active participants

www.urbact.eu/project

