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Gjør Renovation Wave til et kulturprosjekt  

Vi, de representative europeiske organisasjonene for arkitekter, arealplanleggere, 
landskapsarkitekter, interiørarkitekter, ingeniører, designere, kunstnere, lærere og forskere i 
det bygde miljøet, ønsker entusiastisk velkommen det nye europeiske Bauhaus-initiativet 
som ble fremsatt av presidenten for EU-kommisjonen som en del av Renovation Wave-
strategien.  
Med dette initiativet supplerer EU-kommisjonen det økonomiske, sosiale og miljømessige 
mål for Renovation Wave-strategien med en vesentlig kulturell dimensjon. Ved å lage 
Renovation Wave et kulturprosjekt, inkludert alle interessenter, og ved å inkludere 
arkitektonisk kvalitet og designkvalitet som sentrale prinsipper for å styre den, setter 
Kommisjonen i gang et grunnleggende skifte. Dette kan være en game-changer i overgangen 
til en mer bærekraftig økonomi og samfunn og vil bringe Green Deal nærmere innbyggerne 
for deres velvære.  
Det åpner døren til en mer helhetlig tilnærming til vårt bygde miljø, og søker å forbedre seg 
samtidig tid, økonomiske, sosiale, miljømessige og kulturelle verdier. Dermed bygger den på 
Davos-erklæringen fra 2018 Mot en Baukultur av høy kvalitet og prinsipper som er inkludert i 
New Leipzig Charter, og i dens implementering, vil bidra til å nå FNs mål for bærekraftig 
utvikling.  
I denne helhetlige tilnærmingen er den kulturelle dimensjonen sentral. Det går langt utover 
estetiske hensyn og er hoveddriveren for kvalitetsplanleggingsprosesser og 
kvalitetsprosjekter, samt en kilde til inspirasjon og innovasjon for de andre pilarene i 
bærekraft, gitt at kunst er leverandører av avgjørende tjueførste århundres kompetanse, 
som kritisk tenkning og problemløsning.  
Den helhetlige tenkningen og den kulturelle tilnærmingen som ligger til grunn for det nye 
europeiske Bauhaus-initiativet, må ligge til grunn for Renovation Wave-strategien og 
inspirere alle sine tiltak til å oppnå det fulle potensialet i strategien og oppnå en 
‘kvalitetsrenoveringsbølge’, og utgjør en forskjell i folks sinn og kvalitet på deres liv - og 
oppnå Europas mål om klimanøytralitet.  
Denne helhetlige tilnærmingen er nødvendig i alle romlige målestokker, uansett prosjektets 
størrelse - fra landskap arkitektur til byplanlegging, nabolagsutvikling, infrastruktur, 
bygninger og interiørarkitektur og design.  
Vi hilser hjertelig velkommen EU-kommisjonens ambisjon om å forenkle utveksling på tvers 
av fagområder, ettersom vi deler synspunktet om at det er den beste måten å stimulere til 
kreativitet og innovasjon. Det gjenspeiler godt hvordan våre profesjoner arbeider hver dag. 

Gjennom våre respektive nettverk er vi klare til å støtte utviklingen av dette initiativet, 

spesielt ved å: 

- fungerer som en informasjonsplattform som er i stand til å nå et stort publikum via våre 

medlemsorganisasjoner; 

- å bistå implementeringen av nøkkelprinsippene i strategien i utdanningen, samt 

forskningsagendaene til skoler og institutter; 



- å identifisere og samle eksempler på beste praksis og innovative prosjekter; 

- muliggjøre kontakt med anerkjente fagpersoner og eksperter, som vil kunne gi større 

synlighet til initiativet 

- tilby en kunnskaps- og ekspertisehub for å hjelpe EU-kommisjonen med å videreutvikle 

initiativ og sikre at prosessen gir de ønskede resultatene; 

- legge til rette for tiltak for faglærte fagpersoner i målrettede sektorer; 

- å skaffe innspill fra offentlige myndigheter og beslutningstakere som vi er i regelmessig 

kontakt med i vår daglige yrkesutøvelse på alle styringsnivåer; 

- fungere som en partner for å organisere konsultasjoner, initiativer for samskaping og 

bevisstgjøringsarrangementer rettet mot fagpersoner, studenter og borgere. 

 

Vi gleder oss veldig til å samarbeide med EU-kommisjonen og alle interessenter 

for å gjøre dette initiativet til en suksess. 
 

 


