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1. Inledning
Det nya europeiska Bauhaus (Bauhausinitiativet) uttrycker EU:s ambition att skapa vackra,
hållbara och inkluderande platser, produkter och levnadssätt. Det främjar en ny livsstil där
hållbarhet harmonierar med stil, och påskyndar således den gröna omställningen inom
olika sektorer av vår ekonomi, såsom byggsektorn, möbler, mode och i våra samhällen och
andra områden av vårt dagliga liv.
Målet är att ge alla medborgare tillgång till varor som är cirkulära och mindre
koldioxidintensiva, som stöder målet att återställa naturen och skydda den biologiska
mångfalden.
Bauhausinitiativet är ett projekt för hopp och nya perspektiv. Det tillför en kulturell och
kreativ dimension till den europeiska gröna given för att främja hållbar innovation, teknik
och ekonomi. Det belyser fördelarna med miljöomställningen genom konkreta upplevelser
på lokal nivå. Det förbättrar vårt dagliga liv.
Detta kan bara ske om människor från olika bakgrunder och områden tänker och arbetar
tillsammans på ett sätt som bygger på delaktighet. Detta är anledningen till att EUkommissionen inledde initiativet med en sex månader lång gemensam utformningsfas där
alla skulle kunna bidra med idéer, visioner, exempel och utmaningar för Bauhausinitiativet.
I detta meddelande presenteras tanken med Bauhausinitiativet på grundval av resultaten
från den gemensamma utformningsfasen och beskrivs nästa steg. Mer information om den
gemensamma utformningsfasen finns i bilaga 1.
För att uppnå Bauhausinitiativets mål kommer kommissionen att fortsätta att bygga upp
en rörelse med intresserade personer och organisationer. För att genomföra initiativet
kombinerar kommissionen relevanta EU-initiativ och föreslår en omgång nya åtgärder
och finansieringsmöjligheter, som sammanfattas i kapitel 5 i detta meddelande. De
innefattar följande:









Inrättande av ett Bauhauslaboratorium för att få rörelsen att växa och utarbeta
politiska åtgärder.
Startfinansiering för omvandlande Bauhausprojekt i EU:s medlemsstater.
Finansiering av projekt för subventionerade bostäder som respekterar
Bauhausinitiativets värderingar.
Ett nytt synsätt för kommissionens egen fastighetsstrategi.
Gemensamt utarbetande av gröna omställningsvägar för bygg- och textilsektorns
ekosystem.
Inbjudningar att lämna projektförslag för uppstartsföretag och medborgarinitiativ.
En årlig Bauhausfestival och ett årligt Bauhauspris.
eTwinning och DiscoverEU 2022 avseende Bauhausinitiativet.
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Förändringar kommer inte att ske från en dag till en annan. Bauhausinitiativet kommer att
skapa ett utrymme för att utforska och testa politiska åtgärder, finansiering och andra
verktyg för att utforma och skapa ett bättre vardagsliv för alla generationer.

2. Att bygga på gemensam utformning: ett omvandlingsprojekt
från oss alla till oss alla
Som ett första steg i detta deltagandebaserade projekt vände sig kommissionen till det
civila samhället och berörda aktörer som en del av den gemensamma utformningsfasen.
Efter det att ordförande Ursula von der Leyen tillkännagav projektet i september 2020 1
utgjorde denna gemensamma utformningsfas en öppen inbjudan till vem som helst att
säga vad Bauhausinitiativet bör handla om, ange de utmaningar som det bör ta itu med och
sprida idéer och sakkunskap om hur detta kan göras2. Bauhausinitiativet bygger på de olika
synpunkter som inkommit under denna fas.
Under denna gemensamma utformningsfas anordnade intresserade personer,
organisationer, politiska institutioner och företag evenemang, diskussioner och
workshoppar. ”Bauhausinitiativets officiella partner3” har också bidragit med information
och aktiviteter. Arton tänkare och yrkesverksamma bildade ett rundabordssamtal på hög
nivå för det nya europeiska Bauhaus att fungera som bollplank för initiativet och
regelbundet lämna synpunkter4. Den första Bauhauskonferensen i april 2021 var kulmen
på detta globala samtal, med cirka 8 000 deltagare online från hela världen, vilket belyste
behovet av att rörelsen knyter förbindelser globalt.
De flesta av aktiviteterna ägde rum i EU-länderna, men det finns också ett växande intresse
i andra delar av världen, både i det närmaste grannskapet och i Syd- och Nordamerika. För
att understryka projektets globala dimension uppmuntrade kommissionen också
uttryckligen bidrag från länder utanför EU.

Det nya europeiska Bauhaus: Kommissionen inleder utformningsfasen (europa.eu)
Gemensam utformning av det nya europeiska Bauhaus (europa.eu)
3
Samarbetspartner (europa.eu)
4
Rundabordssamtal på hög nivå (europa.eu)
1

2

3

Bauhausinitiativet utvecklas genom att byggnader, offentliga utrymmen, företag och
sociala sedvänjor, kulturella aktiviteter och utbildningsprogram utgör fyrbåkar för
initiativet och inspirerar till nya idéer. Det första Bauhauspriset5 lanserades under den
gemensamma utformningsfasen, för att lyfta fram dessa inspirerande exempel och idéer
från unga talanger.

