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World Urban Forum (WUF6)
Riksantikvarieämbetet medverkade på World Urban Forum (WUF6) i Neapel under
den första veckan i september, 2012. Det övergripande temat for
Riksantikva rieämbetets engagemang under WUF6 var Future Memory - Choices and
Consequences. Temat syftade till att uppmärksamma relationen mellan dåtid, nutid
och framtid genom att belysa val ocb dess konsekvenser i formandet av framtida
städer. Riksantikvarieämbetets tema återkom i den svenska monterns rubrik, Choices
and Consequences- Joining forces for diverse, just and green cities.
Riksantikvarie Lars Amreus deltog i dialog 2 Equity and Prosperity in Cities samt i
Boverkets och Mistra Urban Futures networking event Designing Fair Cities. Detta event
var också en del av pågående samverkan mellan Boverket och Riksantikvarieämbetet med
anledning av ett regeringsuppdrag om hållbar stadsutveckling. Riksantikvarieämbetet
arrangerade ett eget seminari um Future Memory - Choices and Consequences samt bidrog
med flera interaktiva aktiviteter i den svenska montern.

Om World Urban Forum
Med fokus på att förbättra mä nniskors levnadsvillkor och skapa mer hå llbara städer
anordnar UN-Habitat i samarbete med en värdstad vartannat år World Urban
Forum. U N-Habitat är F N:s boende och bebyggelseprogram med uppgift är att verka
for socialt, kulturellt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara urbana miljöer och
tätorter liksom allas tillgång t ill drägliga bostäder.

Arets WUF ägde rum i den italienska hamnstaden Neapel på temat The Urban Future.
Arrangemanget samlade mer än l O 000 deltagare från hela världen. WUF kan närmast
beskrivas som en gigantisk mötesplats for organisationer och människor intresserade av
städers utmaningar och möj ligheter. Erfarenhetsutbyte och lärande sker genom
utställningar, seminarier, rundabordssamtal, debatter med mera. Många av deltagarna på
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W UF kommer från så kallade utvecklingsländer. UN-Habitat verkar fOr en mer rättvis
global stadsutveckling och här utgör WUF en viktig arena för att främja möten och
stimulera till diskussioner mellan deltagare från länder med olika ekonomiska
förutsättningar. Detta innebär även att agendan på WUF bottnar i fOrhållanden och problem
av en magnitud som västvärlden vanligtvis inte brottas med, t ex vad gäller frågor om
urbanisering, utbildning, polarisering mellan samhällsgrupper, fattigdom och växande
slumområden.

Lärdomar och erfarenheter
Genom att medverka på W UF så ökar Riksantikvarieämbetets kunskap om urbana
livsvillkor i världen. Utvecklingen kan sägas gå åt flera håll samtidigt.
Befolkningstillväxt i megastäder sker på bekostnad av avfolkning på andra platser.
Demokratiseringsprocesser och ökat välstånd kan ske samtidigt som fattigdom och
påtvingad urbanisering begrä nsar människors fria livsval. Möjligheter ges att se de
globala erfa renheterna i ett svenskt perspektiv.

Det går att konstatera att även om flera av världens städer ställer frågor om ekonomisk,
social och miljömässig hållbarhet på sin spets, så är de i mångt och mycket samma
utmaningar som vi står inför här i Sverige. Genom att se på internationella trender och
påverkansfaktorer kan vi också förutspå framtida skeenden på hemmaplan.

