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Az Európai Bizottság küldöttsége Johannes Hahn vezeté-
sével vett részt a 7. ENSZ-HABITAT Városi Világfórumon, 
amelynek megrendezésére 2014. április 5-11. között, 
a kolumbiai Medellínben került sor. A nagyszabású ese-
mény 23 ezer résztvevőt vonzott – többek között a nem-
zeti, regionális és helyi kormányzatok, nem kormányzati 
és közösségi szervezetek, szakemberek, kutatási inté-
zetek és kutatók, a magánszektor, a fejlesztési pénz-
intézetek, alapítványok, a sajtó munkatársai, európai 
intézmények és az ENSZ szervezetei, valamint egyéb 
nemzetközi ügynökségek részvételével – a világ minden 
tájáról, hogy a fejlesztés kapcsán megvitassák a váro-
sok közötti egyenlőség kérdését.

Az urbanizáció a 21. század egyik legfontosabb kihívásává 
válik. A következő évtizedekben a városokban élő lako-
sok száma – elsősorban a fejlődő országokban – több mint 
egy milliárddal fog nőni. Ez azért jelent óriási kihívást, mert 
a várostervezőknek megfelelő infrastruktúrát kell kifejleszte-
niük, és megfelelő urbanizációs modelleket kell létrehozniuk. 

Annak érdekében, hogy a nemzetközi érdekeltek közötti 
tapasztalatcsere előmozdításával segítsen e kihívásokra 
megoldást találni, az ENSZ Emberi Települések Programja 
(ENSZ-HABITAT) kétévente Városi Világfórumot rendez, amely 
a városrendező szakemberek és érdekeltek legnagyobb nem-
zetközi fóruma. Az ENSZ-HABITAT ügynökség feladata, hogy 
a társadalmilag és környezetvédelmileg fenntartható városo-
kat arra ösztönözze, hogy mindenki számára megfelelő mene-
déket nyújtsanak.

Az immár 7. alkalommal, idén Medellínben megrendezett 
Városi Világfórum fő témája az egyenlőtlenségek elleni küzde-
lem és a befogadás ösztönzése volt, amelyek a fenntartható 
városfejlesztés fő tényezői. A rendezvényt Manuel Santos, 
a Kolumbiai Köztársaság elnöke, Joan Clos, az ENSZ-HABITAT 
ügyvezető igazgatója, aki egyúttal az ENSZ főtitkárhelyettese, 
Anibal Garcia, Medellín főpolgármestere és Sergio Fajardo, 
Antioquia megye kormányzója nyitotta meg. 

Városok: a szakpolitikai 
döntések kiemelt területei

Az Unió kohéziós politikáját említették a fórumon a hatékony 
városfejlesztési közpolitika legfontosabb példájaként. 

A városi és fejlesztési egyenlőséget ösztönző nemzeti 
intézkedés témáját boncolgató, a miniszterek részvételé-
vel megrendezett kerekasztal-megbeszélésen Hahn biztos 
kijelentette, hogy a „városok túlságosan is fontosak ahhoz, 
hogy mellékes ügyként kezeljük őket a szakpolitikák kialakí-
tása során”. Az Unió várospolitikájának három prioritásként 
kezelt területét emelte ki (a kutatási és innovációs kapacitás 
növelése; a kis- és középvállalkozások támogatása; az ala-
csony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságba történő beruhá-
zás), valamint felhívta a figyelmet az Unió kohéziós politikai 
modellje iránti megnövekedett nemzetközi érdeklődésre. 