3. Utformningen av Bauhausinitiativet
3.1. Från den historiska rörelsen till det nya europeiska Bauhaus
Flera inslag i den historiska Bauhausrörelsen utgjorde grund för visionen om det nya
europeiska Bauhaus.
Det historiska Bauhaus, som skapades 1919, uppstod i en tid av djupgående omvandling –
mot den moderna samhälls- och industrieran. Grundarna tog itu med denna omvandling i
sitt arbete och sökte lösningar på de nya utmaningarna. Initiativet utvecklades snabbt till
en global kulturell rörelse. Det sammanförde konstnärer, formgivare, arkitekter och
hantverkare. Denna ämnesövergripande strategi är också mycket viktig för vår tids
utmaningar, där vi än en gång står inför en djupgående omvandling.
Liksom för hundra år sedan är frågan om innovativa material avgörande. Då var lösningen
cement och stål, men vi måste nu utforska mer naturbaserade material som är hållbart
producerade och utveckla koldioxidsnåla produktionslösningar för alla material. Detta
gäller såväl byggnadsverksamhet som mode, design, möbler, transport och energi. En
värdegrupp
En grupp med tre oskiljbara kärnvärden vägleder Bauhausinitiativet:




5
6

Hållbarhet6, från klimatmål till cirkularitet, nollförorening och biologisk mångfald.
Estetik, kvaliteten på upplevelser och stil, utöver funktionalitet.
Inkludering, från tillvaratagande av mångfald till säkerställande av jämlikhet för
alla, tillgänglighet och överkomlighet.

Priser 2021 (europa.eu)
Inom ramen för Bauhausinitiativet ska med hållbarhet avses miljöhållbarhet.
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Utmaningen blir att respektera alla tre värdena samtidigt vid utvecklingen av de kreativa
lösningar som på bästa sätt tillgodoser människors behov, till en lägre totalkostnad.

3.2.Tre huvudprinciper
Tre huvudprinciper, som växte fram ur den gemensamma skapandeprocessen och antogs
av kommissionen, bör vägleda Bauhausinitiativet.




En kombinering av den globala och den lokala dimensionen.
Delaktighet.
Ämnesövergripande karaktär

3.2.1. En strategi på flera nivåer: från global till lokal
Bauhausinitiativet stöder en flernivåstrategi för omvandling – från global till lokal nivå.
Klimatförändringen och den gröna omställningen innebär utmaningar som bör hanteras
globalt. Samtidigt är det på lokal nivå som förändringar sker och får betydelse för
människor7. Bauhausinitiativet omfattar därför olika nivåer av omvandling, från den globala
nivån till det lokala grannskapet, byar och städer.
7

Detta lokala sammanhang har flera aspekter som, när de kombineras, kan avgöra livskvaliteten på
platsen: närhet till en givande arbetsmarknad, tillgång till olika typer av infrastruktur och faciliteter,
överkomliga bostäder osv.
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För att Bauhausinitiativet ska få resultat krävs det att man når ut lokalt, i enlighet med en
platsbaserad strategi. Framgångsrika småskaliga projekt visar att omvandlande initiativ,
oavsett storlek, är genomförbara för alla överallt. Inom Bauhausinitiativet kommer man att
undersöka sätt att stödja småskaliga initiativ som genomförs av individer, grannskap och
lokalsamhällen.
Detta kan inte begränsas till Europeiska unionen. Bauhausinitiativet kommer med tiden att
nå ut utanför Europas gränser, med målet att sprida sina principer om hållbarhet,
inkludering och estetik globalt.
3.2.2. En strategi som bygger på delaktighet
Europeiska kommissionen är en stark förespråkare för en deltagandebaserad strategi,
vilket framgår av den pågående konferensen om Europas framtid, som syftar till att
fördjupa och upprätthålla kontakterna med medborgarna. Kommissionen kommer att
fortsätta att lyssna på och arbeta med dem som verkar ute på fältet och tillsammans
undersöka var politiska åtgärder, finansiering och andra verktyg verkligen kan göra skillnad.
Detta kommer främst att ske inom ramen för Bauhauslaboratoriet. En strategi som bygger
på delaktighet involverar det civila samhället och människor av alla åldrar och i all deras
mångfald, inbegripet kvinnor (underrepresenterade inom vissa nyckelsektorer) och
missgynnade grupper8. Detta nödvändiga fokus på inkludering syftar till att ingen ska
lämnas utanför och bygger på principen att de mest kreativa lösningarna uppstår genom
kollektivt tänkande. Nya lösningar bör lösa vardagliga problem och förbättra livskvaliteten
för alla.
3.2.3. Ett ämnesövergripande synsätt
Bauhausinitiativet handlar om att överbrygga barriärer mellan olika synvinklar och yrken.
Om kultur och teknik, innovation och design, ingenjörskunskaper, hantverk, konst och
vetenskap går hand i hand kan detta skapa en bättre framtid.
Coronapandemin har visat att det mer än någonsin behövs integrerade strategier för att ta
itu med de komplexa problem som vår planet och vårt samhälle står inför. En meningsfull
omvandling förutsätter att många olika kompetenser och kunskaper tas till vara. Ett
ämnesövergripande arbete och lärande underlättar korsbefruktning av idéer, kunskaper,
färdigheter och metoder.

