Mezinárodní konference - Kampaň udržitelných měst a obcí
Hannover
Třetí panevropská konference se udála v německém městu Hannoveru mezi 9 - 12 únorem
2000. Zúčastnilo se jí téměř 2000 účastníků evropských zemí. Z konference v Hannoveru
zazněl silný politický hlas vyzývající k podpoře Kampaně za trvale udržitelná města a obce. V
půběhu Hannoverské konference podepsalo Aalborgskou Chartu 62 Evropských lokálních a
regionálních autorit.
Hague
Hagským prohlášením skončila severozápadní Evropská konference "Strategie pro
udržitelná města". Setkání proběhlo v Hagu, Nizozemí 23-25 v červnu 1999. (Čtvrtá
regionální konference v systému Evropských měst a obcí kampaně reprezentována
severozápadní evropa). Na konferenci byla přijatá Strategie pro udržitelná města
Konference lokálních zastupitelů v Haagu a jiných návštěvníků ze severozápadní evropy
byla finálním setkáním v sérii čtyř regionálních událostí Evropské kampaně udržitelných měst
a obcí. Kampaň poskytla klíčovou podporu pro
výměnu zkušeností a praktických dovedností y procesů udržitelného rozvoje na lokální
úrovni. Byla úvodníkem pro třetí panevropskou konferenci v Hannoveru 2000. Konferenci
bylo přítomno 226 delegátů z 20 zemí.
Regionální konference kampaně za trvale udržitelná města a obce
V roce 1998/99, proběhla série čtyř regionálních konferencí, které byly tématicky zaměřené
na specifické otázky a záležitosti Severu, Jihu, Východu a Západu Evropy. Tyto konference
byly důležité k postupu a propagaci Lokální Agendy 21 a udržitelného rozvoje napříč evropou
a přispěly k plnému rozvoji Kampaně za udržitelná města a obce.
Konference byly následující: Turku, Finsko (3 - 6 září 1998) ; Sofia, Bulharsko (12 - 15
listopadu 1998) ; Sevilla, Španělsko (21 - 23 ledna 1999) ; Hague, Nizozemí (23 - 25 června
1999). Všechny čtyři konference podpořily založení specifických Regional Conference
Statement.
Lisabon
Druhá Evropská konference udržitelných měst a obcí se konala v Lisabonu v říjnu 1996.
Konference se zúčastnilo více než 1000 účastníků a její průběh plně podpořil Kampaň trvale
udržitelných měst a obcí a dodal jí potřebnou rychlost a spád.Výsledkem této konference byl
Lisabonský akční plán, který stanovil konkrétní kroky k naplnění principů Aalborgské Charty.
Aalborgská charta a Lisabonský akční plán poskytli základní rámec nutný k podpoře
lokálních a regionálních zastupitelstev v jejich snaze o udržitelný rozvoj.
Aalborg

První Evropská konference udržitelných měst a obcí, která se konala v Aalborgu v Dánsku
od 24 května do 27 května 1994 byla spojená s přípravou a následnou podporou Aalborgské
Charty. Na konci této první Evropské konference o udržitelných městech a obcích přijali
účastníci Chartu evropských měst a obcí zaměřenou na trvalou udržitelnost tzv. Aalborgskou
Chartu.

Chartu podepsalo nejprve 80 evropských zástupců měst a obcí a zavázalo se k jejímu
naplnění. Každý evropský, lokální a regionální účastník, který k této Chartě přistoupil se
automaticky stal účastníkem tzv. Evropské kampaně udržitelných měst a obcí. V rámci výzvy
k podpoře charty bylo získáno přes 1650 hlasů lokálních i regionálních autorit (zastupitelé
metropolitních oblastí, měst , obcí, zemí atd.). Chartu podepsali zástupci z 39 zemí evropy. S
takovýmto počtem účastníků se Kampaň stala největší Evropskou iniciativou pro udržitelný
rozvoj a lokální Agendu 21. Evropská kampaň za trvale udržitelná města a obce byla
zahájena úspěšně.
Aalborg+10

V dánském Aalborgu se po deseti letech od vzniku Aalborgské charty konala 9.- 11. června
2004 konference o udržitelných městech. Za cíl si položila diskutovat o otázkách
udtržitelného rozvoje v oblasti deseti klíčových témat (viz níže), předvést příklady dobré
praxe a závěrem vytyčit směr pro příští léta. Na konferenci se sešlo téměř 1000 delegátů z
50 zemí. Výstupem se stal dokument "Aalborg Committments" Aalborgské závazky.
Tematické oblasti Aalborgských závazků:
1. správa věcí veřejných (good governance)
2. místní management vedoucí k udržitelnosti
3. přírodní veřejné statky
4. odpovědná spotřeba a volba životního stylu
5. územní plánování
6. lepší mobilita, menší silniční provoz
7. místní akce pro zdraví
8. živá a udržitelná místní ekonomika
9. sociální rovnost a spravedlnost
10. od globálního k lokálnímu