A várostervezés egyre fontosabb szerephez jut, mivel Európa 
városaira egyre nagyobb nyomás nehezedik a lakosság növe-
kedése miatt. Gata Ngoulou, Csád pénzügyminisztere szerint az 
éghajlatváltozás, a természeti katasztrófák és a háborúk jelen-
tős migrációs hullámokat fognak elindítani, különösen Európa 
irányába. A tisztességes lakhatás, az alapvető infrastruktúra, 
a város- és területi tervezés, a városi ökológia, valamint a kiváló 
városi-vidéki kapcsolatok kezelését előmozdító megoldásokra 
van szükség, elsősorban a közepes méretű városokban. 
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A HOLNAP NYITOTT  
VÁROSAI – A BEFOGADÁS  
ÉS A KÖZÖSSÉGEK BEVONÁ-
SÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA

A Bizottság az Inter-American Development Bank bankkal 
közösen hálózatépítési rendezvény házigazdája volt. A ren-
dezvényen európai (Malaga, York, Riga, Torino) és dél-amerikai 
városok (Sao Paulo, Mar del Plata) helyzetét szemléltették 
példákon keresztül, amelyek elsősorban a városokat érintő 
főbb kihívásokkal foglalkoztak, így a lakhatással, a környe-
zetvédelemmel és a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos 
kérdésekkel, bepillantást engedve a közös alkotási és nyílt 
innovációs megközelítésekbe, és különös hangsúlyt fektetve 
a működő megoldásokra és azok hatékonyabb módon tör-
ténő megosztására.

 RIGA, LETTORSZÁG 
A második legnagyobb észak-európai város, amely egyúttal 
a Baltikum legnagyobb városa, 150 különböző nemzet pol-
gárainak multikulturális központja. A város célja, hogy bevonja 
a fiatalokat a helyi szakpolitikába, elsősorban a rájuk hatás-
sal levő, közösségi értékkel bíró és a számukra lényeges főbb 
kérdésekre összpontosítva. Riga olyan reális nemzeti és helyi 
politikák kialakítására törekszik, amelyek összhangban van-
nak a fiatalok és e sokszínű közösség igényeivel.

 TORINO, OLASZORSZÁG 
A 20. század egyik legfontosabb európai iparvárosa drámai 
mértékű változáson ment keresztül az utóbbi húsz évben. 
A város képes volt szerteágazó gazdasági ösztönző intézke-
déseket kidolgozni, és a Torino Social Innovation (torinói szo-
ciális innováció) program révén megbirkózik az egyre sürgető 
társadalmi kihívásokkal, a fiatalokat érintő munkanélküliség 
mellett a környezetszennyezéssel és a magas adóssággal. 
Az URBACT támogatásával megvalósuló kezdeményezés segít 
a fiataloknak abban, hogy aktív szerepet vállaljanak a válto-
zásokkal kapcsolatos döntésekben. Emellett arra is ösztönzi 
őket, hogy a közösség működőképesebbé és fenntarthatóbbá 
válása érdekében innovatív megoldásokat dolgozzanak ki.

 SÃO PAULO, BRAZÍLIA 
Brazília legnépesebb, 11 millió lelket számláló városa, São 
Paulo adja az ország teljes GNP-jének 12 %-át. A gazdasági 
ereje és innovatív gazdasága ellenére jelentős különbségek 
fedezhetők fel az egyes városrészek között: a nagyfokú kire-
kesztéssel és nélkülözéssel élő kerületek mellett fejlett 
városrészekkel is rendelkezik. 

A 2013-as June Journeys nyilvános tüntetéssorozatot köve-
tően, amely számos városi problémára, a közösségi közle-
kedéstől kezdve a szociális lakhatásal és közterületekkel 
kapcsolatos kérdésekre hívta fel a figyelmet, a városi önkor-
mányzat új stratégiai tervet dolgozott ki e kihívások megol-
dására. Egyetlen projekt keretében ún. egységes oktatási 
központokat hoznak létre a teljes közösség részvételével, 
amelyben a fiatalok és a hatóságok egyaránt képviseltetik 
magukat, ez utóbbiak azzal a céllal, hogy tájékoztatást nyújt-
sanak az új közpolitikákkal kapcsolatban.

Joan Clos a hatékony nemzeti városi programok szerepét 
hangsúlyozta, Shaun Donovan lakhatási ás városfejlesztési 
ügyekért felelős amerikai miniszter pedig az egyesült álla-
mokbeli trendekről beszélt, ahol jelenleg az újravárosiasodás 
folyamata zajlik, elsősorban a harmadik szektor és a közös-
ségi részvételre építve.