Riksantikvarieämbetet lyfte genom sin medverkan vikten av att se tidsdimensionen,
relationen mellan det förflutna, samtiden och framtiden, i stadslandskapet Det behövs
längre planeri ngshorisonter både bakåt och framåt för att skapa långsiktigt hållbara
lösningar. Historien ger kunskap om vad samtida val ger för konsekvenser. Det finns
mycket att lära av historien om hur vi kan bygga och leva mer hållbart, t ex vad gäller
stadens livsmedelförsörjni ng, förde lning av resurser, för- och nackdelar med olika
stadsplanemönster med mera. l stadsbyggande är det viktigt att ta hänsyn till och respektera
människors olika kulturarv. Bevarandestrategier kan ses som ett sätt att designa en plats och
i dessa processer är det viktigt att vara uppmärksam på att symbolspråket inte exkluderar
människor. Detta kräver förståelse av platser utifrån människors olika perspektiv och behov
vilket i sin tur innebär att det är nödvändigt att ge dem inflytande i planeringen och
utveckli ng av deras livsmiljöer.
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Riksantikvarieämbetet fick mycket positiv respons på sina insatser under WUF och var en
av få aktörer som aktivt synliggjorde betydelsen av kulturarvsperspektiv i arbetet for en
hållbar stadsutveckling. Ett exempel på genomslag var att perspektiven ska foras in i arbetet
med UN-Habitats bostadsstrategi 2025.
Riksantikvarieämbetets deltagande under WUF6 innebar vidare direkta effekter i form av
intressanta diskussioner som har genererat nya och utvecklade ideer samt många kontakter.
Målsättningen är att dessa diskussioner och tankar ska forvaltas inom myndigheten och
foras vidare av de personer på WUF som deltog i Riksantikvarieämbetets aktiviteter.

Riksantikvarieämbetets deltagande och aktiviteter
Dialog • Equity and Prosperity in Cities
Återkommande och bärande delar av WUF:s program är internationella
paneldiskussioner, så kallade dialoger, kring centrala teman och frågor för städers
utveckling och människors livsvillkor. Riksantikvarie Lars Amreus deltog i den andra
panelen i dialog 2 Equity and Prosperity in Cilies- Distribution of Wea/tll and Prosperi(v
den 4 september.

Temat hade sin utgångspunkt i positiv och negativ påverkan av urbaniseringsprocesser, dels
vad gäller städers roll som tillväxtmotorer och dels framväxt av slumområden - den fysiska
manifestationen av urban fattigdom. Mohamed EI-Sioufi, senior manager på UN-Habitat,
var ansvarig for dialogens frågeställningar som tog utgångspunkt i UN-Habitats globala
bostadsstrategi till år 2025. Dialogen fokuserade på möjligheterna och utmaningarna for
bostadssektorn, samt på hur uppgradering av slumområden kan "skalas upp" från mindre
projekt till mer omfattande program utan att det kompromissas med berörda medborgares
deltagande och rätt ti ll ett boende med tillfredsställande standard.
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Lars Amreus lyfte fram hur historiska och humanistiska perspektiv kan tillfOra nya och
viktiga angreppssätt i ovanstående frågor genom att understryka hur perspektiven rör
människors vardagsmiljöer och deras möjligheter att kunna påverka sina livssituationer.
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Riksantikvarie Lars Amn§us håller ett anförande under dialogen.
Foto: Jonas Torsvall

Lars poängterade att mycket av det arbete som gjorts for att skapa bättre och mer hållbara
och rättvisa boendemiljöer har saknat tidsperspektivet. Olika sociala insatser som
genomfors i utsatta områden kan kompletteras och understödjas med kulturarvsinsatser för
att uppmärksamma och ta tillvara de boendes rätt till sin historia och därmed rätt till synlig
plats i samhället och till att aktivt bidra till att forma framtiden, men också rätten till
delaktighet när det gäller utformningen av den egna miljön.

Att radera bort oönskade miljöer utan att dokumentera eller ta tillvara invånarnas
erfarenheter ger en falsk bild av att oönskad och "svår" historia aldrig har funnits, vilket på
sikt kan skapa svårläkta sår i samhället. Dokumentation och fysiska minnen är viktiga for
att bearbeta även svåra ämnen som fattigdom och slumbebyggelse. Fattiga och utsatta
grupper i samhället, som saknar en erkänd historia har inte möjlighet att delta i
utformningen av det framtida samhället på lika villkor, i analogi med forfattaren Gerorge
Orwells ord: "He who controts the past, own the future" i boken 1984.

Mohamed EI-Sioufi summerade dialogen genom att konstatera att Lars Amreus
resonemang om kulturarv som ett perspektiv for att skapa inkluderande städer for alla, var
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nytt för honom. En aspekt som han sa att han ska föra in i det fortsatta arbetet med UNHabitats bostadstrategi 2025.