3.3. Omvandlingens tematiska områden
Att skapa en rörelse innebär att man arbetar med människor och deras intressen, behov
och motivation. En analys av de synpunkter som inkom under den gemensamma
8

Detta inbegriper personer som löper större risk att drabbas av fattigdom, marginalisering och/eller
diskriminering, såsom ungdomar och äldre, personer med funktionsnedsättning, homosexuella,
bisexuella, transpersoner, ickebinära, intersexuella och queera (hbtqi-personer) och personer med
minoritetsbakgrund vad gäller ras eller etniskt ursprung, såsom romer, och religiösa minoriteter.
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utformningsfasen identifierade fyra tematiska områden som kommissionen beslutade att
arbeta med under genomförandet av Bauhausinitiativet.

3.3.1. Att återknyta till naturen
Bidragen har visat på ökad medvetenhet om och större vilja att ta itu med
klimatförändringarna (både begränsning och anpassning) och att minska exponeringen för
föroreningar.
Människors behov av att återknyta till naturen, bland annat för bättre hälsa och
välbefinnande, stöds av forskning: större möjligheter till kontakt med gröna offentliga
utrymmen leder till bättre hälsoindex för befolkningen och minskad inkomstrelaterad
ojämlikhet i hälsa9. Naturbaserade lösningar i städer kan bidra till att hantera
översvämningar och andra extrema väderhändelser och samtidigt göra den bebyggda
miljön mer attraktiv.
Klimatåtgärder ses inte längre som en abstrakt kamp, utan som en integrerad del av vår
vardag som kan förbättra luft-, vatten- och markkvaliteten och de allmänna
levnadsvillkoren. Denna upplevelse har stärkts under pandemin, då våra levnadsutrymmen
blev begränsade och människor upptäckte sina städer, byar och grönområden på nytt.
Pandemin underströk det direkta sambandet mellan naturskydd och fysisk och psykisk
hälsa för oss alla.
Vi behöver gå utöver ett människocentrerat till ett livscentrerat perspektiv som inspireras
och lär av naturen. Det finns många olika sätt: från att göra städer grönare och använda
naturbaserade material från hållbara källor till innovativa lösningar som bygger på att
”efterlikna” inslag som finns i naturen, från att ta hand om marken till att återanvända eller
återvinna avfall och från att bygga gröna stadskorridorer för aktiv mobilitet till en ny syn på
transportinfrastrukturen.
Att återknyta till naturen börjar i tidig ålder. Miljontals ungdomar har efterlyst fler åtgärder
för en bättre planet och väckt vårt miljömedvetande. Bidragen från den gemensamma
utformningsfasen belyser den avgörande roll som utbildning och kultur spelar i
9

Se Europeiska miljöbyråns rapport nr 21/2019, kapitel 3: Healthy environment, healthy lives: how the

environment influences health and well-being in Europe.
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paradigmskiftet mot nya beteenden och värderingar. Att på ett deltagandebaserat sätt
utbilda barn och ungdomar och ge dem egenmakt för att förstå, uppleva och ta till sig
hållbarhet och inkludering kommer att skapa starka kopplingar till naturen för kommande
generationer.

3.3.2. Att återfå en känsla av tillhörighet
Bauhausinitiativet handlar om våra kollektiva och privata upplevelser. Att bygga broar
mellan människor är ett starkt önskemål som uttryckts av bidragslämnarna.
Det innebär att uppmuntra solidaritet mellan generationer, utveckla förbindelser mellan
utbildning och konst i lokala miljöer och förbättra våra gemensamma utrymmen och
platser där vi kan mötas. Närhetsekonomin, som till exempel ”15-minutersstäder”10 som
ger medborgarna tillgång till viktiga tjänster och faciliteter på gångavstånd, är också ett
sätt att stärka förbindelserna och främja en hälsosam, hållbar och aktiv mobilitet.
Kulturella tillgångar (kulturarv, konst, lokala hantverk, know-how osv.), naturtillgångar
(landskap, naturresurser osv.) samt sociala tillgångar (företag inom den sociala ekonomin,
lokala organisationer och föreningar osv.) gör en plats unik. Kulturlivet, konstevenemang
och konserter ger möjligheter till anknytning och social interaktion, det sammanlänkande
inslag som skapar en känsla av tillhörighet.

3.3.3. Att prioritera de platser och människor som behöver det mest
Den gemensamma utformningsfasen visade att Bauhausinitiativet måste
inkluderande. Detta gäller inte bara människor utan också de platser där de bor.

10

15-minutersstäder (15minutecity.com)
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vara

