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gE.CO Living Lab is an exchange platform for formal groups or
informal communities of citizens who manage fab-lab, hubs, incubators,
co-creation spaces, social centres created in regenerated urban voids.

gE.CO - Εργαλεία για την παραγωγή κοινών
To ευρωπαϊκό πρόγραμμα ‘gE.CO Living Lab’ έχει ως στόχο τη δημιουργία
μιας πλατφόρμας που θα φέρει κοντά και θα υποστηρίζει άτυπες ομάδες
κατοίκων και οργανώσεις πολιτών, οι οποίες λειτουργούν στα λεγόμενα
«αστικά κενά» ως χώροι συν-δημιουργίας, κοινωνικά κέντρα, fab labs, hubs,
ή incubators. Θεωρούμε αυτούς τους χώρους ως πραγματικά καινοτόμους
γιατί είναι ικανοί να παράγουν και να πολλαπλασιάζουν πρακτικές «κοινών»
ακριβώς επειδή βασίζονται στη λογική του διαμοιρασμού και της
συλλογικότητας. Επιπλέον, εισάγουν ένα διαφορετικό τρόπο συνεργασίας
μεταξύ κρατικών θεσμών και τοπικών κοινοτήτων και άρα προτείνουν ένα
νέο μοντέλο αστικής διακυβέρνησης στη βάση της αλληλεγγύης, της
ένταξης, της συμμετοχής και της οικονομικής και περιβαλλοντικής
βιωσιμότητας.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και
εταιρείες που θα χαρτογραφήσουν μέσω μιας τεχνολογικής συνεργατικής
πλατφόρμας τόσο πρωτοβουλίες πολιτών όσο και θεσμικούς φορείς που
εμπλέκονται σε καινοτόμες συνεργασίες με τοπικές κοινότητες. Σκοπός
είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο που να συνδέει τους παραπάνω δρώντες
και να ανταλλάσσει καλές πρακτικές και λύσεις νομικού τύπου: στη βάση
αυτής της πλατφόρμας, η ομάδα του gE.Co θα εξετάσει και θα αξιολογήσει
μια σειρά από περιπτώσεις ώστε να αντιληφθεί τους
κοινωνικοοικονομικούς, πολιτιστικούς και νομικούς παράγοντες που
καθορίζουν τη βιωσιμότητα των αυτό-οργανωμένων εμπειριών και τον
υποστηρικτικό ρόλο των θεσμών ώστε να συμβάλλει με την σειρά της στην
εξάπλωση πρωτοβουλιών για τα κοινά καθώς και καινοτόμων πολιτικών. Για
τον λόγο αυτό, το gE.CO θα παράξει μια σειρά από προτάσεις χρήσιμες
τόσο για ομάδες κατοίκων, όσο και για τοπικούς φορείς, και οι οποίες θα
συμπεριλαμβάνουν εργαλεία συμμετοχής και υποστήριξης κοινοτήτων,
εργαλειοθήκη προσωρινής χρήσης αστικών χώρων, εργαλεία για την
διακυβέρνηση των κοινών και νομική εργαλειοθήκη.
H ομάδα του προγράμματος συντονίζεται από το Università degli Studi di
Torino και περιλαμβάνει ακόμα τους: University of Newcastle upon Tyne,
Open Lab Athens, Community Land Trust Bruxelles, Universitat de Barcelona,
Spazi Indecisi, Patrizia Di Monte και Eutropian.
Επικοινωνία
Website: https://generative-commons.eu
Email: alessandra.quarta@unito.it
Το πρόγραμμα έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Έρευνας και
Καινοτομίας ‘Horizon 2020’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της
συμφωνίας με αριθμό επιχορήγησης No. 822766.