A megvalósítás számos hatóság számára aktuális kérdés. Anne 
Paugam, az Agence Française de Développement (Francia Fej-
lesztési Ügynökség, AFD) ügyvezető igazgatója elmondta, hogy 
az AFD által nyújtott 3,5 milliárd eurónyi támogatás felét város-
fejlesztésre fordítják. Ezenkívül a hosszú távú finanszírozás fon-
tosságát és a bankok szerepét is hangsúlyozta. 

A helyi közösségek bevonása 
és a városok társadalmi 
szerkezetének javítása

Az új városfejlesztési menetrend támogatásáról szóló, a több 
mint ezer érdeklődőt vonzó rendkívüli előadáson részt vevő 
tagok szerint sikeres várospolitika csak a következő kezdemé-
nyezések révén valósítható meg: a helyi közösségi erőforrá-
sok és kompetenciák bevonásával és hasznosításával ; a helyi 
hatóságok inzézményi és adminisztratív kapacitásának meg-
erősítésével; valamint a területi megközelítés fővárosi szinten 
történő érvényesítésével.
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Luis Alberto Moreno, az Inter-American Development Bank 
elnöke kiemelte a „társadalmi szerkezet” fontosságát: a váro-
sok 40 %-ában világszerte rengeteg ember él hátrányos hely-
zetű, magas szintű bűnözéssel jellemezhető városrészeken. 

A városok közötti egyenlőség kérdésével a fórum több előadója 
is foglalkozott, különösen Laureate Joseph Stiglitz Nobel-díjas 
közgazdász, aki a rosszul megtervezett városok fő áldozatai-
nak tekinthető, a közlekedés, a tisztességes lakhatás és köz-
területek hiánya miatt hátrányos helyzetben lévő szegény 
rétegekre hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta ezenkívül, hogy 
az egyenlőtlenség és a szegregáció olyan hibás megközelítés, 
amelyek politikai instabilitást és gazdasági gyengeséget ered-
ményeznek az egyes országokban. 

A bevált módszerek cseréje az 
együttműködés során

José Carrera, a CAF Development Bank of Latin American 
bank alelnöke szerint az önkormányzatok 70 %-ának nem áll 
rendelkezésére elegendő adminisztratív és pénzügyi forrás 
a szükséges projektek végrehajtásához.

Az Európai Bizottság ezért jelenleg is vizsgálja a városfejlesz-
téssel kapcsolatos együttműködés lehetőségét, elsősorban 
Latin-Amerikában, az URBELAC (Urban European, Latin Ame-
rican and Caribbean cities) programon keresztül. 

A MEDELLÍNI NYILATKOZAT 
EGYENLŐSÉG: A FENNTARTHATÓ 
VÁROSFEJLESZTÉS ALAPJA
ÚJ VÁROSFEJLESZTÉSI MENETREND 
A 7. Városi Világfórum résztvevői rámutattak arra, hogy a meg-
felelő jogszabályi háttér és tervezés hiánya okozta kihívások 
leküzdéséhez új városfejlesztési menetrenden keresztül vezet 
az út. Az ilyen hiányosságok a városok megállíthatatlan ter-
jeszkedéséhez, fokozott energiafelhasználáshoz, az éghaj-
latváltozás aggasztó és veszélyeket rejtő hatásaihoz, az 
egyenlőtlenség és kirekesztés különféle formáihoz, valamint 
a mindenki számára tisztességes munkahely megteremtésének 
célkitűzését illetően egyre komolyabb nehézségekhez vezet-
nek. A menetrendnek emberközpontú, a „Cities for Life” (Élhető 
városok) koncepción alapuló városi modellt kell ösztönöznie.

Az új városfejlesztési menetrend megvalósításához új tech-
nológiai megoldásokra, megbízható városi statisztikákra és 
integrált, részvételen alapuló tervezési megközelítésekre 
van szükség ahhoz, hogy az aktuális kihívásokra, valamint 
a jövő városainak egyre növekvő igényeire egyaránt vála-
szokat találjunk.

