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Tiden er inde til, at landskabsarkitekter øger indsatsen på at fremme sunde fysiske og sociale omgivelser med fokus på
hverdagslandskaber. Sunde landskaber er grundlæggende for social udvikling. Forvaltning af hverdagslandskaber fremmer
bedre økonomi, klimaresiliens og sundhedsmæssige fordele baseret på naturressourcer.

Undertegnede, som repræsentanter for de 34 nationale sammenslutninger i den europæiske region i den internationale sammenslutning af
landskabsarkitekter, udsender, efter at have behandlet manifestet om landskab HER og NU på vores generalforsamling i Granada, Spanien i
oktober 2021, følgende erklæring:

VI TROR PÅ

Hverdagslandskaber - At betragte livskvalitet som et mål for succes. Når disse landskaber er designet af og til mennesker vil de fremme
større lighed, social mangfoldighed og interaktion, beskytte lokale kulturelle værdier, forbedre biodiversiteten, bringe naturen tættere på
befolkningen, samt lære børn at passe på deres miljø for at udvikle og vedligeholde viden i generationer.

Modstandsdygtige landskaber - At kende den høje effekt af tilpasning til klimaændringer. Regenerering, adaptiv restaurering og udvikling
af land-, by- og naturlandskaber beskytter og forbedrer økosystemernes modstandsdygtighed og afbødningsværdi. Brug af naturbaserede
løsninger i by- og landmiljøer skaber mere effektiv og varig modstandskraft.

Sunde landskaber – Observation af behovet for lokalt tilgængelige steder fremhævet af pandemien. Udvikling af grønne/blå korridorer, der
forbinder mennesker og natur, tilskynder til fysiske aktiviteter, sænker omgivende lufttemperaturer, bekæmper forurening, forbedrer
luftkvaliteten, styrer afstrømning og dræning, samtidig med at biodiversiteten forbedres på lokalt plan og i kvarteret. Dette er nøglen til at
opnå flere langsigtede resultater. Det gælder især for dårligt stillede samfund.

Varige landskaber – At overveje landskabsarkitekturprojekter fra et langsigtet perspektiv fremmer genereringen af selvbærende
økosystemer. Dette bygger på et stærkt engagement i bæredygtighed og erkendelsen af, at naturbaserede løsninger skal bruges til at opfylde
menneskelige behov.

VI OPFORDRER TIL

At Europarådet, Den Europæiske Union og de enkelte europæiske stater fremmer værdierne af landskaber (anført ovenfor og støttet af
landskabsarkitektfaget) i deres beslutningsprocesser for at udvikle en holistisk vision vedrørende kulturel, social, politisk, miljømæssig, og
økonomisk balance ud over politiske grænser. Vi mener, at dette kan opnås ved at:

Placere klimatilpasning, afbødning og biodiversitetspolitikker på forkant af byggebranchens dagsorden i stedet for at undgå eller forsinke
vigtige beslutninger.

Forbedre socialpolitikker for hverdagslandskaber, der involverer deltagelse af lokalbefolkningen, der bor i dem.

Facilitere studiet, forståelsen og oplevelsen af landskab i de tidlige stadier af uddannelse, især i grundskoler, med inddragende programmer
for at øge opmærksomheden og skabe en følelse af at høre til.

Vurdere og støtte både traditionelle og innovative landskabsanvendelser, øge beskæftigelsesmuligheder samt bidrage til at bevare historiske
landskaber og deres og sunhed, såvel som deres folks sundhed.

Fremme sund mad ved at planlægge, designe og forvalte bæredygtigt landbrugs-, skov- og græsningslandskaber.

Motivere til brugen af   regionale og lokale ressourcer ved at forbedre den økonomiske cirkularitet, hvilket reducerer transportbehovet,
gennem lokal produktion.

Tale for socialt og miljømæssigt ansvar på alle niveauer, især med de agenter og virksomheder, statslige og ikke-statslige organer, der har
den største kapacitet og potentiale for forandring.

Evaluere konsekvenserne af klimaændringer og tab af biodiversitet og virkningerne på økonomien - der skal træffes hurtige beslutninger for
at sikre inddragelse af samfundet i små byer, landsbyer og på landet for at genvinde kulturelle værdier for at give videre til fremtidige
generationer.

Opmuntre lokale forvaltninger til at yde en indsats for at beskytte, forvalte og planlægge landskaber, ved at fokusere på lokale projekter
med offentlig deltagelse, for at forbedre livskvalitet, folkesundhed og velvære.

Mobilisere ressourcer til at gennemføre sociale forandringer for at tilskynde folk til at tage mere ansvar for deres miljø. Ved at forbinde
hverdagsliv og kultur tilskyndes folk til at nyde landskabet og involvere sig i landskabsudviklingen.



Udvikle internationale udvekslingsprogrammer på og i landskabet, tilskynde til samarbejde mellem landskabsarkitekter og eksperter med
forskellig baggrund og forskellige lande, samt udveksle information gennem nye teknologier og sociale medier.

Følge andre internationale og europæiske tekster på området, eksempelvis:

● The European Climate Law (2020)
● The EU Green Deal (2019)
● Farm to Fork Strategy (2019)
● UN Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean,

healthy and sustainable environment (2018)
● European Heritage Strategy for the 21st century – Strategy 21 (2017)
● 2030 UN Agenda for Sustainable Development (2015)
● Paris Agreement on Climate Change (Paris, 2015)
● European Union framework for climate and energy 2020 – 2030 (EU 2014)
● Environmental action programme 2020 (European Union, 2013)
● Convention on the Promotion and Diversity of Cultural Expressions (UNESCO, 2005)
● Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (UNESCO, 2003)
● European Climate Change Programme (EU ECCP, 2000)
● The European Landscape Convention (CoE, Florence, 2000)
● Århus Convention (UN Economic Commission for Europe, 1998)
● The Action Plan on Cultural Policies for Development (UNESCO, Stockholm, 1998)
● UN Convention on Biological Diversity (CBD, 1992)
● United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC, 1992)
● The Recommendation on participation by the people at large in cultural life and their contribution to it (UNESCO,

Nairobi, 1976)
● The World Heritage Convention (Paris, 1972), whose Operative Guidelines first expressed the notion of Cultural

Landscapes
● The World Heritage Convention (Paris, 1972), whose Operative Guidelines first expressed the notion of Cultural

Landscapes
● Charter of Burra (ICOMOS, Burra Australia, 1979)
● Bern Convention, Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (CoE 1979)
● The European Social Charter (CoE, 1961)
● The New European Bauhaus (2020)