Vackra och hållbara lösningar måste vara överkomliga och tillgängliga för alla.
Vederbörlig hänsyn bör tas till den särskilda situationen för grupper och individer som är
mest utsatta, till exempel de som riskerar utestängning eller fattigdom eller som är
hemlösa. Varje år måste till exempel 800 000 subventionerade bostäder (5 % av det totala
beståndet av subventionerade bostäder) renoveras och 450 000 nya subventionerade
bostäder inrättas i EU11. Missgynnade grupper löper större risk att drabbas av
energifattigdom och luftföroreningar och har sämre tillgång till kollektivtrafik.
Inkludering innebär också att man följer en Design för alla-strategi för att undanröja
hinder för tillgänglighet i den bebyggda och virtuella miljön och i fråga om varor och
tjänster.
Bauhausinitiativet syftar tydligt till att täcka mer än stadskärnor i storstäder och omfatta
platser i all deras mångfald, inbegripet små byar, landsbygdsområden, krympande städer,
eftersatta stadsdelar och avindustrialiserade områden. Detta kräver en territoriell
utveckling som undviker geografisk segregering av sociala grupper, med målet att skapa
en känsla av samhörighet. De olika delarna av en stad, en by eller ett grannskap bör vara
sammankopplade. Problemet med att förbindelser mellan landsbygds- och
stadsområden saknas bör lösas. Digitala förbindelser för alla är en väsentlig faktor för
självständigt boende, tillgång till information eller deltagande i kulturella evenemang,
vilket vi upplevde under covid-19-pandemin.
Att tillhandahålla digital konnektivitet för alla12 är en väsentlig faktor för självständigt
boende och aktivt deltagande i den gröna omställningen, tillgång till information eller
deltagande i kulturella evenemang, vilket vi upplevde under covid-19-pandemin.

3.3.4. Behovet av ett långsiktigt livscykeltänkande i det industriella ekosystemet
De svarande i den gemensamma utformningsfasen identifierade ett tydligt behov av mer
cirkularitet för att ta itu med ohållbar användning av resurser och avfall, inbegripet när
det gäller hur föråldrade byggnader och infrastrukturer ska användas. Dessa utmaningar
11

Boosting investment in social infrastructure in Europe – EU:s publikationsbyrå (europa.eu)

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3129b80-6f7c-11e8-948301aa75ed71a1/language-en/format-PDF
12
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-compass
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gäller hela det industriella ekosystemet, från produktion till leverans och konsumtion, och
ett synsätt baserat på cirkulär ekonomi bör användas.
Till exempel bör återanvändning, förnyelse och omvandling av samt förlängning av
livslängden för befintliga byggnader prioriteras före uppförandet av nya byggnader,
närhelst det är möjligt. . En cirkulär och hållbar utformning och arkitektur bör bli det nya
normala.
Återvunna och förnybara material bör få högre status inom alla relevanta discipliner och
ingå i designparadigmen. Användningen av naturbaserade byggnadsmaterial som
producerats på ett hållbart sätt och kommer från hållbara källor, såsom trä, bambu, halm,
kork eller sten, bör stärkas. Ny produktionsteknik bör bidra till att minska
koldioxidavtrycket från stål eller cement, återvinna textilier som annars kastas och
påskynda den gröna omställningen inom energiintensiva industrier.
Nya affärsmodeller, bioekonomi, strategier för den sociala ekonomin och Design för
hållbarhet13 kan stödja omvandling inom exempelvis sektorerna för textil, turism,
avfallshantering eller energiproduktion. Den digitala omställningen kommer att spela en
systemviktig roll i utvecklingen och genomförandet av Bauhausinitiativet. Digitala verktyg,
t.ex. 5G, artificiell intelligens, databaserade verktyg, robotteknik och 3-dimensionell
tryckteknik eller digitala tvillingar inom byggindustrin kan förbättra hållbarheten hos
material, produkter och byggnader.

4. Genomförande av Bauhausinitiativet
Kommissionen vill, i samarbete med Europaparlamentet och övriga EU-institutioner samt
medlemsstaterna, skapa en möjliggörande ram för Bauhausinitiativet, som harmonierar
med målen för hållbar utveckling och relevanta EU-strategier och EU-initiativ. Denna
möjliggörande ram utformas för att skapa ett utrymme för att utveckla och testa politiska
instrument och finansieringsinstrument för omvandlingen av våra samhällen och vår
ekonomi.

13

https://www.routledge.com/Design-for-Sustainability-A-Multi-level-Framework-from-Productsto-Socio-technical/Gaziulusoy/p/book/9781032089959

10

Ramen handlar först och främst om att uppnå mer med befintliga strategier och
finansieringsinstrument. Synergier mellan befintliga och planerade EU-strategier eller
EU-program bör intensifieras så att de kan stödja Bauhausinitiativets mål. De kan alla bidra
till ett kulturellt projekt som sammanför hållbarhet, inkludering och estetik på de platser
där människor bor och i fråga om hur de lever.
Bauhausinitiativet ger upphov till frågor som inte kan hanteras på lämpligt sätt med ett
enda instrument och ofta ”faller mellan stolarna”.
Dessutom inför Bauhausinitiativet särskilda och riktade åtgärder som ska bidra till
omvandlingen.
Denna första genomföranderam kommer att utvecklas mot bakgrund av resultaten, genom
återkommande bedömningar och översyner.

4.1. Att arbeta med Bauhausgemenskapen: Bauhauslaboratoriet
För att stödja genomförandet av Bauhausinitiativet kommer kommissionen att inrätta ett
Bauhauslaboratorium, vilket blir en tankesmedja för att gemensamt skapa, utveckla
prototyper av och testa verktyg, lösningar och politiska åtgärder som kommer att
underlätta omvandlingen på fältet. Laboratoriet kommer att driva på arbetet och skapa
kontakter.
Med utgångspunkt i rundabordssamtalet på hög nivå och de officiella partnerna kommer
Bauhauslaboratoriet att bygga upp en gemenskap för att anamma de konkreta projekt som
inspirerats av Bauhausinitiativet – oavsett om de stöds av EU-medel eller andra initiativ –
och knyta samman dem för ömsesidigt stöd och lärande. Det kommer också att knyta
förbindelser med etablerade grupper som redan arbetar med berörda frågor och nå ut till
politiker, industri och samhälle för att överbrygga barriärer och utföra
samarbetsexperiment.
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Samtidigt som kommissionen inrättar den möjliggörande infrastrukturen, inklusive en
digital plattform, kommer den att uppmana Bauhausgemenskapen att samarbeta om
följande frågor och utarbeta konkreta rekommendationer:


Strategi för märkning: Hur kan man karakterisera och känna igen konkreta initiativ
som överensstämmer med Bauhausinitiativets mål? Vad gör ett projekt till ett
Bauhausprojekt? Hur kan märkningen som ett projekt inom ramen för EU:s
Bauhausinitiativ integreras med tillgången till finansiering för projekt?



Innovativ finansiering: Kan gräsrotsfinansiering kombineras med offentlig
finansiering för att nå ut till gräsrotsinitiativ och förbättra projekturvalet? Med
vilken metod skulle man bäst kunna mobilisera privat finansiering, även från
filantroper, för att stödja Bauhausprojekt? Hur kan investerare inom olika sektorer,
såsom fastigheter, turisminfrastruktur osv., stimuleras att anamma målen med
Bauhausinitiativet? Hur kan den sociala ekonomin stödja Bauhausinitiativet?



Rättslig analys och rättsliga experiment: Hur kan regelverket stödja utvecklingen
av Bauhausprojekt inom byggnadssektorn, energiintensiva industrier, mobilitet,
närhet och social ekonomi, kulturella och kreativa näringar, turism och textilier? Hur
kan Bauhausinitiativet till fullo utnyttja den nya tekniska utvecklingen, inbegripet
den digitala omvandlingen? Vilka är de återstående hindren och flaskhalsarna i
lagstiftningen? Hur kan offentlig upphandling och förenkling av lagstiftningen
främja Bauhausprioriteringar på europeisk, nationell och regional nivå? Kan
experimentell lagstiftning utformas i samarbete med medlemsstaterna och de
lokala myndigheterna för att testa nya regleringsstrategier som driver på
utvecklingen i linje med Bauhausinitiativets mål?



Nyckelresultatindikatorer: Hur kan Bauhausinitiativets resultat mätas både under
2024 och 2030? Vilka resultat bör uppnås under initiativets olika skeden? Hur kan
resultaten utvärderas på ett meningsfullt sätt?

Kommissionen kommer att följa upp resultaten av arbetet i Bauhauslaboratoriet med
ytterligare åtgärder och initiativ som involverar medlemsstaterna, Europaparlamentet,
Regionkommittén och andra partner. Den kommer att övervaka och analysera
utvecklingen, underlätta förbindelser mellan berörda parter samt samla in och validera
positiva resultat och slutsatser. Den kommer att identifiera nya frågor som ska undersökas i
Bauhauslaboratoriet och bidra till att EU:s stödram anpassas över tiden.

4.2. En omvandling på tre sätt
Med tanke på de många berättelser, samtal och uppsatser som inkommit under den
gemensamma utformningsfasen har tre nyckelområden identifierats, där särskilda åtgärder
bör genomföras: i) behovet av att förändringar sker på specifika platser på fältet, ii) behovet
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av att göra saker annorlunda för att åstadkomma innovation, bland annat genom att
förbättra vår kompetens och våra metoder, och iii) behovet av att justera de ändamål och
tänkesätt som ligger bakom våra åtgärder.14 Stöd- och finansieringsinstrumenten är
utformade kring dessa tre områden.
Att skapa en känsla av samhörighet och lyfta fram innovation är avgörande för
Bauhausinitiativet. Kommissionen kommer att sammankalla en ”Bauhausfestival”
för att skapa synlighet för de som är upphov till förändringar, sprida och diskutera
framsteg och resultat och främja medborgarnas engagemang, och den första
festivalen kommer att arrangeras våren 2022.
Det kommer att vara en sammankomst – både fysisk och virtuell – för att alla i
gemenskapen ska kunna träffas, diskutera, dela med sig, lära och fira.
Festivalen innehåller tre delar:






Ett forum med diskussioner om hur projektet ska utformas. Det samlar
tänkare, beslutsfattare och yrkesverksamma i ett övergripande samtal, från
vetenskap och teknik till kultur och utbildning, från regional och lokal
utveckling till internationella perspektiv.
En mässa för att visa upp projekt, prototyper och resultat som bidrar till
Bauhausinitiativet och dela ut Bauhauspriset.
En fest med ett kulturprogram som kombinerar fysiska och virtuella
utställningar, uppträdanden och konstverk.

Den första festivalen kommer att äga rum i Bryssel och organiseras och finansieras
av EU-kommissionen. Från och med 2023 kommer kommissionen, på grundval av
erfarenheterna från den första festivalen, att planera för ett årligt evenemang som
helst bör omfatta platser både i och utanför EU.
4.2.1.