Tudomásul vesszük, hogy számos urbanizációs modell fog-
lalkozik az országok és városok eltérő kulturális, intézményi 
és társadalmi körülményeivel. Ezzel összefüggésben az új 
városfejlesztési menetrend célja, hogy
▶ támogassa a kormányokat új módszerek, így például olyan 

nemzeti városfejlesztési tervek és politikák kifejlesztésében 
és használatában, amelyek az aktuális városfejlesztést 
összekapcsolják a jövőbeli igényekkel, és amelyek teljes 
mértékben az egyenlőség, az igazságosság és az emberi 
jogok alapelveire épülnek;

▶ szilárdabb társadalmi kohéziót mozdítson elő, és áthidalja 
a társadalmi szakadékokat, a társadalom minden szeg-
mensének, különösen a nők, a fiatalok és a helyi lakosok 
támogatásán keresztüli egyenlőség megvalósításának 
ösztönzésével;

▶ támogassa a részvételen alapuló és inkluzív helyi kormány-
zást, amely minden helyi lakosnak lehetőségeket teremt; 
felismerje, hogy a kormányzat – a regionális, szubregionális 
és települési szintű kormányzati egységeket is beleértve – 
egyes szintjei hogyan járulhatnak hozzá a fejlődéshez; meg-
erősítse a hivatalos koordinációs mechanizmusokat; 
meghatározza a közös feladatköröket; valamint minden 
kormányzati szintnek biztosítsa a feladataik hatékony tel-
jesítéséhez szükséges erőforrásokat és ösztönző eszközöket;

▶ támogassa a fenntartható városfejlesztést olyan városter-
vezés révén, amely ösztönzi a fiatalok részvételét, a nemek 
közötti egyenlőséget és a kiegyensúlyozott területi fejlődést; 
tegye ellenállóbbá a városokat és közösségeket az éghaj-
latváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben; 
támogassa a nyomornegyedek felzárkózását, és akadá-
lyozza meg azok kialakulását; biztosítson lakóhelyeket, alap-
vető szolgáltatásokat és tegye lehetővé a lakástulajdon 
védelmét; biztonságos, megfizethető, mindenki számára 
hozzáférhető és fenntartható közlekedési rendszert valósít-
son meg; valamint biztonságos köztereket és közszolgálta-
tásokat tegyen elérhetővé mindenki számára;

▶ partnerségeken keresztül ösztönözze az aktív és elkötelezett 
szerepvállalást a magánszektor, a civil társadalom, többek 
között a helyi közösségek, valamint más területek közössé-
geiben, hogy átfogó gazdasági és társadalmi fejlődés révén 
csökkentse a szegénységet, és munkahelyeket teremtsen 
mindenki számára.

Részlet a Medellíni nyilatkozatból.  
▶A TELJES SZÖVEG AZ ALÁBBI DOKUMENTUMBAN 
OLVASHATÓ: http://worldurbanforum7.org/Media/
Default/PDF/Medell%C3%ADn%20Declaration.pdf

▶A Comuna 13 nyomornegyed Medellín egyik legszegényebb területe.
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„  Világszerte egyre több párbeszéd 
foglalkozik a kohéziós 
politikával. A városfejlesztés  
e párbeszédek fő témája. Nincs  
ez másképp a Latin-Amerikával és 
Kínával folytatott egyeztetések 
során. Az európai városok 
nyitottak a világ más régiói által 
kínált üzleti lehetőségekre,  
és tisztában vannak azzal, hogy 
a siker kulcsa a partnerségeken 
alapul; az Európai Unió ezért  
áll ki minden eszközzel 
a nemzetközi szabad 
kereskedelem mellett. ”

JOHANNES HAHN –  
A REGIONÁLIS POLITIKÁÉRT  
FELELŐS UNIÓS BIZTOS

▶  Anibal Gaviria, Medellín főpolgármestere (a jobb oldalon)  
és Johannes Hahn megbeszélést tart.

▶ Johannes Hahn látogatása a Ruta N-nél, Medellín üzleti  
és innovációs központjában.

▶Botero tér, Medellín.
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