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CONFERINȚA ANUALĂ – REPER ÎN CREAREA VIITORULUI
PROGRAM URBACT III
LUCRÂND CU POPULAŢIA DE ETNIE ROMĂ: CE NE POATE ÎNVĂȚA BRUCE
SPRINGSTEEN?

Conferința anuală – reper în
crearea
viitorului
program
URBACT III

"Îndepliniți-vă rolul, faceți schimb de experiență,
asigurați-vă că sunteți auziți", ne-a îndemnat
Johannes Hahn, comisarul european pentru
politică regională, la deschiderea Conferinței
anuale URBACT "Orașele de mâine: acțiunile de
azi". Mesajul nu a fost irosit pe cei 417 specialişti

din domeniul urbanismului, factori de decizie
politică şi oficiali aleși din întreaga Uniune
Europeană care s-au adunat la Copenhaga în
decembrie anul trecut pentru două zile de
schimb intens de idei și mărturii ale experților
privind soluțiile la provocările cu care se
confruntă orașele din UE. Vă prezentăm în
continuare cele mai importante momente ale
evenimentului.
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O dovadă a succesului și a importanței
Conferinței anuale URBACT 2012, din luna
decembrie, a fost prezența lui Johannes Hahn,
comisarul european pentru politică regională
care, în deschiderea sesiunii plenare, a adresat
participanților un cuvânt extrem de încurajator:
”Vă îndemn ca în lunile următoare să urmați
procesul îndeaproape și în mod activ”

Planul pentru prima capitală din lume
neutră din punct de vedere al emisiilor de
carbon
Ce oraș ar fi fost mai potrivit să găzduiască
evenimentul decât Copenhaga? Primarul său,
Frank Jensen, a spus delegaților că orașul tocmai
a adoptat un plan pentru a deveni prima capitală
din lume neutră din punct de vedere al CO2 până
în anul 2025, "pentru că noi credem că
sustenabilitatea și dezvoltarea urbană durabilă
sunt decisive dacă dorim să creăm locuri de
muncă și creștere economică, precum și să
creştem calitatea vieții pentru cetățenii noștri ".
Zăpada se aşternuse pe jos și temperatura
scăzuse la -7°C, dar asta nu i-a oprit pe delegați
să urmărească, precum o vânătoare de comori obiectivele turistice ale orașului și, mai târziu, să
meargă la cină de-a lungul portului reconstruit, la
bordul unui vas spărgător de gheață.

Încredere în rolul URBACT
Conferința a avut loc într-un moment critic
pentru dezvoltarea europeană. Pe fundalul unei
perioade economice dificile, continuă negocierile
pe bugetul Comisiei Europene pentru Politica de
coeziune 2014-2020 și există multe dezbateri în
Europa cu privire la importanța proiectelor
urbane pentru Fondurile de Dezvoltare Regională.

În sesiunea politică în care s-au discutat soluţiile
Uniunii Europene la provocările urbane, Claes
Nilas, Secretar de Stat în cadrul Ministerului
Locuirii, Afacerilor Urbane și Rurale și președinte
al Comitetului de Monitorizare al Programului
Urbact, și-a exprimat încrederea că Programul
URBACT singur poate îndeplini această misiune.
Această încredere a fost susținută și de Michael
Ralph, consilier al Directorului General pentru
Politica regională și urbană din cadrul Comisiei
Europene, care a subliniat importanța pentru
Uniunea Europeană a noului capitol – URBACT III.

Lecții preluate din întreaga lume
Jan Olbrycht, membru al Parlamentului European
(MEP) și președinte al Urban Intergroup, a
provocat controverse când a subliniat că Uniunea
Europeană este alcătuită din state și nu din orașe.
Domnul Olbrycht a mai precizat însă că Uniunea
Europeană este conștientă de importanța
orașelor. Propunerile legislative pentru Fondul
European de Dezvoltare Regională (FEDR) impun
ca doar 5% din fonduri să fie alocate pentru
proiecte de dezvoltare urbană. Acest procent mic
nu trebuie să îngrijoreze, a spus el, 5% reprezintă
pragul minim, iar țările ar putea decide să
cheltuiască 100% din fonduri pe dezvoltarea
urbană, dacă asta doresc.
În cadrul unei alte sesiuni plenare, Europa a
învățat lecții din întreaga lume, în panelul de
dezbateri – "Orașele europene într-o lume
urbană". Dacă odinioară Europa exporta modelul
oraşelor sale, acum are multe de învățat de la
rapida urbanizare din Asia și din modul de
implicare a cetățenilor în dezvoltarea urbană din
New York și Rio de Janeiro.