Aktiviteter i svenska montern
Svenska montern var en populär mötesplats på WUF med fullmatat program. Genom
återkommande interaktiva workshops/aktiviteter med deltagarna på temat Futw·e memory-

Choices and Consequences hade Riksantikvarieämbetet en stor del i det stora besöksanta Jet.
Målsättningen var att fä deltagarna att reflektera kring hur framtidens kulturarv är en
konsekvens av gårdagens och dagens val eller händelsetorlopp. Aktiviteterna utgjorde
ingångar för att få deltagarna att betrakta och angripa ämnena på nya sätt och skapade
förutsättningar för fördjupade diskussioner med och mellan deltagarna.

Landskapet som omger oss är en summa av ett oändligt antal val. Genom att s pela ett så
kallat landskapspussel fick besökarna tillsammans skapa ett framtida landskap genom både
medvetna och slumpvisa val som visar på hur landskapet kan komma att bevaras och
förändras. Pusslet tog utgångspunkt i en landskapsbild från en svensk stad vid 1940-talets
mitt.

Varjo dellagare ficl< möjlighet att påverl<a tre 1</ossar. Det första valet/Jandiae/e om att
l;evara ett /anäsl<apsutsnitt för framticlen (låsa en !<loss i det låge den hetinner srg i). l nasta
steu fick deltagaren vEi/ja att

vrid<~

en !<loss till öns!< at scenDrio. Utfallet pa lanclslwpsutsnttt

frck slumpen avgöra genom att de!t<Jg&ren slog en kloss som en Wming. Spelet va1 slut n<c1r
alla klossar var låsta
Foto· Per Lieäner
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Under spelomgångarna rådde stor aktivitet och engagemang hos deltagarna. De f6rsökte
påverka varandras beslut och ofta utvecklades ett samspel f6r att t ex ändra ett scenario.
Skilda preferenser synliggjordes där vissa prioriterade bevarande av äldre
industri bebyggelse, andra grönska och natur, energilösningar i form av vindkraft och
solenergi, säkerhet och trygghet med mera. När spelet var avslutat visades en bild på de
verkliga f6rhållandena på platsen idag och som j ämf6rdes med det skapade scenariot.
Spelet medf6rde samtal om frågor kring vilken framtid som är önskvärd och/eller hållbar.

En annan aktivitet som Riksantikvarieämbetet genomf<>rde var att låta deltagarna formulera
konsekvenser utifrån olika påståenden. Påståenden och konsekvenser redovisades i form av
pilar som på o lika sätt kunde fastas vid varandra. På så sätt skapades en komplex kedja av
påståenden, konsekvenser och f61jdkonsekvenser. Syftet var att visa på att vi som individer
kan f6rutse närliggande konsekvenser, men har svårare att f6rutse f61jdkon sekvenser på s ikt
och att se helheten. Pilarna bildade en fysisk installation och uttryckte sammantaget
deltagarnas kollektiva val f6r att illustrera positiva och negativa konsekvenser i flera led.
Exempel på ett påstående som användes som utgångspunkt var: Historie town center should

be demolished to give space for modern housing and offices!

Denna rustCJifutron anv&nde sig av deltagamas
/(()1/ohlivn infelligons for att illustrPra lwmploxa
nt-itvork av positrva ocll negativa konsekvenser r
flora led
Foto Por Liedner

World Urban Forum 6- The Urban Future

10

Vid sidan om lands/{apspusslet ociJ konsekvenspilarna t1ade Riksantikvarieämbetet med sig
solfjadrar som besöl<arna ficl< vikapa plats. De vikta solfjädrarna visade två bilder av samma
plats vid olika tider som dätigenom illustrerade en förändring i landskapet
Foto.· Per Liedner

Per Liedner och Jonas Torsvall m. fl. på Fonnverkstan arkitekter AB har tillsammans med
Riksantikvarieämbetet utvecklat aktiviteterna och dess form. Italiensk television fi lmade
och gjorde en intervju med Jonas Torsvall om landskapspusslet och konsekvenspilarna.
Förfrågningar om att få låna både landskapspusslet och konsekvenspilarna har kommit från
andra myndigheter i Sverige och projektledare inom EU:s Urbact-program.
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Future Memory- Choices and Consequences
Riksantikvarieämbetet anordnade seminariet Future Memory- Choices and

Consequences den 5 september i den svenska montern. Utifrån två exempel, Malmö
och Zanzibar, fokuserade seminariet på bur samtida beteenden och val formar städer
och vilka konsekvenser det har för vilka minnen som manifesteras och kommer till
uttryck i städer i framtiden.

