Factsheet #1

A fenntarthatóságra
történő átállás
felgyorsítása és
újratervezése

Mit kell tenni, hogy
átváltoztassunk egy várost?
Hogyan játszhatsz szerepet a
fenntartható jövő
létrehozásában?

Városok és kutatóműhelyek az
átállásra
Európa-szerte több helyen válik valósággá, ami
valaha még elképzelhetetlen volt: autómentes
övezetek és bicikli-megosztó rendszerek, városi
farmok és vegetáriánus kávézók, a közösség
tulajdonában lévő szélfarmok és passzív házak,
termelői terek, és tömeg-finanszírozott helyi projektek.
Azonban mivel Európa a gazdasági, környezeti és
társadalmi válságok hármas problémájával
küszködik, a városi farmok és a bicikli-megosztó
rendszerek nem tudnak minket megmenteni. Vagy
mégis?
Az új kezdeményezések, ötletek és termékek
segítséget nyújthatnak ahhoz, hogy önmagunkat és
szükségleteinket meghatározzuk. Ezek az új
kezdeményezések megnyitják a tereket a
kísérletezésnek és a tanulásnak, kiváló alapként
szolgálnak a fenntarthatóságra való átállás elősegítés
ösztönzésére.

Kik vagyunk?
Kutatók és szakértők csapata, akik annak szentelték
az idejüket, hogy megértsék és felgyorsítsák a
fenntartható, low-carbon társadalommá válást. Az
ambíciónk, hogy serkentsük a nyilvános
eszmecseréket a társadalmi szerveződés új formáiról,
az átalakulási kezdeményezések kapacitásainak
megalapításáról, ezzel hozzájárulva a szélesebb körű
társadalmi átállás elősegítéséhez.

Az átállás régiói
Örömmel tölt el bennünket az, hogy öt uniós régióval
dolgozhatunk együtt, melyek a helyi fenntarthatóság
jelenlegi éllovasai. A helyek, ahol már érezheted a
levegőben a változást:

Stockholm (Svédország)
Brighton (Egyesült Királyság)
Flandria (Belgium)
Budapest (Magyarország)
Drezda (Németország)

Céljaink
Partnereinkkel közösen, akik az akadémiai, politikai
és helyi társaságokban dolgoznak, a következő
tevékenységeket fogjuk végezni:

tovább serkentjük egy fenntarthatóbb
életmódra való átállás elméletének
fejlődését, és ennek a folyamatnak a
kutatását
Hogy ezt elérjük, a grass-roots kutatás, az
innováció, a kormányzás és a településtudomány eszközeit alkalmazzuk.

feltérképezzük az átállási folyamat
dinamikáját az öt európai régióban
Célunk, hogy feltérképezzük a folyamat
dinamikáját azzal, hogy megnézzük az ehhez
kapcsolódó kezdeményezések múltját és
jelenét a regionális kontextusban, és
kapcsolatot teremtsünk azokkal, akik ezt
elősegítik.

fogalmi eszköztárat hozunk létre az
átmenet felgyorsításához
A cél az, hogy új fogalmi modelleket
teremtsünk, eszközöket és stratégiákat
fejlesszünk ki az átalakulást célzó
kezdeményezések felgyorsítására, különböző
méretekben, és több területen is.

kapcsolatba kerüljünk régiókkal, hogy
lehetővé tegyük a változást
Dinamikus kutatólaborokként használva az öt
uniós régiót, kísérletezni fogunk új
kormányzási eszközökkel a társ-kreatív
helyzetekben.

támogatjuk a kooperációt és a társadalmi
tanulást
Ambíciónk, hogy a terjesztést közös
célkitűzéssé alakítsuk, pl. azzal, hogy civil
bloggerekkel, és művészeti társaságokkal
dolgozunk együtt az átalakuló régiókban.
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Get inspired

Az átalakulás olyan radikális strukturális innovációkat, elképzeléseket és
gyakorlatokat jelent, melyek különböző szektorok, területek és méretszintek
szereplőit veszik számba. Nem tudjuk sem tervezni, sem irányítani az átalakulási
folyamatokat, de kezdeményezhetjük, támogathatjuk és gyorsíthatjuk azokat.