Discuţii și feedback de la URBACT Café
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Cam atât despre imaginea de ansamblu! Ce s-a
întâmplat însă la nivel local? Probabil cele mai
animate dezbateri au avut loc la sesiunea specială
URBACT Café, unde delegații şi-au putut face
auzite vocile prin schimbul de experiențe și idei în
timpul discuțiilor la mesele desemnate pentru
fiecare naționalitate. Discuțiile aprinse au oferit
feedback valoros pentru următoarea etapă a
strategiei URBACT.
Pe lângă proiectele și Planurile Locale de Acțiune
URBACT a existat o cerere generală pentru un mai
bun sprijin profesional și practic din partea
programului URBACT, în special pentru ca acesta
să ofere îndrumare cu privire la modul de
accesare a fondurilor europene în vederea
implementării acestor planuri, precum și să
furnizeze cursuri de formare profesională pentru
funcţionarii din primării și reprezentanții aleși.

Lecțiile învățate din proiectele URBACT au fost
obiectul a șase ateliere de lucru separate: Cum
pot crea orașele mai multe locuri de muncă; Cum
pot orașele favoriza incluziunea activă prin
inovare socială; Cum pot lupta orașele împotriva
divizării socio-spațiale; Cum pot orașele gestiona
schimbările demografice; Cum pot orașele să
îmbunătățească eficiența energetică a clădirilor;
Cum pot scădea orașele nivelul de emisii de
carbon, printr-o mai bună mobilitate și
accesibilitate. Aceasta a fost o altă oportunitate
pentru delegați de a participa la dezbateri. Liderii
atelierelor de lucru au purtat pălării stridente, de
o culoare diferită pentru fiecare atelier, când șiau prezentat fiecare tema, iar delegații au fost
îndemnați să aleagă - și apoi să urmărească
pălăria corespunzătoare grupului ales!
În cadrul acestor ateliere de lucru, bazându-se pe
rezultatele URBACT și pe alte studii, experții și
academicienii au identificat soluțiile la provocările
cu care se confruntă orașele. Dar când le-au
prezentat în sesiunea plenară, pălăriile colorate
erau toate amestecate pe scenă. A fost o
modalitate de a evidenția explicit mesajul că nu
mai poate exista „o abordare îngustă” privind
elaborarea de politici urbane și rezolvarea
problemelor: toate subiectele se ajută reciproc.

Mesaje la care să reflectăm

Participanţii au fost dornici de a primi informaţii
cu privire la multe aspecte ale guvernării, de la
cum să gestioneze austeritatea și migrația, până
la parteneriatele public-privat. Ei au lăudat, de
asemenea, Universitatea de vară organizată de
URBACT şi fără îndoială că o vor aştepta cu
nerăbdare pe următoarea, ce va avea loc la
Vilnius în acest an.

Șase ateliere de lucru cu pălării colorate

După cum a subliniat Jan Olbrycht în sesiunea de
deschidere, orașele trebuie să considere cei trei
piloni ai dezvoltării durabile - creșterea
inteligentă, ecologică și durabilă – ca aspecte ce
se întrepătrund şi care trebuie tratate în mod
holistic.
Acesta a fost unul dintre multele mesaje la care
putem reflecta, pe care delegații le-au luat cu ei la

închiderea conferinței,ca recompensă a unei
experiențe pline de satisfacții.
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Pentru a afla mai multe, toate materialele posteveniment, inclusiv prezentările și rapoartele de
la atelierele de lucru sunt disponibile pe
website-ul Conferinței Anuale URBACT.

