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Kohézió a befogadás által: ez a kihívás 
a jövőre nézve
Gyakran halljuk, hogy az 
Európai Unió eltávolodik az 
emberektől és csakis jelentős 
gazdaságpolitikákkal 
foglalkozik. Ezennel meghívnám 
Santa Coloma de Gramenetbe 
ezeket a kritikusokat, hogy 
láthassák, a strukturális politika 
hogyan változtatta meg 
közvetlenül és érezhetően 
számos itteni ember életét.

A katalóniai Santa Coloma de Gra-
menetben az emberek élvezhetik 
a felújított Besòs Waterways Park 

természeti környezetét, benézhetnek az 
önkormányzati hivatallal szemben talál-
ható nyilvános könyvtárba, elmehetnek 
egyet úszni a sportközpontba vagy bevá-
sárolhatnak a Mercat del Fondo piacon, 
miközben várják, hogy gyerekeik kijöjjenek 
az ugyanabban az épületben helyet fog-
laló óvodából. Az útvonal nagy része 
olyan utcákon át vezet, amelyek a fent 
említett terekhez és infrastruktúrákhoz 
hasonlóan szintén kohéziós politikai 
finanszírozásban részesültek. 

Egy szűkös pénzügyi forrásokkal rendel-
kező nagyvárosban, mint amilyen 
a mienk, tudatában vagyunk annak, hogy 
ahhoz, hogy a projektjeink megvalósul-
janak, már a kezdetektől szükség van 
a finanszírozás biztosítására. Ezt – 
a kohéziós politika részét képező – első 
URBAN közösségi kezdeményezésen 
keresztül a Katalónia területére vonat-
kozó operatív program részét képező 
konkrét városfejlesztési programok révén 
valósítottuk meg. a munkát a 2014–
2020-as időszakban is folytatjuk, még-
pedig integrált, fenntartható városfej-
lesztési stratégiákon keresztül. 

Ezekre a lehetőségekre egy folyamat 
részeként tekintünk, amelynek eredmé-
nyeként a város kiegyensúlyozottabbá és 
önellátóbbá válik, továbbá a már meg-
lévő helyi örökségünk mellett a fenntart-
hatóságot, a nyilvánosság részvételét és 
az új helyi kormányzást is integráltan 
közelítjük meg.

Habár a kohéziós politikával kapcsolatos 
tapasztalatok roppant kedvezőek voltak 
eddig, az európai városok előtt még hatal-
mas kihívások állnak, amelyek közül a leg-
aggasztóbb a társadalmi kirekesztés szé-
lén élő emberek számának növekedése. 
a gazdasági válság nagyobb egyenlőtlen-
ségeket okozott társadalmainkban, és 

a kormányzás valamennyi szintjét érintő 
politikai közöny egyik fő okát képezi. Az 
a paradox helyzet állhat elő, hogy annak 
ellenére – amint azt az imént kifejtettem 
–, mennyire elengedhetetlen az Unióban 
való részvétel az emberek életkörülménye-
inek javítása szempontjából, és függetlenül 
attól, hogy mekkora erőfeszítésbe kerül 
mindennek a közvetítése, a nyilvánosság 
továbbra is az intézményeket hibáztatja és 
vonja felelősségre, ha a különböző kor-
mányzati szintek távolságtartóvá válnak.

Ezért a 2020 utáni új kohéziós politikának 
újonnan meg kell erősítenie a társadalmi 
befogadással kapcsolatos prioritásait 
valamennyi regionális politika keretében. 
És különösen azt kell követelményként 
meghatároznia, hogy a városfejlesztési 
stratégiák tartalmazzanak egy számsze-
rűsített célokkal rendelkező tervet a tár-
sadalmi kirekesztés leküzdésére, illetőleg 
hogy e prioritás nagyobb fokú finanszíro-
zásban részesüljön. Mostantól kezdve kis- 
és nagyvárosaink fenntartható, integrált 
és befogadó városfejlesztési stratégiákra 
kell, hogy összpontosítsanak. a társada-
lomban senkiről nem szabadna elfeled-
kezni. a kohéziót csakis befogadással 
érhetjük el, és csakis úgy növekedhetünk, 
ha egységesebbé válunk.  
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