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FrågorFrågor

• Vad innebär egentligen en konvention för 
landskap, hur kan den verka?
På vilket sätt kan vi tolka dess intentioner?• På vilket sätt kan vi tolka dess intentioner?

• Vilka förväntningar är rimliga att ha på den?
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Nödvändig bakgrundNödvändig bakgrund

• Europarådet som avsändare och förvaltare av 
landskapskonventionen

• KonventionsbegreppetKonventionsbegreppet
• Landskapskonventionens ideologiska, politiska 

och rättsliga grund



Europarådet / Council of Europe/ Conseil deEuroparådet / Council of Europe/ Conseil de 
l’Europe

• Mellanstatlig organisation, grundades 1949
• Säkra FN:s deklaration om mänskliga 

rättigheter i Europarättigheter i Europa
• Europakonventionen (Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga 
ätti h t h d dlä d f ih t )rättigheterna och de grundläggande friheterna)

• Ej att förväxlas med Europeiska rådet eller 
Europeiska unionens råd som alltså båda är 
EU i tit tiEU-institutioner.

• Betydligt fler medlemsstater än EU (47 resp 
27)

42011-05-11



Europarådet / Council of Europe/ Conseil deEuroparådet / Council of Europe/ Conseil de 
l’Europe

• Främja demokrati, mänskliga rättigheter och 
rättsstatsutveckling.
Ett förenat Europa som bygger på en• Ett förenat Europa som bygger på en 
humanistisk syn på samhället.

• Äger kraft som Europas ”moraliska auktoritet”. 
Utfä d k ti h d tUtfärdar konventioner och andra typer av 
fördrag - ca 200.

• Verkar genom moraliska sanktioner
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Vad är en konvention?

• ”Fördrag, konvention, traktat, benämning på 
en internationell överenskommelse sluten 
mellan två eller flera stater och underkastadmellan två eller flera stater och underkastad 
internationell rätt”

• ”(lat. conve´ntio 'sammankomst', 
'överenskommelse' av conve´nio 'kommaöverenskommelse , av conve nio komma 
samman', 'passa', 'komma överens')”

• ”Oskriven men allmänt omfattad social regel”

© Council of Europe
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Vad är en konvention?

• “The conventions of the CoE are not statutory 
acts of the Organisation. They owe their legal 
existence to the consent of those memberexistence to the consent of those member 
states that sign and ratify them”

• Konventioner inte lag som det går inte att 
pröva ett beslut mot De är heller inte direktivpröva ett beslut mot. De är heller inte direktiv
som är styrande. Juridisk eller ekonomisk 
sanktionsmöjlighet saknas

• Ofta upp till varje land att bestämma på vilket• Ofta upp till varje land att bestämma på vilket 
sätt man vill genomföra (ex. genom 
lagändringar)
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Miljön en mänsklig rättighet?

• Frågor om mänskliga rättigheter brukar 
förknippas med politiskt våld, krigsbrott, 
förtryck eller fattigdom Men miljön då?förtryck eller fattigdom. Men miljön då?

• ”Stockholmsdeklarationen 1972”- Första 
gången som det ömsesidiga sambandet 
mellan mänskliga rättigheter och miljö uttrycksmellan mänskliga rättigheter och miljö uttrycks 
officiellt.

• ”Människan har en grundläggande rätt till frihet 
och jämlikhet i en livsmiljö med en kvalitet somoch jämlikhet i en livsmiljö med en kvalitet som 
tillåter ett värdigt liv och välbefinnande, 
samtidigt som hon ansvarar för att skydda och 
förbättra miljön för nuvarande och kommandeförbättra miljön för nuvarande och kommande 
generationer” (Princip 1)
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Landskapet en mänsklig rättighet?

• Uttryck för en ”humanistisk” miljösyn som 
utvecklats och förstärkts ytterligare inom 
Europarådets hägn och fått ett rumsligt uttryckEuroparådets hägn och fått ett rumsligt uttryck 
genom planeringsfrågorna

• Detta är en viktig bakgrund för uttolkningen av 
landskapskonventionen intentionerlandskapskonventionen intentioner

• Landskapet är en beståndsdel i det enskilda 
och sociala välbefinnandet som är så vital att 
den motiverar människor rätten att kunnaden motiverar människor rätten att kunna 
medverka i de beslutsprocesser som påverkar 
landskapet

© United Nations
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Så, vad innebär då en konvention för ,
landskap?

• Inte en lag, direktiv eller regelsystem
• Snarare ett program eller normativt ramverk för 

landskap med botten i en europeisk samsynlandskap – med botten i en europeisk samsyn 
och acceptans

• En av de viktigaste komponenterna är 
i kti ”l d k litik” d tuppmaningen om en aktiv ”landskapspolitik”- det 

är här det finns möjlighet att realisera 
konventionens intentioner
Attit d ätt k k t lt• Attityder, synsätt, kunskap centralt

• Juridiken kan utgöra ett stöd för detta men kan 
inte i sig självt utgöra en tillräcklig kraft
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Vilka förväntningar är det rimligt att ha?Vilka förväntningar är det rimligt att ha?

• Långsiktighet! Genomförandet sker inte över en 
natt… men det startade långt före ratificeringen

• Tid krävs för att konventionen ska ”sippra” in i deTid krävs för att konventionen ska sippra  in i de 
olika delarna av det svenska systemet 

• ELC är i mångt o mycket gamla frågor i 
uppdaterad form och i en starkare förpackning -pp p g
Tillvaratagande av tidigare erfarenheter viktigt!

• Det är vi/ni som utgör motorn för konventionen
• Utan ett ständigt pågående samtal om dess g p g

tillämpning betyder den inget
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Landskapskonventionen inte ensam!Landskapskonventionen inte ensam!

• ESDP (European Spatial Development 
Perspective) som sedan blev…
EU:s territoriella agenda: ”plats” och• EU:s territoriella agenda: plats  och 
geografiskt sammanhang, kontextuell politik, 
sektorsintegration och delaktighet (underifrån)
EU L i i t d + T l d d kl ti• EU:s Leipzigstadga + Toledodeklarationen, om 
hållbara städer – urbana landskapet

• Europeiska rådets slutsatser om arkitektur: 
k lt bid till hållb t klikulturens bidrag till hållbar utveckling
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Jerker.mostrom@raa.se

www.raa.se/landskapskonventionen

www.raa.se/elc