Relaterat till dessa processer lyftes frågor kring vilka minnen som synliggörs och vilka
minnen som inte uppmärksammas samt vilka människor som tillåts vara med och skapa
framtidens minnen. Exemplen åskådliggjordes utifrån en praJ...'tiskt orienterad utgångspunkt
i kombination med forskarperspektiv.

Lars Arnreus hälsade välkommen till seminariet. Tove Dannestam, strateg på Malmö stad,
presenterade exemplet Malmö . Exemplet Zanzibar var inriktat mot världsarvet Stone Town
och presenterades av Mwalim A. Mwalim, Principal Secretary, Ministry of Lands, Housing,
W ater and Energy i Zanzibar, Tanzania samt av docent Inger Lise Syversen, Chalmers
tekniska högskola. Seminariet lockade totalt omkring 40 åhörare och avslutades med frågor
och gemensam diskussion.

Tove reflekterade kring hur Malmös industriella arv används i visionerna och
omställningen från industristad till kunskapsstad. Tove gav exempel på hur den industriella
staden används och omvandlas. l Västra hamnen byggs en ny hållbar stadsdel där
mötesplatser skapas på gammal industrimark, t ex i form av en skateboardpark. Äldre
industribyggnader har tagits tillvara av företag inom t ex kulturella och kreativa näringar.
Mwalim utgick i sin presentation från stadens olika lager. Men istället for att (som brukligt)
fokusera på stadens fYsiska lager utgick Mwalim i sin beskrivning från ett aktörs- och
brukarperspektiv. Människors och olika gruppers historia, kulturella transformationer,
intressen och ambitioner har en direkt bäring på varför och hur staden växt fram och
utvecklas. Inger Lise resonerade, bland annat mot bakgrund av Zanzibars koloniala
förflutna och som centrum fOr slavhandel, kring frågor om vad som bör bli ihågkommet, av
vem och varför? Hon menade att tidshorisonten ofta är alltför snäv när dessa frågor beaktas.
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Tove Datmestam berättade att idag är det är populä11 med T-shirts med motiv både på
Kockumskranen respektive Tuming Torso bland stadens invånare .
Foto Jonas Torsvall

Mwalim berättade om Sfonetown. Zanzibar utifdm vad han betecknade som de glömda
lagren - människornas. Foto: Per Liedner
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Designing Fair Cities
- Securing urban equity, social inclusion, cultural diversity and
urban commons
Boverket och Mistra Urban Future anordnade ett seminarium som med utgå ngspunkt
frå n UNESCO-kooventionen om kulturell mångfald diskuterade vad som
kännetecknar en rättvis stad. Riksantikvarie Lars Amreus höll ett uppskattat
föredrag på temat Public spaces- where people meet.

Lars lyfte betydelsen av en inkluderade stadsutveckling som bygger på en respekt för
människors kulturarv. Stadens offentliga rum garanterar tillgänglighet till kulturarv och om
de fungerar som mötesplatser för skilda samhällsgrupper kan de bidra till en bättre
förståelse och uppskattning av olikheter. I planering och utveckling av staden är det viktigt
att ta tillvara och se möjligheter som kulturarv erbjuder i form av de många olika betydelser
och berättelser som olika platser inrymmer. För att fä förståelse av platser utifrån
människors historia, perspektiv och behov måste medborgarna vara delaktiga i planering,
utformning och användning av stadens gemensamma rum.

Delegationen från Sverige
Huvudman för det svenska deltagandet var Socialdepartementet och den praktiska
samordningen leddes av Exportrådet För Riksantikvarieämbetet var årets WUF det femte i
ordni ngen som myndigheten deltagit i. Den svenska representationen bestod av upp emot
20 aktörer, däribland Boverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Energi myndigheten,
Formas, Malmö stad och Umeå kommun.

Från Ri ksantikvarieämbetet deltog riksantikvarie Lars Amreus, bitr. avdel ningschef Anita
Bergenstråhle-Lind, antikvarie Kristio Lindgren, utredare Daniel Nilsson och utredare
Krister Olsson samt för Formverkstan arkitekter AB, Per Liedner och Jonas Torsval l.

