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Inom Historic Towns-kommittén har vi ofta sagt att vi borde ha gemensamma möten med andra av 
ICOMOS internationella kommittéer eller näraliggande organisationer. Vid årets möte, 3–7 september, 
gavs det verkligen tillfälle till det. Symposiets tema var The Role of Integrated Conservation of 
Cultural Heritage for a Creative, Resilient and Sustainable City.  
 
Första dagen var gemensam med kommittéerna för Economics on Conservation, och Legal, 
Administrative and Financial Issues. Bland talarna fanns ICOMOS president Gustavo Araoz och 
Francesco Bandarin som är Assistant Director-General for Culture vid Unesco och tidigare Director 
för World Heritage Centre.  
 
Francesco Bandarin talade om ”The Historic Urban Landscape and City Development” utifrån 
Unescos Recommendation on the Historic Urban Landscape som antogs i november 2011. Han 
underströk staden som kulturell resurs, analysen av stadens mönster och historiska värden, vikten av 
att ta tillvara platsens egenart och karaktär samt den vidgade synen på kulturmiljövärdena. En 
översättning av rekommendationen till svenska är på gång och det kommande året planerar ICOMOS 
Sverige att ta upp diskussionen här hemma. Dag två till fyra fortsatte sedan Historic Towns-
kommitténs möte på egen hand.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

World Urban Forum – från vänster Luigi Fusco Girard, Gustavo Araoz, Gideon Koren, Guido 
Liccardi och Francesco Bandarin. 
 
World Urban Forum 
Tredje dagen var samordnad med ett ICOMOS-seminarium inom ramen för World Urban Forum. 
Dessa möten, med deltagare från hela världen, anordnas av FN-organet UN-Habitat vart annat år. 
Syftet är att främja en socialt och miljömässigt hållbar stadsutveckling. Detta var första gången 
ICOMOS deltog med ett eget arrangemang.  
 
Bland talarna fanns Gustavo Araoz, Francesco Bandarin, Guido Liccardi från World Bank, 
ordföranden för Historic Towns-kommittén Sofia Avgerinou Kolonias och ordföranden för Legal 
Committee Gideon Koren. Det betonades att utvecklingsinsatser måste grundas i den lokala kulturen 
för att bli framgångsrika, att den historiska staden är en bra modell för hållbart stadsbyggande och att 



platser som utgår från och bygger vidare på sin igen identitet har de bästa förutsättningarna att 
utvecklas. 
 
Ny styrelse 
Vid årsmötet valdes ny styrelse för de kommande tre åren: Sofia Avgerinou Kolonias från Grekland 
(President), Danuta Klosek-Kozlowska från Polen, Samir Abdulac från Frankrike och Teresa Colletta 
från Italien (Vice Presidents) samt Claus-Peter Echter Tyskland (Secretary General). Övriga 
medlemmar är Nur Akin, Turkiet, Giora Solar, Israel, Elene Negussie, Irland, David Logan, Australien, 
Saleh Lamei, Egypten och Faika Bejaoui, Tunisien. För att få en bättre representation koopterades 
dessutom Angela Rojas, Kuba, Jeff Soule, USA och Olga Sevan, Ryssland. Genom Elene Negussie har 
vi faktiskt en svensk representant i styrelsen, även om hon sedan flera år bor i Dublin. Själv utsågs jag 
efter nio år som Vice President till hedersmedlem. 
 
Mötet ägde rum i Neapel och även om den allra mesta tiden som alltid tillbringades i möteslokalerna 
var det också en stadsvandring inlagd i programmet och det fanns vissa möjligheter att på egen hand 
studera staden. Efter symposiedagarna stannade en del av medlemmarna för att besöka Herculaneum 
och Pompeji eller några andra av de många intressanta platserna i trakten. 
 
 


