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SymbioCity konferencia – Green Sweden Program 2012
Magyarországon első alkalommal került megrendezésre a svéd kezdeményezésen alapuló SymbioCity
konferencia, amely egyben az immár tradicionális Green Sweden program idei első állomása is. A
rendezvény a Budapesti Svéd Nagykövetség, a Svéd Kereskedelmi Kirendeltség, valamint hat, hazánkban
működő svéd vállalat közös munkájának eredménye.
A SymbioCity a fenntartható városi fejlődést középpontba állító svéd program. A koncepció különös figyelmet
szentel azoknak az összefüggéseknek és szinergiáknak, amelyek egy modern város különböző ellátási és
működtetési folyamatai között fellépnek, és amelyek megfelelő összekapcsolása nemcsak környezeti, hanem
gazdasági előnyökkel is jár.
Kiemelt svéd kormányzati támogatás
A SymbioCity projektet a svéd kormány kiemelten támogatja. Ezt mi sem jelzi jobban, mint hogy idén Eva Walder,
Svédország kereskedelmi ügyeiért felelős helyettes államtitkára képviselte az országot mind a sajtótájékoztatón,
mind a konferencia megnyitóján. A magyar kormányt Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár, a fővárost
pedig Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes képviselte a rendezvényen.
Négy kiemelt téma
Idén a SymbioCity területei közül négyet emeltünk ki. Svéd és magyar példákon keresztül mutattuk be, hogyan
lehet a városok energiafogyasztását csökkenteni; a fenntartható fejlődéshez hogyan járul hozzá az
infokommunikáció; milyen szempontokat kell figyelembe venni a környezettudatos tájtervezésnél és tájépítésnél;
illetve, hogy hogyan lehet az épületeket és gyárakat a zöld elkötelezettség jegyében tervezni, építeni és
berendezni.
A témákat esettanulmányok segítségével kerekasztal-beszélgetéseken vitatták meg az adott terület svéd és
magyar szakértői. A konferencia tematikájában fontos szerepet kapott az állami és a magánszektor párbeszéde
és összefogása, amely nélkül egy ország sem tud előrelépni a fenntartható fejlődés útján.
A program következő állomásai
A Green Sweden program következő állomása a Lánchíd budai hídfőjénél található park „ökosítása” lesz, illetve a
2011-ben megjelent, nagy sikert arató „Ökosodj!” kiadvány újranyomtatása, és még szélesebb körben való
terjesztése.
Partnerek
A Green Sweden program fő partnerei az Electrolux és az Ericsson, további partnerei a HAGS, a Metropol, a
Skanska, valamint a Kinnarps svéd vállalatok.
További információ
A SymbioCity projektről bővebben a www.symbiocity.org oldalon olvashatnak.
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