Informații suplimentare:





Post-event
Materials
–
website-ul
Conferinţei Anuale URBACT
Annual Conference Output - European
Cities in an Urban World – website-ul
URBACT
Annual Conference Output - EU
responses to urban challenges – websiteul URBACT
Annual Conference Output - Report on the
URBACT Café – website-ul URBACT

Lucrând cu populaţia de etnie
romă : ce ne poate învăţa Bruce
Springsteen ?
de Béla Kézy, Nagykálló

© Chris Boland www.distantcloud.co.uk
Pe 12 iulie, la doar două săptămâni dupa
încheierea workshop-ului tematic Roma-Net din
Torent, am plecat la Viena pentru un concert. Un
spectacol live, al unui om de 64 de ani, care a
creat magie timp de aproape patru ore în fața a
50.000 de oameni! Nu e primul concert live al lui
Bruce Springsteen la care merg și, totuși, acesta a
avut cel mai puternic impact asupra mea. O
reușită extraordinară a unui artist care și-a
petrecut mai mult de 40 de ani în atenția
publicului. Acum, ce-i drept, ați putea spune, ce
legătură are asta cu integrarea romilor? Însă, în
acea noapte, Bruce Springsteen a încântat 50.000
de oameni. Deci pot spune că « Șeful » ar avea
câte ceva de împărtășit celor care lucrează cu
comunitățile rome :

Prima regulă: Iubește ceea ce faci !
Era mai mult decât evident că Springsteen și
fiecare membru al trupei sale iubesc ceea ce fac.
Deși au cântat mai mult de trei ore încontinuu,
ceea ce este extenuant și cere un nivel ridicat de
concentrare, n-au arătat-o publicului nicio
secundă : trupa a oferit un spectacol uimitor
care a creat o atmosferă de veselie.
A lucra cu reprezentanți ai comunităților rome
este o sarcină dificilă și aduce noi provocări în
fiecare zi. Singurul mod în care poți să îți faci
treaba bine este să iubești ceea ce faci. Fără
această pasiune, nu e posibil să te dedici așa cum
ți se cere, mai ales când lucrurile devin dificile și
par aproape insurmontabile!

A doua regulă: Crede în ceea ce faci!
Fără nicio îndoială, Springsteen crede cu fanatism
că are o misiune în aceasta lume: și-a folosit
muzica pentru a îmbunătăți viețile cât mai multor
oameni – motivându-i, inspirându-i, oferindu-le
încredere și bucurie! Și face asta constant, în
fiecare zi, de la un concert la altul, de la un album
la altul.
În mod similar, lucrul cu reprezentanții
comunităților rome necesită tărie și încredere în
ceea ce încerci să obții. Dar când reușim să avem
un impact pozitiv asupra vieții atâtor oameni,
orice succes, cât de mic, merită toate eforturile.
A treia regulă: Schimbă în bine comunitatea cu
care lucrezi, fiindu-i cât mai aproape!
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La concertul din Viena a fost atașată o pasarelă în
fața scenei principale, ceea ce i-a permis lui
Springsteen să meargă în mijlocul publicului. De
altfel, asta a şi făcut destul de des pe parcursul
concertului: cele mai multe piese le-a cântat pe
pasarelă, în vreme ce fanii îl vedeau de aproape,
puteau da mâna cu el și practic erau implicați
direct în spectacol. Fiecare mișcare a lui trimitea
un semnal clar către fani : « Sunt exact ca voi, ba
mai mult, sunt unul dintre voi!»
Uneori, cei ce lucrează cu comunitățile rome,
aflându-se constant sub presiunea activităților
zilnice, administrative, a muncii în proiecte și a
termenelor limită, realizează că au tot mai puțin
timp pentru a fi alături fizic de comunitățile
implicate. Lucrurile nu merg așa. Dacă vrei să ai
un impact real, trebuie să petreci cât mai mult
timp posibil în comunitățile rome.
A patra regulă: Oamenii au încredere în tine –
oferă-le şi tu aceeași încredere!
« Șeful » are încredere în fanii săi și crede că, în
final, ei vor proceda așa cum trebuie. Și chiar așa
se întâmplă! La un moment dat în timpul
concertului, câțiva fani mai mult decât
entuziasmați au sărit pe scenă. În loc să fi chemat
securitatea, Springsteen i-a întâmpinat cu un
zâmbet, a dat mâna cu ei și i-a lăsat să se plimbe
pe scenă. După puțin timp, grupul a părăsit scena
de bună voie.
Acest exemplu reprezintă o foarte bună analogie
la cum ar trebui sa abordăm romii. Este imposibil
să lucrezi cu aceștia fără a le acorda încredere.
Așa cum a demonstrat-o exemplul de mai sus, cu
cât ești mai deschis și mai încrezător în oameni,
cu atât mai mult vei primi același lucru înapoi.

cont de nevoile fiecăruia. Trebuie, de asemenea,
să găsești căi ingenioase – chiar dacă uneori
poate fi dificil – pentru a-i implica în discuții
sincere despre gândurile, ideile, temerile și
dorințele lor. La rândul tău, trebuie să fii onest în
ceea ce privește posibilitatea ta de a-i ajuta, de a
face ceva pentru și prin ei. (În Torrent, am vazut
cum Grupul de Sprijin Local a folosit procesele de
planificare asimilate la proiectul Roma-Net pentru
a inova modurile în care pot ajuta comunitatea
romă să se deschidă și să comunice).