14

Omvandling av platser

http://revistas.unisinos.br/index.php/sdrj/article/view/sdrj.2021.141.02
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Förändringar bör ske på specifika platser och på så många platser som möjligt, i bostäder,
bostadsområden, stads- och landsbygdsområden samt på fysiska och virtuella
mötesplatser. Ett framgångsrikt genomförande av Bauhausinitiativet förutsätter ett
effektivt lärande och en effektiv informationsspridning från innovativa och symboliska
projekt. Att uppmärksamma sådana ”pilotdemonstratorer” väcker entusiasm för att
engagera sig och efterlikna. Samtidigt kommer initiativet ofta från gräsrotsaktörer, och
stöd till småskaliga projekt kommer också att behövas.
Europeiska kommissionen kommer att göra följande:
–
Inleda
ansökningsomgångar
Kommissionens fastighetsstrategi
med
början
i
Kommissionen har börjat integrera alla tre dimensioner av
september 2021 för att
Bauhausinitiativet i utvecklingen av dess närvaro och åtgärder
välja ut innovativa
på de platser där den är etablerad. I Bryssel kommer dessa
pilotprojekt
som
värderingar att realiseras i samband med renoveringen av
symboliserar
kommissionens besökscentrum, och kommissionen kommer att
Bauhausinitiativets
föreslå ett partnerskap för stadsplaneringen för EU-kvarteret
värderingar, inklusive för de berörda myndigheterna i Brysselregionen. Samråd ska
inledas under hösten 2021 och säkerställer en medborgardialog
riktade
om EU-kvarteret. Bauhausinitiativets värderingar kommer
ansökningsomgångar
inom
ramen
för också att förverkligas i de nya bygg- och renoveringsprojekt
som
kommissionen
föreslår
för
Gemensamma
Horisont Europa för
forskningscentrumets anläggningar i Sevilla och Geel.
fyrtornsdemonstrator
er och demonstratorer
för sociala, överkomliga och hållbara bostadsområden. Under 2022 kommer ytterligare
Bauhausdemonstratorer att stödjas av Europeiska stadsinitiativet inom ramen för
sammanhållningspolitiken15. Efter 2022 kommer strategin att genomföras genom
synergier med de verksamheter som lanseras inom ramen för Horisont Europauppdragen16.
– Tillhandahålla tekniskt stöd till berörda parter, t.ex. regionala och lokala myndigheter,
för att utveckla och genomföra Bauhausprojekt, med ett första fokus på
medborgarengagemang och ämnesövergripande metoder för projektinkubation och
gemensam utformning.
– Införa ett särskilt finansieringsinstrument för stadsutveckling som fungerar som
hävstång för EU-investeringar och privata investeringar för att stödja Bauhausprojekt i
medlemsstaterna. Utöver projektfinansiering kommer det också att bevilja stöd till
utbildning och projektgenomförande.
15
16

Förklarande PM:Europeiska stadsinitiativet - efter 2020 (Europa.Eu)
Horisont Europa-uppdrag | Europeiska kommissionen (europa.eu)
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– Undersöka hur man på bästa sätt kan stödja småskaliga projekt, utgående från det
arbete som utförs av Europeiska institutet för innovation och teknik17.
– Inrätta en Bauhaus-spetskompetensstämpel för att lyfta fram projekt av hög kvalitet
som inte kan finansieras genom EU-program på grund av budgetbegränsningar.
Spetskompetensstämpeln kan ses som ett första steg mot ett Bauhausmärke. Utvalda
projekt kommer att integreras i Bauhausgemenskapen och marknadsföras gentemot andra
potentiella finansiärer.
Utöver initiativ ledda av kommissionen kommer finansieringen av omvandlande
Bauhausprojekt att kräva ett starkt samarbete med medlemsstaterna. Platsbaserade och
lokalt ledda utvecklingsstrategier inom ramen för sammanhållningspolitiken kan
främja Bauhausprojekt på regional och lokal nivå med deltagande av lokalsamhällena.
Europeiska kommissionen uppmanar medlemsstaterna att
– inlemma Bauhausinitiativet i sina strategier för socioekonomisk och territoriell utveckling
och ta med stöd till och integrering av Bauhausinitiativet i genomförandet av
sammanhållningspolitiken 2021–2027 som en del av partnerskapsöverenskommelser och
berörda operativa program,
– använda Bauhausfinansieringsinstrumentet för att finansiera projekt på fältet,
– mobilisera relevanta delar av sina planer för återhämtning och resiliens (t.ex. för
renovering eller infrastruktur) för omvandlande Bauhausprojekt.
4.2.2. Omvandling av en gynnsam miljö för innovation
En omvandling enligt Bauhausinitiativet är beroende av de industriella ekosystemen, från
byggande till livsstil och kreativa näringar, från material till affärsmodeller, från digital
teknik till jordbruk, för att tillhandahålla skräddarsydda lösningar till överkomliga priser.
Som den gemensamma utformningsfasen har visat spelar innovation en avgörande roll.
Det rör sig inte bara om innovation i form av ny teknik, utan kan också utgöra en
kombination av ny och traditionell teknik eller en ny anpassning av lokala hantverk och
kunskaper.
Mångfalden och komplexiteten i relevant lagstiftning och längden på de administrativa
processerna kan bli en utmaning för omvandlingsprojekt och till och med ett hinder för
innovation. Innovativa metoder bör testas och genomföras i experimentella sammanhang i
nära samarbete med medlemsstaternas nationella, regionala och lokala myndigheter.
17

