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Motion 6 

 

Internationellt engagemang genom UIA    

Förslag till beslut  
att Sveriges Arkitekter nominerar ledamöter till alla UIAs olika Work 
Programmes. 
Architecture & Children 
Architecture for All (tillgänglighet) 
Architecture Cities and Territories 
Community Architecture and Human Rights 
Educational and Cultural Spaces 
Heritage and Cultural Identity 
Indigenous People 
Public Health 
Public Spaces 
Social Habitat 
Sports and Leisure  

 
Motivering    
Då mitt eget engagemang inom UIA inom Architecture and Children (nu som Co-director i 
arbetsgruppen) har givit mig många erfarenheter och internationella kontakter inom mitt 
specialområde, önskar jag att fler svenska arkitekter ges chansen att delta i det 
internationella nätverkandet. Självklart måste det vara grundat i ett personligt intresse för 
arbetsgruppens ämne. Därför borde detta utlysas på samma sätt som de inhemska 
arbetsgrupperna inom Sveriges Arkitekter. En nybildad arbetsgrupp är Indigenous People, 
nog vore det på sin plats att en samisk arkitekt kunde nomineras.  

Namn på motionär  
Arkitekt SAR/MSA Suzanne de Laval  
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Motion 6 – styrelsens svar 

 
Internationellt engagemang genom UIA   
Styrelsen föreslår stämman 

att avslå motionen 

Sveriges Arkitekter är medlem i en rad internationella organisationer. Syftet med 
medlemskapen är internationell solidaritet med arkitekter över hela världen, möjliggöra 
deltagande i internationella konferenser för ömsesidig förkovran och kunskapsutbyte och 
framförallt att påverka regelverk och lagstiftning som påverkar arkitekternas villkor i 
Sverige. Förbundet prioriterar därför organisationer som verkar inom EU och i Norden.  

I UIA bildar Sveriges Arkitekter tillsammans med övriga nordiska arkitektorganisationer en 
gemensam nordisk sektion. Den nordiska sektionen har varit medlemmar sedan UIA 
bildades 1948. 

Arbetsgruppen Architecture and Children syftar till att ge stöd till initiativ som syftar till att 
ge barn utbildning om arkitektur. En viktig aktivitet som gruppen gör är att dela ut priset 
Golden Cubes Award till bra initiativ för barns utbildning i arkitektur. Gruppen har också 
utvecklat stöd till arkitekter och lärare som vill undervisa om arkitektur. Arbetet i gruppen 
har varit framgångsrikt och Golden Cubes Award är nu ett återkommande pris vars resultat 
inspirerar lärare över hela världen. Styrelsen beslöt 2017 tillsammans med våra nordiska 
arkitektorganisationer att nominera en representant och co-director till gruppen.  

Styrelsen överväger noga eventuell representation i de olika internationella 
organisationerna och menar, att som motionen anför, att ge en enskild medlem ”många 
erfarenheter och internationella kontakter inom mitt specialområde” inte är tillräckligt skäl 
för att utse personer till arbetsgrupper inom UIA. Även om många av dessa globala 
arbetsgruppers teman är relevanta, arbetet självfallet kan komma fler till del och kan vara 
viktigt för yrkesutövningen så är det en avvägning mellan resurser det tar i anspråk och 
effekten det gör för medlemmarna och arkitekturen. Eftersom vi har ett gemensamt 
medlemskap med de nordiska organisationer finns det redan nordisk representation i flera 
av de uppräknande arbetsgrupperna som våra systerorganisationer tar ansvar för.  

Men, skulle en medlem av Sveriges Arkitekter vända sig förbundet med en förfrågan om att 
få delta i någon av de uppräknande arbetsgrupperna – även för egen förkovran och 
nätverkande – kan styrelsen i varje enskilt fall överväga att göra en sådan nominering på 
villkor att medlemmen själv står för de kostnader som deltagandet utgör t ex i form av resor 
och logi. 
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