FRAMTID EFTER M14
• Vi vill påbörja en diskussion om framtidens
NCN, hur skall vi se ut och vad kan de viktiga
frågorna vara efter 2014?
• Mission
• Arbetsformer
• Organisering

NATIONEN - STADEN
• Nationernas förmåga att driva städernas utveckling är
relativt svag, arkitekturpolitik finns det embryo till i alla
nordiska länder, svagast i Sverige. Men någon riktig
politik för städerna saknas, vilket är förvånande
eftersom det är städerna som kommer att stå för
ländernas tillväxt. Sverige saknar helt en ide om detta,
snarast polariserar staten gentemot städerna.
• I Sverige har staten helt kapitulerat vad gäller
bostadsbyggandet, den viktigaste bygstenen i
väfärdsbyggandet.
• Städerna måste därför gå före i arbetet med
välfärdsfrågor och klimatfrågor.

Homo Urbanus
• Människor flyttar till städerna och ger en stor
drivkraft till dem.
•
•
•
•
•
•
•

Samfundsfrågor.
Stadskultur
Livsformer
Arbetsplatser
Urban basics.
Bostadsfrågor.
Delaktighet – empowerment.

Förskjutning i perspektiv.

Medborgarnas delaktighet
• Medborgare vill engagera sig och ta ansvar men hur ser
möjligheten ut i praktiken.
• Europoa är generellt sett dåliga på detta, England
bättre men USA förmodligen bäst.
• CDC Comunity District Corporation.
• NCN har en möjlighet att utforska detta vidare;
•
•
•
•

Arbetsplatsens förändring
Livsformer
Delaktighet
Stadsrum

450
• 450 banbrytande exempel på stadsutveckling.
• 450 exempel på banbrytande
medborgarprocesser.
• 450 exempel innovativa redskap

ORGANISERING
•

NCN har idag en informell organisering med stor dynamik. Städerna har en
valfrihet i graden av engagemang. Detta är viktigt att bibehålla och det viktigaste är
den upplevda nyttan av nätverket. Man får en kunskap som man annars inte haft.
Hur den sedan förs vidare i den egna staden skiftar.

•

Ett ökat engagemang har skett genom att ett kanslinätverk skapats som en
informell grupp för att ge stöd till kansliet och möjliggöra ett ökat engagemang.
Resurserna höjs avsevärt genom detta.

•

En viktig aspekt är också ett ökat internationellt perspektiv,
•
•
•

•
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Hur ser en framtida organisering ut som stöttar vår informella och dynamiska syn.
•
•
•
•

Ex v kan en funktion inrättas som består av 2 repr från varje land och som ger kansliet input.
Nätverkssekretariatet består men rollen förtydligas.
Politiska panelen består, relatonen till kansliet förtydligas.
En inkommande ordförande utses.

DYNAMIKEN MÅSTE BESTÅ!

