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Transforming European Cities:
for a Better Europe, for a Better World
koncepcja bloku wydarzeń poświęconych europejskiemu wymiarowi
urbanizacji w kontekście globalnych wyzwań organizowanego w ramach
11. sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11)
w Katowicach (26-30 czerwca 2022)

PODSTAWOWE INFORMACJE O WYDARZENIU:
Transforming European Cities: for a Better Europe, for a Better World (TEC) to blok
wydarzeń poświęconych europejskiemu wymiarowi zrównoważonej urbanizacji
i sprawiedliwiej transformacji miast w kontekście globalnych wyzwań (robocza nazwa:
ścieżka europejska), organizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
oraz Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach 11. sesji Światowego Forum
Miejskiego (WUF11). Wydarzenie na skalę europejską bezpośrednio nawiązuje do
głównego celu WUF11 zakreślając europejski wymiar dyskusji oraz jednocześnie
wskazując na wyjątkowe znaczenie miast tego regionu dla rozwiązywania problemów
globalnych.

Nazwa

wydarzenia

akcentuje

imperatyw

działania

i zarządzania zmianą.
Blok wydarzeń składa się z półtoragodzinnych sesji tematycznych, których
gospodarzami są wiodące instytucje z krajów europejskich. Uzupełnieniem programu
są tematyczne sesje posterowe (łącznie do 400 posterów), adresowane przede
wszystkim do środowiska akademickiego i samorządowego. Wydarzenie trwać będzie
4 dni tj. od oficjalnego otwarcia (27.06.2022) do zamknięcia WUF11 (30.06.2022).

WPROWADZENIE W TEMATYKĘ:
Temat przewodni 11. sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach skupia uwagę
na transformacji miast z myślą o zapewnieniu lepszej przyszłości obecnym
i przyszłym pokoleniom. Wpływ miast nie ogranicza się tylko do ich mieszkańców, ale
ma znaczenie dla całych krajów, regionów... i świata. Miasta, choć często
postrzegane są jako zagrożenie, miejsca w których koncentruje się wiele
negatywnych

zjawisk,

jednocześnie

pozwalają

na

większą

produktywność

i efektywność, jak również zmniejszenie negatywnego oddziaływania człowieka na
środowisko dzięki przestrzennej koncentracji i optymalizacji wykorzystywanych
zasobów.
To czy miasta rzeczywiście będą dobrym miejscem do życia, czy będą służyć swojemu
otoczeniu i będą rozwiązaniem a nie problemem w dobie globalnych wyzwań
środowiskowych i kryzysu klimatycznego, zależy przede wszystkim od sposobu w jaki
będzie przebiegał ich dalszy rozwój oraz konkretnych rozwiązań wdrażanych na rzecz
bardziej zrównoważonej urbanizacji.
Kraje i miasta europejskie uważane są, na ogół, za liderów transformacji w kierunku
zrównoważonego rozwoju w skali światowej. Jednocześnie, z uwagi na wysoką

konsumpcję, ich negatywne oddziaływanie na środowisko bywa niepomiernie
większe od miast krajów rozwijających się. Atrakcyjność ekonomiczna wielu
europejskich miast przyciąga nowych mieszkańców, w tym migrantów z Globalnego
Południa.
z

Stwarza to wiele

zapewnieniem

szans, ale również

równych szans

rozwojowych,

tworzy

wyzwania związane

przeciwdziałaniem

polaryzacji

społecznej i zapewnieniem godnych warunków mieszkaniowych. Specyficznymi
wyzwaniami dla licznych, zwłaszcza mniejszych miast Europy, jest ich demograficzne
kurczenie się i starzenie się społeczeństwa.
Od powodzenia transformacji europejskich miast w bardzo dużym stopniu zależy
przyszłość kontynentu, ale pośrednio również świata. Co należy zrobić, co poprawić,
aby europejskie miasta rzeczywiście były wzorem do naśladowania i prekursorami
zmian? Jak powinna wyglądać polityka miejska na różnych szczeblach jej tworzenia
i wdrażania - od europejskiego, przez krajowy po lokalny i zaangażowanie sektora
społecznego i prywatnego? Między innymi z takimi pytaniami będziemy chcieli
zmierzyć się w ramach specjalnego cyklu wydarzeń organizowanego przez
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Instytut Rozwoju Miast i Regionów w
ramach WUF11 w Katowicach.
W celu sprowadzenia dyskusji na jak najbardziej konkretny wymiar, wybrane zostały
cztery wątki tematyczne: 1) Green city, 2) Equitable and inclusive, 3) Sustainable urban
mobility oraz 4) Affordable housing.

