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Arkitekturen er verdens stærkeste våben! 

En femtedel af Danmark er bebygget. Aktuelt bor lidt under halvdelen af os danskere på landet og resten 
i byerne. Et menneske i den vestlige verden opholder sig 95% af sin levetid i det byggede miljø. 
Arkitekturen skaber de fysiske rammer om vores levede liv. 

Hvad nu hvis vi valgte, at Danmark skulle bebygges mere kvalitativt? 
Al erfaring peger på, at arkitektur er en rigtig god investering for et samfunds udvikling både socialt, 
miljømæssigt og økonomisk. Til gavn og glæde for alle, både på kort og langt sigt, både for dem som 
opholder sig indendørs i husene, og dem, som passerer husene udendørs.

World wide og historisk afspejler arkitekturen samfundsmodellen. Vi kender et totalitært styre på dets 
kyniske og fascistoide arkitekturpræferencer. Vi kender et demokratisk velfærdssamfund på et inkluder-
ende og humanistisk design.
 
Som udvalgsformand kan du medvirke til at sikre bedre rammer for de helt centrale velfærdsbyggerier, 
hvor danskerne møder SamfundetDanmark: vuggestuer, børnehaver, skoler og for rigtig mange mennesker 
i hele den almene boligsektor. Opfordringen lyder til at gentænke finansieringsmodellerne, lovgivning-
spræmisserne og værdisættene, vi beslutter udfra. I dag er det desværre alt for ofte nødvendigt, at der 
må tænkes snævert og kortsigtet udfra et lokalt “her-og-nu-behov/økonomisk”perspektiv. 

Er herlighedsværdi kun et ord for den salgslystne ejendommægler? Hvad koster fuglefløjt og lærkesang?  
Vi har en ualmindelig flot samfundsmodel, men aktuelt skal vi være opmærksomme på ikke at udhule 
grundværdierne. Vi har utroligt mange gode arkitekter her i landet, som ofte nationalt får alt får ringe 
vilkår at praktisere under. Vi elsker at gøre os umage. 
Vi ved jo, at når det lykkedes taler ministeren og borgmesteren ved indvielsen om vaskeægte verdens
historie og sensation, pressen flokkes, TVavisen giver sendetid, de socialemedier flyder over og CNN rap-
porterer. 

Lad os tage en dybere drøftelse, - vi byder gerne velkommen med en god kop kaffe.  
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