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PEISAJELE COTIDIENE  
 

Rezoluție privind peisajul AICI și ACUM 
Granada, Spania, octombrie 2021 

 
Acum este momentul ca peisagiștii să promoveze mai asiduu un mediu fizic și social sănătos, 
concentrându-se pe peisajele cotidiene. Peisajele sănătoase sunt fundamentale pentru dezvoltarea 
socială. Gestionarea peisajelor cotidiene favorizează o economie mai bună, rezistența la schimbări 
climatice și beneficiile pentru sănătate bazate pe resursele naturale. 
 
Subsemnații, în calitate de reprezentanți ai celor 34 de Asociații Naționale ale Regiunii Europene a 
Federației Internaționale a Arhitecților Peisagiști, după ce am abordat Rezoluția privind peisajul AICI și 
ACUM la Adunarea noastră generală din Granada, Spania, în octombrie 2021, facem următoarea 
declarație: 
 
NOI CREDEM ÎN 
 
Peisajele cotidiene - Considerând calitatea vieții ca o măsură a succesului. Proiectate de și pentru 
oameni, aceste peisaje promovează o mai mare echitate, diversitate și interacțiune socială, protejând 
valorile culturale locale, îmbunătățind biodiversitatea, aducând natura mai aproape de populație, 
învățând copiii să aibă grijă de mediul înconjurător pentru a dezvolta și menține cunoștințele pentru 
generații. 
 
Peisaje rezistente - Cunoscând impactul ridicat al adaptării la schimbările climatice. Regenerarea, 
restaurarea și dezvoltarea adaptivă a peisajelor rurale, urbane și naturale protejează și îmbunătățesc 
rezistența și valoarea de atenuare a ecosistemelor. Utilizarea soluțiilor bazate pe natură în mediile 
urbane și rurale creează o rezistență mai eficientă, mai durabilă și mai eficace. 
 
Peisaje sănătoase - Observând nevoia de locuri accesibile la nivel de vecinătate, evidențiată de 
pandemie. Dezvoltarea de coridoare verzi/albastre care să facă legătura între oameni și natură, 
încurajarea activităților fizice, reducerea temperaturii aerului ambiant, combaterea poluării, 
îmbunătățirea calității aerului, controlul scurgerilor și al drenajului, îmbunătățind în același timp 
biodiversitatea, la nivel local și de cartier sunt esențiale pentru obținerea de rezultate multiple pe 
termen lung. Acest lucru este valabil în special pentru comunitățile defavorizate. 
 
Peisaje durabile - Considerând proiectele de arhitectura peisajului dintr-o perspectivă pe termen lung 
promovează generarea de ecosisteme autonome. Acest lucru se bazează pe un angajament puternic 
față de durabilitate și pe recunoașterea faptului că soluțiile bazate pe natură trebuie să fie utilizate 
pentru a satisface nevoile umane. 
 
ÎNDEMNĂM 
 
Consiliul Europei, Uniunea Europeană și fiecărui stat european să promoveze valorile peisajului 
(enumerate mai sus și susținute de profesia de peisagist) în procesele lor de luare a deciziilor pentru a 
dezvolta o viziune holistică privind echilibrul cultural, social, politic, de mediu și economic dincolo de 
frontierele politice. Credem că acest lucru poate fi realizat prin: 
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Plasarea politicilor de adaptare la schimbările climatice, de atenuare a efectelor acestora și de 
biodiversitate în prim-planul agendei industriei construcțiilor, în loc de a evita sau de a amâna decizii 
importante. 
 
Îmbunătățirea politicilor sociale pentru peisajele cotidiene, implicând participarea localnicilor care 
locuiesc în ele. 
 
Facilitarea studiului, înțelegerii și experimentării peisajului în primele etape ale educației, în special în 
școlile primare, prin programe participative de sensibilizare și de generare a unui sentiment de 
apartenență. 
 
Revizuirea și sprijinirea utilizărilor tradiționale și inovatoare ale peisajului, sporind oportunitățile de 
angajare și contribuind la conservarea peisajelor istorice, a sănătății acestora și a oamenilor lor. 
 
Promovarea unei alimentații sănătoase prin planificarea, proiectarea și gestionarea durabilă a 
peisajelor agricole, forestiere și de pășunat. 
 
Motivarea utilizării resurselor regionale și locale prin îmbunătățirea circularității economice, reducând 
nevoile de transport prin producția locală. 
 
Promovarea responsabilității sociale și de mediu la toate nivelurile, în special în rândul acelor agenți și 
corporații, organisme guvernamentale și neguvernamentale care au cea mai mare capacitate și 
potențial de schimbare. 
 
Evaluarea deciziilor urgente ce trebuie luate, pornind de la consecințele schimbărilor climatice și ale 
pierderii biodiversității, precum și de la efectele asupra economiei, pentru a asigura implicarea 
societății din orașele mici, din sate și din mediul rural, recuperând valorile culturale pentru a le 
transmite generațiilor viitoare. 
 
Încurajarea eforturilor administrațiilor locale de a proteja, gestiona și planifica peisajele, 
concentrându-se pe proiecte locale cu participarea publicului, pentru a îmbunătăți calitatea vieții, 
sănătatea publică și bunăstarea. 
 
Mobilizarea resurselor pentru a produce schimbări sociale, pentru a încuraja oamenii să își asume mai 
multă responsabilitate față de mediul înconjurător. Încurajarea folosirii peisajului și implicare 
în dezvoltarea și gestionarea peisajului prin conectarea vieții cotidiene și a culturii. 
 
 
Dezvoltarea de programe de schimburi internaționale în domeniul peisajului, încurajând cooperarea 
între peisagiști și experții din diverse medii și țări, schimbând informații prin intermediul noilor 
tehnologii și al rețelelor sociale. 
 
Respectând alte texte internaționale și europene în materie, cum ar fi: 

• Legea europeană a climei (2020) 

• Pactul verde european (2019) 

• Strategia ”de la fermă la consumator” (2019) 

• Raport al Raportorului special al ONU pe tema obligațiilor în materie de drepturi ale omului 
legate de beneficierea de un mediu sigur, curat, sănătos și durabil (2018) 
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• Strategia patrimoniului european pentru secolul XXI - Strategia 21 (2017) 

• Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă (2015) 

• Acordul de la Paris privind schimbările climatice (Paris, 2015) 

• Cadrul Uniunii Europene pentru climă și energie 2020 - 2030 (UE, 2014) 

• Programul de acțiune pentru mediu 2020 (Uniunea Europeană, 2013) 

• Convenția privind promovarea și diversitatea expresiilor culturale (UNESCO, 2005) 

• Convenția pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (UNESCO, 2003) 

• Programul european privind schimbările climatice (EU ECCP, 2000)  

• Convenția europeană a peisajului (CoE, Florența, 2000) 

• Convenția de la Arhus (Comisia Economică pentru Europa a ONU, 1998) 

• Planul de acțiune privind politicile culturale pentru dezvoltare (UNESCO, Stockholm, 1998) 

• Convenția ONU privind diversitatea biologică (CBD, 1992) 

• Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC, 1992) 

• Recomandarea privind participarea populației în general la viața culturală și contribuția 
acesteia (UNESCO, Nairobi, 1976) 

• Convenția privind patrimoniul mondial (Paris, 1972), ale cărei orientări operaționale au 
exprimat pentru prima dată noțiunea de peisaj cultural 

• Carta de la Burra (ICOMOS, Burra Australia, 1979) 

• Convenția de la Berna, Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale 
din Europa (CoE, 1979) 

• Carta socială europeană (CoE, 1961) 

• Noul Bauhaus european (2020) 
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