A șasea regulă: Deservește comunitatea, dar
împlinește și vise din când în când!
La un moment dat, în timpul concertului din
Viena, Springsteen a chemat pe scenă o tânără
din public și a dansat cu ea, apoi a invitat un
tânăr, i-a dat microfonul și i-a permis să cânte
două versuri în fața a 50.000 de oameni ! Era
evident, după mimica feței, că li s-a îndeplinit un
vis în acel moment! Springsteen știe foarte bine
că trebuie să-și mulțumească toți fanii, dar din
când în când, îndeplinește și vise, deoarece
acestea entuziasmează și motivează publicul.
Lucrul cu cei din comunitățile rome este o
experiență similară : trebuie să fim conștienți de
nevoile întregii societăți. Însă putem schimba atât
viețile romilor, cât și pe cele ale comunității
extinse, aducând niște schimbări critice modului
în care lucrăm cu comunitățile rome. Cu cât
amplificăm aceste schimbări și vedem rezultate
pozitive, cu atât mai mult reușim să implicăm
publicul larg în ceea ce privește problemele de
integrare ale romilor.

La un concert nu se cântă piese la cerere –
melodiile sunt atent selecționate dinainte. Fanii
lui Springsteen știu că, dacă vor să audă piesa
dorită, trebuie să-i scrie numele pe o bucată mare
de carton și să ajungă cu ea în fața scenei pentru
ca solistul să o poată lua (împreună cu multe
altele) și, cu puţin noroc, să o și cânte!
Springsteen nu poate onora fiecare cerere, dar
întotdeauna o face de câteva ori.

Bruce Springsteen (alături de trupa E-Street) a
făcut magie în Viena – și, fără îndoială, că așa s-a
întâmplat în fiecare oraș inclus în turneu. Am
putea spune că e ușor pentru el câtă vreme la
concerte sunt prezenți oameni care-i sunt deja
fani. Însă Springsteen provine dintr-o familie din
clasa muncitoare și ar fi avut un milion de
obstacole care să îl împiedice să ajungă unde este
astăzi. Doar prin pasiune, determinare, implicare
și dedicare – precum și prin abilitatea de a spune
povești convingătoare, din inimă, despre trecutul
său, prin versuri – a reușit să câștige încrederea a
milioane de oameni. El motivează, inspiră și oferă
consolare « comunității » sale, cu încredere,
entuziasm și o energie care nu îi trădeaza vârsta.

Dacă într-adevăr îți dorești să ajuți comunitățile
de romi, a fi alături de ei este un început
promițător – însă trebuie să știi să-i și asculți !
Trebuie să-i înțelegi, pe ei și cultura lor, ținând

De fapt, la fel ca și noi, cei care ne implicăm în
cauza romilor în numeroase orașe din UE,
Springsteen știe că, prin ajutorul acordat
oamenilor, lucrul cu și într-o comunitate este un

A cincea regulă: Ascultă-i pe oameni!

plin de frumuseţe şi satisfacții. Ultima conferință

Roma-Net are loc în intervalul 15-17 ianuarie
în Budapesta şi Nagykallo.
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URBACT este un program european care facilitează
schimbul de informaţii în vederea promovării dezvoltării urbane
durabile.
Programul oferă posibilitatea oraşelor să conlucreze în scopul
obţinerii

de

răspunsuri

la

provocările

urbane

majore,

confirmând rolul crucial pe care centrele urbane îl au în
confruntarea cu schimbările tot mai complexe prin care trece
societatea. URBACT susţine oraşele în dezvoltarea de soluţii
pragmatice, noi şi durabile, care integrează dimensiunile
socială, economică şi pe cea privind mediul înconjurător.
Programul facilitează schimbul de bune practici şi experienţe
între toţi specialiştii europeni implicați în domeniul politicii
urbane. În prezent, în Programul URBACT sunt implicate 300
de oraşe, 29 de ţări şi 5000 de participanţi
activi.

www.urbact.eu/project

