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Malaga városközpontjának átfogó regenerációja 1995-2006 között 



A krízis hatása regionális és helyi szinten 

• regionális és helyi szintű közösségi kiadások 
folyamatosan nőttek 2007-ig, elérve a GDP 
2.3%-át (EU-27) 

• 2010-2013: drámai csökkenés 1.8%-ra, ami az 
1997-es szint alatti 

• évi csökkenés: 7.2% (2010), 5.9% (2011), 3.3% 
(2012), 8.6% (2013) 

ÚJ UTAKAT KELL TALÁLNI A KÖZÖSSÉGI 
FELADATOK ELLÁTÁSÁRA 



Malaga: 580 ezer lakosú spanyol város. 2400 lakásos lakótelep, a munkanélküliség 75-
80%-os, a lakók fele a szegénységi küszöb alatt él.  

Nagy regenerációs tervek helyett sok kis beavatkozást terveznek, a lakók bevonásával.  



Sok helyen a hangsúly áttevődik a drága épület-felújításról a közterületekre.  



Innovatív módszerek a vállalkozók, NGO-k, a 
lakosság bevonására 

• környezeti regeneráció 

• élelemmel kapcsolatos tevékenységek (városi 
kertek, helyi piacok…) 

• átmeneti hasznosítás 

• flexibilitás: az előírások enyhítése 

• rugalmas reagálás alulról jövő ötletekre 

 



Pozsony: régi városrészben nagy belső udvar felújítása 



Bristol: közösségi kert 



Bréma: városközponti, kiürült bevásárlóközpont átmeneti hasznosítása 



Amszterdam észak: rugalmas szabályozás szennyezett területeken 



Amszterdam-észak: de Ceuvel kreatív munkahely átmeneti hasznosításként 



Rotterdam: rugalmas reagálás tervezők innovatív ötleteire 



Reagálás a krízisre:  
eltérő helyi kormányzási stratégiák  

• ‘költségvetés-mentesítő’: csak minimális 
szolgáltatások, e fölött fizetős (Barnet) 

• ‘korporációs modell’: az önkormányzat a 
vállalkozók bevonására törekszik (Leeds)  

• ‚kooperatív modell’: a lakosság bevonása 
szolgáltatások nyújtásába (Lambeth) 



Kavala (GR): közösségi gyógyszertár 



Brixton: helyi pénz 



Az önkormányzat átalakítása 

• íróasztal helyett a terepen (‚szabad-tartású 
hivatalnok’) 

• tervezés: az önkormányzat irányító helyett 
innovatív elképzelések rugalmas befogadója 

• innovációs platformok létrehozása (egyetemek, 
vállalkozások, lakossági csoportok) 

• platformok létrehozása lakossági ötletek 
befogadására (Synathina Athénban) 

Bologna: a közterületek a városlakóké (100 projekt) 



A non-profit Lawyers at Work csoport önkéntesei festik Bologna történeti központját 



Sok helyen azonban a változás ALULRÓL jön 



Lengyel városi mozgalmak: a NIMBY-től a választási pártig 



Új 
polgármesterek 
új 
elképzelésekkel  



KONKLÚZIÓ 1 

• fontosak az új innovációk: nemcsak a kiesett 
pénz részbeni pótlására, hanem az egyre 
erősödő demokrácia-deficit kezelésére is 

• ugyanakkor a legsúlyosabb problémákat nem 
lehet kizárólag ezekkel megoldani: kellenek a 
nagy közösségi beavatkozások 









KONKLÚZIÓ 2 

• a krízis által kitermelt innovációkat azonban 

nem szabad elfelejteni, be kell építeni a 

remélhetően elkövetkezö új fellendülési 

időszakba 
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