ŻYĆ POWOLI: inna strona nowoczesności
Manifest miast SLOW dla nowego humanizmu bycia i mieszkania
Życie w jednym z miast SLOW, a także zarządzanie nim – to pewien sposób bycia, cecha
charakterystyczna prowadzenia życia codziennego w sposób odmienny od tego dotychczas
dominującego, tryb zwolniony, pewny, mniej gwałtowny i nastawiony na wydajność, ale bez
wątpienia bardziej ludzki i ekologicznie poprawny, bardziej solidarny z obecnymi i przyszłymi
pokoleniami, szanujący to, co lokalne, w świecie coraz bardziej globalnym i wewnętrznie
skomunikowanym.
Życie w jednym z miast SLOW, a także zarządzanie nim, oznacza udostępnienie wszystkim,
także mieszkańcom wielkich miast, wielkiego bagażu doświadczeń, wartości, wiedzy, sztuki i
nauki obecnych w małych centrach, na byłych terenach marginalnych, na prowincjach i na
peryferiach, które teraz stają się centrum małych miasteczek. Oznacza wprowadzenie do
dzielnic wielkich miast relacji i praktyk zarządzania społecznego i ekonomicznego typowych
dla obszarów wiejskich, górskich, małych wysepek.
Życie w jednym z miast SLOW, a także zarządzanie nim, oznacza życie czasem obecnym w
sposób najlepszy z możliwych, mając ciągle wzrok zwrócony na przyszłość, oznacza także
wykorzystywanie wielkich możliwości technologicznych i kulturalnych naszych czasów, nie
zapominając nigdy o spuściźnie doświadczeń, którą pozostawia nam historia i kultura
materialna narodów. Jeśli Slow Food nauczyło ochrony lokalnej produkcji rolno-spożywczej i
uwydatniania tradycyjnych sposobów gotowania, lokalnych smaków, tutaj głównym celem
jest odkrycie w miastach „slow” całego szeregu doskonałości w najrozmaitszych dziedzinach,
już dziś wypróbowanych i możliwych do odnalezienia. Jest to model, który trzeba poznać i
zastosować. Dotyczący on nie tylko żywności, kultury i kwestii społecznych, ale także
urbanistyki, środowiska, energii, transportu, turystyki, zagadnień rolniczych, kształcenia
młodzieży, bieżących spraw lokalnej społeczności.
Życie w jednym z miast SLOW, a także zarządzanie nim, w pewnym sensie oznacza
zwrócenie nowoczesnego pojęcia „dobrego życia” i pełnowartościowego mieszkania ku
priorytetowi powszechnego zaangażowania się na rzecz mieszkańców; oznacza także
rozwiązywanie z pozytywnym wynikiem fałszywej sprzeczności pomiędzy gościnną
otwartością na świat i dumą z własnej przynależności i lokalnej specyfiki. Wiąże się to z
obecnością świadomych i poinformowanych współmieszkańców miasta, gotowych na
przyjęcie współczesnego podróżnika zgodnie z kanonami najbardziej wiarygodnej
gościnności.
Życie w jednym z miast SLOW, a także zarządzanie nim, oznacza uznanie całości lokalnych
zasobów materialnych i niematerialnych, środowiska przyrodniczego, krajobrazu naturalnego
i miejskiego, dóbr historycznych, artystycznych i kulturalnych, także dotyczących działalności
winiarskiej i gastronomicznej, aby umocnić lub też odbudować miejską tożsamość,
naruszaną czasami przez zmiany w ostatnich dziesięcioleciach.
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Życie w jednym z miast SLOW, a także zarządzanie nim, oznacza uczynienie powolności
główną wartością, przypisanie sensu i konkretności rewolucji czasowej dokonywanej przez
tych, którzy z powodów historycznych, kulturalnych czy środowiskowych opierali i opierają
się przyspieszeniom, jakie przyniósł XX wiek, to również harmonizowanie czasów
historycznych z czasami współczesnymi, potrzeb natury z zagadnieniami kultury i ekonomii.
Życie w jednym z miast SLOW, a także zarządzanie nim, oznacza, ogólnie rzecz biorąc,
danie sobie czasu na stworzenie jakości we wszystkich dziedzinach życia miejskiego,
spowolnienie rytmów życia i zredukowanie napięć, aby uzmysłowić sobie teraz i na zawsze
wartość smaków, kolorów, zapachów miasta i świata.
Miasta Cittaslow to te, w których:
1. Realizowana jest polityka środowiskowa, mająca na celu utrzymanie i rozwój cech
terytorium i tkanki miejskiej, przede wszystkim wykorzystując techniki recyklingu.
2. Realizowana jest polityka infrastrukturalna, która zmierza do podnoszenia wartości
terytorium, a nie jego zajmowania.
3. Promuje się wykorzystanie technologii mających na celu podnoszenie jakości
środowiska naturalnego i tkanki miejskiej.
4. Wspierana jest produkcja i zastosowanie produktów spożywczych otrzymanych dzięki
technikom naturalnym i zgodnych ze środowiskiem, z wyłączeniem produktów
modyfikowanych genetycznie, podejmując w razie potrzeby kroki w kierunku
ustanowienia jednostek zajmujących się ochroną i rozwojem zagrożonych produkcji
typowych.
5. Chronione są produkcje lokalne mające swe korzenie w kulturze, tradycjach, które
przyczyniają się do promocji regionu, zachowując miejsca i sposoby produkcji,
promując okazje i miejsca uprzywilejowane z uwagi na bezpośredni kontakt pomiędzy
konsumentami a producentami;
6. Wspierana jest kultura gościnności jako momentu prawdziwej łączności ze
społecznością i jej specyfiką, usuwając przeszkody fizyczne i kulturowe, które
mogłyby uniemożliwić pełne i powszechne korzystanie z zasobów miasta.
7. Wśród mieszkańców promowana jest świadomość mieszkania w jednym z miast Slow
City, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i szkół, poprzez systematyczne
edukowanie.
Zobowiązania
Miasta należące do sieci Slow City zobowiązują się do:
1. rozpowszechniania informacji na temat inicjatyw Slow City w celu realizacji celów
ruchu;
2. zastosowania, w poszanowaniu lokalnej specyfiki, wspólnych decyzji Slow City oraz
ułatwiania kontroli przeprowadzanej przez osoby z ruchu z wykorzystaniem
parametrów ustalonych w celu oceny rezultatów podejmowanych inicjatyw;
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3. do wnoszenia wkładu, według własnych możliwości, do inicjatyw ustalonych przez
Stowarzyszenie, poprzez wpłacanie składki członkowskiej.
Korzyści
Miasta należące do sieci Slow City mają możliwość:
1. dołączenia do własnego wizerunku logo Cittaslow;
2. udostępniania logo dla działań i inicjatyw, publicznych i prywatnych, które
przyczyniają się do osiągnięcia celów ruchu;

3. uczestniczenia w przedsięwzięciach prowadzonych w ramach ruchu, w ustalony
sposób, wykorzystując ich modele i struktury.
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