Warszawa, 30 marca 2016 r.

Stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie
organizacji Wystawy International EXPO 2022 w Łodzi

Unia Metropolii Polskich wyraża pełne poparcie dla inicjatywy zorganizowania
Wystawy International EXPO w Łodzi w roku 2022, a także dla propozycji, aby tematem
wystawy była rewitalizacja obszarów zurbanizowanych.
Wydarzenie to wniesie istotny wkład do globalnej dyskusji na temat kondycji
oraz przyszłości metropolii, miast i miasteczek na całym świecie. Ponad połowa ludzi
mieszka w miastach. Do 2050 roku będzie to ponad 70%. W krajach najbogatszych jedynie
14% populacji będzie mieszkało poza obszarami miejskimi. Około 20% powierzchni miast
wymaga natychmiastowej interwencji ze względu na znacząco obniżony poziom życia
mieszkańców. Rewitalizacja to globalne wyzwanie. Rozkwit miast zależy od tego,
na ile spełnią one potrzeby mieszkańców.
Polska jest jednym z liderów kompleksowej rewitalizacji obszarów miejskich.
Organizacja Wystawy może stać się ukoronowaniem działań rewitalizacyjnych
realizowanych przez Łódź i inne polskie miasta, jak również szansą podzielenia się
ze światem naszym dorobkiem.
Przy wsparciu Rządu RP, Łódź realizuje największy w Europie program rewitalizacji
miasta, obejmujący 100 hektarów w centrum. Zmienia się tkanka miejska,
ale przede wszystkim życie mieszkańców. Edukacja i przeorientowanie gospodarki łączą się
z ochroną dziedzictwa kulturowego, które ma kluczowe znaczenia dla poczucia tożsamości.
Wystawa EXPO 2022 ma odbyć się na 25 hektarach Nowego Centrum Łodzi,
w przestrzeni już istniejących zabudowań i infrastruktury, także obiektów historycznych.
Oznacza to możliwość zapoznawania się z tematyką Wystawy „na żywym organizmie
miejskim”, czego nie można byłoby doświadczyć podczas poprzednich wystaw światowych.
Na niespotykaną dotąd skalę model organizacji EXPO w Łodzi zakłada współpracę
z innymi miastami i ich mieszkańcami, łącząc możliwości biznesowe, transfer wiedzy,
wspólną ofertą dla odwiedzających i wystawców, wspólną ofertę turystyczną itd.
Wykorzystane będą sieci współpracy z innymi metropoliami polskimi, europejskimi
i światowymi; organizacjami obywatelskimi i międzynarodowymi – z ludźmi i dla ludzi.
Wystawa International EXPO 2022 w Łodzi ma stać się festiwalem aktywności
obywatelskiej. Takie podejście pozwala wierzyć, że gospodarzem Wystawy będzie nie tylko
Miasto Łódź, ale wszystkie krajowe i zagraniczne ośrodki miejskie.
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