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Europeiska städers kampanj för en hållbar 
stadsutveckling 
I maj 1994 antogs en deklaration för en hållbar stadsutveckling vid den kon-
ferens som EU ordnade i Aalborg i samarbete med Aalborg stad och ICLEI 
(Internationella rådet för lokala miljöinitiativ). För att ge deklarationen 
spridning och med syfte att främja genomförandet av principer för hållbar 
utveckling, bildade EU/DG XI (EU-kommissionens direktorat för 
miljöfrågor) hösten 1994 en särskild kampanjorganisation. 

Kampanjorganisationen kommer under två år att i samarbete med EU, ICLEI, 
det europeiska kommunförbundet (CEMR) m fl organisationer genom konfe-
renser,  erfarenhetsutbyte, publikationer m m att stödja kommuners och 
städers arbete med Lokal Agenda 21. 

Flertalet av de ställningstaganden och förslag som redovisas i bifogade 
deklaration kan säkert stimulera det lokala Agenda-arbetet. I miljö- och 
naturresursdepartementets beredningsgrupp för stadsmiljöfrågor, som har 
till uppgift att bereda ärenden inför möten i EU's arbetsgrupp för stadsmiljö-
frågor, diskuteras hur vi i Sverige kan stödja arbetet med en uthållig stads-
utveckling. Förbundet kommer tillsammans med bl a Boverket att beröra 
deklarationen vid konferenser, t ex Kommunalteknik -95/Ecology -95 i 
Göteborg i augusti. 

Frågor om hållbar stadsutveckling är aktuella även i andra sammanhang. I 
juni 1996 ordnar FN den andra världskonferensen om boende och boplatser 
(HABITAT II) i Istanbul. Det är framför allt den lokala nivåns verksamhet 
som ska uppmärksammas vid konferensen. Den benämns därför också "City 
Summit". 

FN ser HABITAT II och de nationella förberedelsearbetena som en upp-
följning och konkretisering av både den tidigare konferensen om 
boendefrågor 1976 i Vancouver och konferensen om Miljö och utveckling i 
Rio 1992 (UNCED). HABITAT II har därför getts två motton: "Adequate 
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shelter for all" och "Sustainable human settlements development in an 
urbanizing world". 

Frågor med anledning av deklarationen och kampanjen besvaras av Lars 
Fladvad, tfn 08-772 41 63 och Bengt Westman, tfn 08-772 43 76. 
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