Europeiska institutet för innovation och teknik har inlett en ansökningsomgång för
medborgarengagemang i linje med Bauhausinitiativet. Syftet är verksamheter där medborgarna
inte bara uppmanas att identifiera relevanta utmaningar i sin stad, utan också får möjlighet att
tillsammans skapa potentiella lösningar i en idéfas (https://www.eiturbanmobility.eu/launch-ofcross-kic-new-european-bauhaus-call-for-proposals-for-citizen-engagement /)
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En ändamålsenlig användning av nya material, produktionsprocesser och andra verktyg
kommer att kräva omskolning och kompetensutveckling, även genom yrkesutbildning,
inom flera sektorer och på olika nivåer.
Kommissionen kommer att göra följande:
– Senast 2022 gemensamt skapa omställningsvägar till i) ett grönt, digitalt och
motståndskraftigt byggekosystem genom högnivåforumet för byggsektorn, ii) ett grönt,
digitalt och motståndskraftigt ekosystem för närhet och social ekonomi, som ett
komplement till EU:s handlingsplan för den sociala ekonomin och iii) ett grönt, digitalt och
motståndskraftigt textilekosystem, som ett komplement till EU:s strategi för textilier.
– Utveckla ett självbedömningsverktyg för att mäta i vilken utsträckning ett projekt är
hållbart, inkluderande och estetiskt tilltalande och hjälpa till att identifiera var förbättringar
är möjliga. Detta skulle innefatta alla befintliga standarder, regler och riktlinjer på de
relevanta områdena. Dessutom utveckla digitala verktyg för e-lärande och bedömning för
att stödja användningen av Level(s)-ramverket, som främjar livscykelbedömningar och
uppskattningar av koldioxidavtrycket under hela livscykeln när det gäller byggnaders
miljöprestanda.
– Ytterligare mobilisera Horisont Europa-programmet för att stödja Bauhausinitiativet
genom forskning och innovation. Kommissionen kommer att anordna en workshop på hög
nivå om ”forskning och innovation för Bauhausinitiativet”, för att sammanföra ledande
experter och tillhandahålla en framåtblickande forsknings- och innovationsagenda till stöd
för Bauhausinitiativet och bidra till processen för gemensamt skapande av framtida
arbetsprogram för Horisont Europa.
– Mobilisera Europeiska institutet för innovation och teknik18 (EIT) och Europeiska
innovationsrådet19 (EIC) för att inleda en första uppsättning samordnade
ansökningsomgångar för att behandla de viktigaste innovationsutmaningar som kommer
att uppstå i samband med omvandlingsprojekten på fältet.
– Integrera Bauhausinitiativet i prioriteringarna för Life-programmet20, för att särskilt
stödja projekt som främjar cirkularitet, nollföroreningar och biologisk mångfald.
– Mobilisera programmet för den inre marknaden21 och dess Cosme-pelare22, för att
stödja affärspartnerskap inom livsstilssektorn (mode, design, möbler osv.) mellan

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (europa.eu)
Europeiska innovationsrådet (europa.eu)
20
Life-delprogrammen Natur och biologisk mångfald och Cirkulär ekonomi och livskvalitet LIFE
(europa.eu)
21
Programmet för den inre marknaden | Europeiska kommissionen (europa.eu)
22
Cosme. EU:s program för små och medelstora företag. | Inre marknaden, industri, entreprenörskap
samt små och medelstora företag (europa.eu)
18
19
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utformare, tillverkare, hantverkare och teknikleverantörer (partnerskapsprojektet Worth)23
samt stödja partnerskap för den sociala ekonomin och den gröna given på lokal nivå 24.
– Främja ämnesövergripande innovation för hållbarhet, inkludering och välbefinnande
inom de kulturella och kreativa sektorerna inom ramen för programmet Kreativa Europa,
särskilt genom laboratorier för kreativ innovation.
– Mobilisera digitala innovationsknutpunkter i relevanta sektorer (inklusive byggsektorn)
för att utveckla verkliga och virtuella miljöer och upplevelser med hjälp av långtgående
digital teknik (AI, högpresterande datorsystem, stordata) för att stödja Bauhausinitiativet.
– Från och med 2021 föreslå frågor och prioriteringar för Bauhausinitiativet i
arbetsprogrammen för ett digitalt Europa.
– Främja innovativ upphandling inom ramen för Bauhausinitiativet, för att främja en
strategi som bygger på kvalitet, hållbarhet och inkludering snarare än bara kostnader,
bland annat genom initiativet ”Stora inköpare”25.
4.2.3. Spridning av nya betydelser
Att inspirera en rörelse börjar med värderingar. Det är väsentligt att samarbeta med dem
som reflekterar över, studerar och förmedlar våra värderingar, såsom konstnärer,
samhällsvetare, utbildare, utbildningsinstitutioner och ungdomsorganisationer.
Konstnärer och kreativa yrkesutövare från alla områden har länge bidragit till att öka
medvetenheten
om
vår
tids
socioekonomiska och miljörelaterade
I nära samarbete med koalitionen för utbildning
utmaningar. Deras kritiska hållning om klimatet(*) kommer kommissionen att utlysa en
och arbete för att utmana dagens inbjudan att anmäla intresse för utbildnings- och
samhälle
kan
fungera
som kunskapsplatser (från offentliga bibliotek till
ögonöppnare och bidra till att skolor och universitet), för att utveckla egna
omforma vår framtida värld. Detta Bauhausprojekt. Kommissionen kommer att
gäller även begreppen i fråga om koppla samman dessa projekt och synliggöra dem.
Ett särskilt Bauhauspris under 2023 kommer att
estetik och skönhet, för vilka det inte
uppmärksamma
de
bästa
projekten.
längre
finns
några
universella (* https://education-for-climate.ec.europa.eu/_en )
standarder eller regler.
Tillsammans med utbildnings- och ungdomsorganisationer utgör kulturella och kreativa
näringar och sektorer nya källor till smart och hållbar tillväxt för alla och sysselsättning.
Deras bidrag till innovation drivs allt oftare av icke-teknologiska faktorer som kreativitet,
design och nya organisationsprocesser eller affärsmodeller och samarbete. Därför är

