Certificering af byer

En CittaSlow certificering omfatter 52 kvalitetsmål
inden for 6 områder, - mål, som kommende CittaSlow
byer skal opfylde eller tilstræbe.
1. Miljøbeskyttelse: grønne områder, grøn energi,
transport, genbrug.
2. Lokale produkter: landbrug, håndværk, markeder,
økologisk produktion.
3. Gæstfrihed: lokale restauranter, information, god
velkomst samt engagerede guider.
4. Infrastruktur og byplanlægning: alternativ
transport, bænke, bevægelsesredskaber,
tilgængelighed.
5. Bykvalitet og ny teknologi: lysleder-forbindelser og
service til den enkelte.
6. Information og engagement: aktive borgere,
ansvarlighed, omtanke og relationer.
I Danmark er det foreløbig kun Svendborg og Mariager,
der har søgt og opnået CittaSlow status.

Hvorfor blive en CittaSlow by?

CittaSlow er en investering i fremtiden. Vi investerer i
”Det gode liv” og i det unikke - bl.a. ved at stoppe op og
genopdage vores identitet og vores lokale kultur, - dvs.
dens egenart, særhed og unikke kvalitet.
I kompleksiteten af det moderne samfund er det, at
være langsom et valg, som giver store fordele.

Hvorfor bo i en CittaSlow by?

CittaSlow skaber sammenhængskraft og her er der
fokus på alt det bedste: De bedste oplevelser, de
bedst producerede fødevarer og al den bedste lokale
”knowhow” – opsparet gennem generationer. Og vi
deler det gerne med hinanden.
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Hvorfor besøge en Cittaslow by?

• Fordi man i en CittaSlow by føler sig mere som
gæster end som turister.
• Fordi man ønsker at opdage og dele lokale værdier,
som bygger på historie og fællesskab.
• Fordi man værdsætter lokale fødevarer og møder
gæstfrihed i butikker, cafèer og på restaurationer.
• SlowFood og CittaSlow værdier omsat til praksis er
den bedste start for en ny ansvarlig turisme.

Læs mere på

www.cittaslow.net
www.cittaslow-mariager.dk
www.visitmariagerfjord.dk

Brochuren er udarbejdet af:

Denne folder bygger på uddrag fra CittaSlow-pjece,
udgivet i Ovieto i Italien.

Slow er bedre...

by

CittaSlow - Slow er bedre...

Vi lever i en tid, hvor al menneskelig viden er
tilgængelig med ganske få klik med musen.
Sideløbende globaliseres den enkeltes og nationernes
økonomi, ligesom alverdens kulturer i disse årtier både
udveksles og sammensmeltes.
Projekterne Carlo Petrini, SlowFood og The Terra Madre
(Moder Jord) er alle eksempler på projekter, der har vist,
at det – trods denne udvikling – også fortsat er muligt at
sætte fokus på de små samfund og deres kvaliteter.
Det er sket ved at skabe netværk, udveksle erfaringer
og etablere tværgående samarbejde om små og store
bæredygtige projekter.
CittaSlow er inspireret af SlowFood, og opgaven går
som i Slow Food ud på at kombinere nyt og gammelt –
dvs. finde løsninger på, hvordan man bruger det bedste
af den moderne teknologi og samtidig bevarer det
gamle - fx enkelte bys sjæl.

Byer med sjæl

Tidligere borgmester i Greve i Italien, Paolo Saturnini`s
originale ide var, at borgmestrene i en række byer, med
afsæt i SlowFood, skulle samarbejde om at realisere det
store projekt Cittaslow. Ideen opstod midt i 1990’erne
og den internationale CittaSlow organisation så
dagenes lys i Orvieto i Italien i 1999.

”Vi leder efter byer med engagerede mennesker, der er
nysgerrige omkring fortidens genopdagelse: Det kan
fx være byer med pladser, teatre, workshops, cafeer,
restauranter, religiøse steder, uberørte landskaber eller
spændende håndværk og dygtige håndværkere. Byer,
hvor man værdsætter omtanke og smagfulde, sunde
produkter, og hvor hver årstid giver anledning til lokale
skikke og traditioner.”
- Citat Cittaslow Manifestet
Sammenslutningen er siden vokset til 140 byer i 21
lande. Medlemmerne arbejder sammen med fokus
på kvalitets-fødevarer og på bæredygtige naturog bymiljøer. CittaSlow beskæftiger sig således
med mange forskellige temaer, - ja, alt fra historie
og gæstfrihed til nye måder at drive landbrug på,
bæredygtig produktion og turisme mm.

Tankegang

Et centralt tema i CittaSlow-tankegangen er identitet:
Det er identiteten og sjælen i det enkelte lokalsamfund,
der skal værnes om og som skal spille sammen med de
nye tider og den nye teknologi. Samtidig er det vigtigt,
at man forholder sig konstruktivt til begreber som
udvikling og globalisering.

”Vores ansvarlighed i forhold til både det naturlige
og til de kommende generationer forudsætter, at vi
er tro mod ”Moder Jord”. At genopdage ”langsomhed”
er ensbetydende med en fremtid, hvor vi prioriterer
kvalitet højt - både for os selv og for andre”.

At arbejde for en større bæredygtighed og større
hensyn til miljøet betyder også, at vi forpligtiger os til at
genopdage den traditionelle ”know-how”, sideløbende
med at vi fortsat søger ny teknologi.

Mål, mennesker og udvikling

De overordnede mål og det, som borgmestrene bag
CittaSlow konceptet gennem hundredvis af CittaSlow
projekter over hele verden står for, er vedvarende
udvikling og forbindelser mellem mennesker.

”Lad os leve Moder Jord hver dag i vores hjem. Lad os
støtte de lokale fødevare- og håndværksproducenter
og værne om vores traditioner.”
- Citat Roberto Burdese, Præsident for SlowFood i
Italien.
SlowFood og CittaSlow værdsætter og respekterer
således de oprindelige, lokale måder at drive fx. jorden
på.

”De små landmænd vil frelse verden. I hjertet af
CittaSlow byerne – såvel ideologisk som fysisk finder vi
de lokale fødevarer, byens pulserende torv og hele det
lokale marked med dets miljø, kultur og sociale værdier.
Lokalt engagement og frivilligt arbejde er derfor også
en klar forudsætning for ethvert CittaSlow projekt”.
- Citat Carlo Petrini

