Att stödja kulturen är att stödja Europa
Vi är medborgare och organisationer som menar att kulturen utgör grunden för en europeisk
sammanhållning. Kulturen för oss samman och stärker vår känsla av en tillhörighet till en europeisk
gemenskap.
Vi anser att kulturen spelar en avgörande roll i upprätthållanden av gemensamma europeiska
värden, den stärker ömsesidig förståelse bland Europas folk och främjar samhällen präglade av
mångfald och inkludering.
Vi är konstnärer, beslutsfattare, kulturaktörer, studenter, forskare och medborgare som är
övertygade om att kulturen utgör en stöttepelare för ett hållbart samhälle.
Vi strävar efter att sätta kulturen i centrum för den offentliga debatten och beslutsfattandet. Konsten
och kulturen är djupt förankrade i samhällslivet och påverkar flera politikområden. Det finns tydliga
belägg för kulturens positiva effekter på allt från hälsa och välbefinnande till social sammanhållning,
jämlikhet, utbildning, främjandet av demokratins principer, externa relationer samt tillväxt,
arbetstillfällen, forskning och innovation.
Kulturen utgör den europeiska sammanhållningens fundament och är en förutsättning för dess
framtida framgång. Den förtjänar därför ett tillbörligt finansiellt åtagande för att kunna säkra
projektet Europas hållbarhet.
Just nu arbetar de nationella regeringarna och EU:s beslutsfattare med att ta fram underlag för EU:s
budget efter år 2020. Det är ett arbete som kommer att påverka nästa fas i kulturstödet. Vi
uppmanar de europeiska institutionerna och medlemsstaterna att erkänna det mervärde som EUinvesteringar i kulturen innebär och omsätta detta i ett skäligt stöd för kulturen i nästa EU budget.
•
•

Säkra att 1 procent av budgeten för varje EU politikområde anslås till kulturen.
Fördubbla kulturbudgeten.

En gemensam europeisk framtid förutsätter en omfattande och hållbar finansiering av kulturen, dels
fördelad över olika politikområden och dels inom ramen för ett specifikt kulturprogram.
Vi anser att en sann demokratisk europeisk union är ett kulturprojekt. Mot bakgrund av de trender av
polarisering som nu sker i Europa, behöver vi stärka den europeiska gemenskapen och respektera
dess mångfald!
Stöd kampanjen, skriv under vårt manifest och sprid det vidare!

Fotnoter:
1.

Culture Action Europe (CAE) är navet för en initierad debatt om konst- och kulturpolitiken i
Europa. CAE är den största paraplyorganisationen och det enda nätverket som
representerar alla kultursektorer i Europa. CAE representerar 80 000 röster från
kulturbranschen genom sina 145 medlemsorganisationer från hela Europa.

2.

En Eurobarometer som gjordes 2017 pekar på kulturens ökade betydelse för medborgares
känsla av en tillhörighet till den europeiska gemenskapen. Kulturen ansågs av medborgarna i
undersökningen vara den främsta bidragande orsaken till känslan av en tillhörighet, följt av
faktorerna värden och historia.

3.

Starka belägg pekar på kulturens positiva verkan på att antal politikområden inom EU vilket
har illustrerats i CAE:s effektgenomgång The Value and Values of Culture.

4. Denna kampanj syftar till att påverka nästa fleråriga budgetram som träder i kraft efter 2020
och som formar EU:s årliga budgetar, vanligtvis för sju år framåt. Ett flertal EU-institutioner
deltar i förberedelserna och förhandlingarna av den fleråriga budgetramen. Förslaget till en
reglering av den fleråriga budgetramen tas fram av den Europeiska kommissionen. Efter ett
godkännande från Europaparlamentet antas den slutliga budgetramen av ministerrådet
genom en enhällig omröstning.