Partnerskapsprojektet Worth (worthproject.eu)
Lägg till länk till ansökningsomgången om den är klar att utlysas senast den 14 september.
25
https://bigbuyers.eu/
23

24
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hållbarhet en viktig del av EU:s ungdoms- och utbildningspolitik, inklusive stödramen för
högre utbildning, vilket möjliggör många synergier med Bauhausinitiativet.
Kommissionen kommer att göra följande:
– Föreslå att man inom Erasmus+ inför en särskild prioritering för Bauhausinitiativet i en
inbjudan 2022 att lämna förslag för Allianser för innovation26, med inriktning på både
högre utbildnings- och yrkesutbildningssektorer, och föreslå en prioritering för
Bauhausinitiativet i en inbjudan att lämna in projektförslag för Europeiska ungdomar
tillsammans 2022 inom Erasmus+ till stöd för gränsöverskridande partnerskap för
ungdomsorganisationer.
– Föreslå att man genom Kreativa Europa stöder konstnärsresidens och andra typer av
platsbundna kulturella aktiviteter i utrymmen som identifierats eller utsetts av
Bauhausinitiativet.
– Varje år utlysa ett Bauhauspris som lyfter fram olika aspekter av Bauhausinitiativet.
– Utveckla en åtgärd för ömsesidigt lärande, för att hjälpa lokala myndigheter att integrera
och genomföra de kvalitetsprinciper för den bebyggda miljön som tagits fram genom
Davos-processen27 och av den expertgrupp med företrädare från medlemsstaterna28 som
inrättats inom ramen för den nya europeiska agendan för kultur. .
– Inrikta det årliga temat för eTwinning 202229 på frågor som är relaterade till
Bauhausinitiativet.
– Föreslå frågor som är relaterade till Bauhausinitiativet som en del av de tematiska
prioriteringarna för det europeiska priset för innovativ undervisning 2022.
– Koppla det årliga temat för DiscoverEU-åtgärden 202230 till Bauhausinitiativet.
— För den årliga ansökningsomgången för Europeiska solidaritetskåren 2022 föreslå
projekt som kan bidra till Bauhausinitiativet.

5. Nästa steg
Bauhausinitiativet kommer att bygga på styrkan i dess växande gemenskap. Under de
senaste sex månaderna har initiativet skapat entusiasm och inhämtat tusentals idéer, som
detta meddelande bygger vidare på. Mobiliseringen av berörda aktörer kommer att
fortsätta och samtalet kommer att utvidgas både inom och utanför Europa, i samarbete
26

27
28

29
30

Denna är inriktad på samarbete mellan ett bredare spektrum av berörda parter: studenter,
universitet, företag, icke-statliga organisationer, det civila samhället osv.
Se Davos Baukultur Quality System – Davosförklaringen från 2018.
Slutrapporten från expertgruppen för arkitektur och bebyggd miljö av hög kvalitet för alla kommer
att offentliggöras under andra hälften av september 2021.
eTwinning - Startsida
DiscoverEU | Europeiska ungdomsportalen (europa.eu)
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med Europeiska utrikestjänsten, Europeiska unionens delegationer samt intresserade
internationella organisationer och nätverk. I detta avseende kommer synergier med
relevanta politiska sammanhang och samarbetsramar att identifieras, särskilt i EU:s
grannskap.
Europeiska kommissionen väntar sig ett samarbete med Europaparlamentet, rådet,
Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för att öka
medvetenheten och främja debatten hos de aktörer som respektive institution företräder,
mobilisera medborgare och aktörer från den privata sektorn och dela tillgängliga resurser
för att stödja Bauhausinitiativet.
Ett samarbete med medlemsstater och offentliga myndigheter på internationell, nationell,
regional och lokal nivå, bland annat genom deltagande av det civila samhället och
företrädare för olika grupper, kommer att vara avgörande. Från främjandet av
deltagandebaserade processer för gemensam utformning till förmågan att stödja
finansieringen av lokala omvandlingsprojekt kommer Bauhausinitiativet att förutsätta ett
starkt samarbete inom denna styrningsram på flera nivåer.
Som en utgångspunkt kommer medlemsstaterna att uppmanas att utse en enhet som
kontaktpunkt för Bauhausinitiativet, som ska sammankoppla och samordna insatserna i
sina respektive länder och delta i ett EU-omfattande informellt nätverk för utbyte av
information och erfarenheter.
Europeiska kommissionen kommer att rapportera om initiativets framsteg under 2022.

Bilagor:
1.
2.
3.

Rapport om den gemensamma utformningsfasen
Mobilisering av EU-program
Den politiska ramen för Bauhausinitiativet
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