CETĂȚENII EUROPENI SI ACTORII CULTURALI SPUN: “CONSOLIDAREA
CULTURII ÎNSEAMNĂ CONSOLIDAREA EUROPEI!”
Cultura reprezintă fundamentul unității europene, alimentând sentimentul de apartenență la un proiect comun.
Aceasta constituie un avantaj economic enorm, sporește coeziunea comunității, viziunea interculturală și solidaritatea.
Cultura promovează participarea democratică; în momentele de agravare a polarizării, marcate de provocări la adresa
libertății de exprimare, protejarea libertății și diversității artistice este crucială. Prin urmare, cultura are nevoie de un
angajament financiar adecvat pentru a asigura durabilitatea proiectului european.
Există dovezi puternice privind impactul culturii asupra domeniilor politice ale UE. Impactul produs de "Valoarea și
valorile culturii" a fundamentat "20 de motive pentru care" cultura merită sprijinită financiar în următorul buget al UE,
pentru 2020. Caracterul multilateral al initiativelor culturale ale UE necesită un program cultural amplu și o
recunoaștere a afinităților culturale cu alte domenii ale inițiativelor UE.
Cetățenii europeni implicați, operatorii culturali, artiștii, factorii de decizie politică, cercetătorii și studenții au sprijinit
deja campania "Culture Action Europe" prin care solicită Comisiei Europene să recunoască valoarea adăugată a
investițiilor culturale prin:
•

Dublarea bugetului disponibil pentru cultură în termeni absoluți, dat fiind faptul că actualul program al UE
dedicat culturii este supra-solicitat și suferă de o insuficientă finanțare, în ciuda eficacității și relevanței sale
demonstrate.

•

Asigurarea faptului că 1% din bugetul fiecărui domeniu al politicii UE este alocat culturii, având în vedere
impactul său pozitiv asupra sănătății și bunăstării, coeziunii sociale și egalității, asupra educației, asupra promovării
principiilor democratice, a relațiilor externe, alături de creșterea locurilor de muncă, a cercetării și inovației.

Comisia Europeană a propus o nouă agendă pentru cultură, în 22 mai și un nou program pentru Europa creativă,
pentru ciclul 2021-2027, în data de 30 mai. S-au stabilit obiective ambițioase pentru culturăîn domeniul social, precum
și în domeniul relațiilor externe și al economiei. Acest program are în vedere provocări cheie pentru viitor, cum ar fi
tranziția digitală, necesitatea de a construi sinergii între cultură, educație și R + D + i, toate domeniile esențiale pentru a
asigura activele europene comune de mâine. O finanțare adecvată este necesară pentru a susține această nouă
abordare. În plus, prioritățile actuale sunt în mod constant subfinanțate, așa cum reiese din evaluarea intermediară a
programului "Europa creativă" (2014-2020), publicat în 30 aprilie. Astfel, o dublare a anvergurii următorului program "
Europa creativă " este necesară pentru a atinge valoarea adăugată la nivelul UE și pentru impactul dorit atât în
domeniile actuale, cât și în cele viitoare ale inițiativelor UE.
Pornind de la poziția Culture Action Europe asupra urmatorului cadru financiar multianual, susținem cu tărie inițiativele
sectoriale, cum ar fi scrisoarea deschisă semnată de 70 de organizații din toate sectoarele culturale și creative din
Europa, adresată președintelui Juncker și poziția prezentată de IETM prin care se solicită un program UE pentru cultură
după anul 2020, cu o alocare financiară consolidată și, cel puțin, cu dublare a bugetului.

————

CULTURE ACTION EUROPE (CAE)
Culture Action Europe (CAE) este rețeaua europeană majoră de organizații culturale, artiști, activiști, cadre universitare
și factori de decizie politică. CAE este cea mai sigură resursă pentru o opinie informată și dezbatere despre politica
artistică și culturală în Europa.
Ca singura rețea intersectorială, reprezentăm toate subsectoarele din cultură: de la arte dramatice, literatură, arte
vizuale, inițiative de design și artă transfrontalieră la centre comunitare și grupuri activiste.
Culture Action Europe urmărește să așeze cultura în centrul dezbaterilor publice și al luării deciziilor prin creșterea
gradului de conștientizare a contribuției culturii la dezvoltarea unor societăți durabile și favorabile incluziunii.
Pentru a atinge acest obiectiv, Culture Action Europe organizează conferințe și ateliere transsectoriale, dezbateri la
nivel înalt, online și offline. Explorează, însumează și diseminează cunoștințele transsectoriale, construiește capacitatea
operatorilor culturali și susține o politică culturală mai eficientă pentru cetățenii UE și pentru sectorul cultural.
www.cultureactioneurope.org