Mely kezdeményezéseket tartjuk fontosnak?
Egy jó ötletnél több kell ahhoz, hogy radikálisan
megváltoztassuk a hosszú múlttal büszkélkedő
gyakorlatokat, elképzeléseket, és szervezési
formákat. Azon kezdeményezéseket, melyeket olyan
emberek tesznek lehetővé, akik a városban-régióban
élnek és dolgoznak, meg akarják változtatni, hogy
alapvető szükségleteinket - mint energia, élelmiszer,
utazás, vagy lakhatás - hogyan határozzuk meg, és
elégítjük ki. Ezt a változást úgy érjük el, hogy
rengeteg összekapcsolt elemmel dolgozunk, mint
infrastruktúrák és technológiák, normák, rutinok és
gyakorlatok. A kezdeményezések a városokban a
változás-jellegű fenntarthatósági folyamatok
pulzusaivá válnak.

Átfogóan…
Nincsen egy univerzális megoldás a fenntartható lowcarbon társadalomra. Azonban vannak olyan
kulcselemek, melyeket számba kell venni, ha valaha
is el akarunk jutni a célunkig. A munkánk a következő
low-carbon területekre fog koncentrálni:

biodiverzitás - és ökoszisztéma
szolgáltatások
erőforrás-hatékonyság
szállítási- és utazási formák
energia felhasználás és –ellátás
városi élet, és épített környezet

A kihívást az jelenti, hogy olyan megoldásokat
keressünk, melyek pozitív hatással vannak több
területre is. A régiók, városok és társaságok komplex
kapcsolódó rendszerek, így szükséges megtanulnunk
a dolgokat "átfogóan látni".

Benne vagy?
Bárkivel szövetségre lépünk, aki inspirációt talál a
céljainkban, hogy közösen felgyorsítsuk a haladást a
fenntartható low-carbon társadalom felé vezető úton.

kövesd nyomon a tevékenységeinket!
Tevékenységeinket az
http://acceleratingtransitions.eu/ weboldal,
vagy a Twitter meglátogatásával tudják
nyomon követni. Ezeken az oldalakon
hamarosan bloggerekkel is találkozhatnak,
akik a változás régióiból jelentenek!

olvasd publikációinkat, és fűzz hozzá
megjegyzéseket!
A low-carbon területek tényfeltáró
ismeretterjesztő füzetek sorozata mellett,
kétévente készítünk több tudományos lapot
és riportokat is.

csatlakozz eseményeinkhez, és légy
részese!
Kétévente rendezendő kerekasztal
beszélgetéseinkbe bekapcsolódhatsz
Brüsszelben, vagy az Információs Városok
Fórumában, 2015-ben és 2016-ban, valamint
több helyi és kutatási eseményen.

oszd meg tapasztalataidat!
Hasonló területen dolgozol, vagy ezen
témában végzel kutatómunkát? Szeretnénk
hallani a történetedet!

Get in touch

Az ARTS egy kutatóprogram,
melynek célja támogatni azon
elméleteket, irányelveket és
gyakorlatokat, melyek a
fenntarthatóságra való átállás
felgyorsítását célozzák meg.

Kapcsolat
Dr. Niki Frantzeskaki
Dutch Research Institute For Transitions
tel: +31-10-4088775
e-mail: arts@drift.eur.nl
www.acceleratingtransitions.eu
@ARTS_EU
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Jelenleg a következő
régiókban vagyunk jelen

Partnereinkkel

Stockholm, Brighton, Flandria, Drezda, Budapest.

Készen állsz a változásra? Szeretnénk
hallani a történeted!

Ezt a projektet az Európai Unió Hetedik Keretrendszer
Programja támogatta a kutatás, technológiai fejlődés és
demonstráció céljaira, a 603654-es számú támogatási
egyezség alapján.
A publikáció tartalma nem tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
Ennél fogva a felelősség, melyet az információ, és a bemutatott álláspontok
jelentenek, teljes mértékben az író(ka)t terheli.

