Έκκληση της CAE για τις Ευρωεκλογές του 2019
Οι ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου 2019 θα διεξαχθούν σε µια κρίσιµη καµπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά
από µια σκληρή ύφεση και δηµοσιονοµική εξυγίανση, η όξυνση των κοινωνικών και οικονοµικών ανισοτήτων έχει
οδηγήσει σε µια αυξανόµενη πολιτική απογοήτευση και σε ευρωσκεπτικιστικές συµπεριφορές. Σε ένα τέτοιο
πλαίσιο, ο πολιτισµός δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται ως µέσο που ενθαρρύνει την πόλωση, αλλά απεναντίας
πρέπει να θεωρείται πηγή ενότητας, συνεργασίας και αµοιβαίας κατανόησης.
Τώρα είναι η στιγµή για να προχωρήσουµε προς τα µπρος και να επιβεβαιώσουµε ότι η ευρωπαϊκή
ποικιλοµορφία µας κάνει πιο ισχυρούς!
Η Culture Action Europe απευθύνει έκκληση προς όλες τις πολιτικές δυνάµεις να προσεγγίσουν τα ζητήµατα του
πολιτισµού στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών εκλογών µε εποικοδοµητικό τρόπο και µε σεβασµό, διότι είναι δύσκολο
να φανταστεί κανείς το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως µια κοινή προσπάθεια χωρίς τη ρητή αναγνώριση
της πολιτισµικής διάστασης της Ευρώπης.
Η Culture Action Europe αντιλαµβάνεται τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 ως µια επιβεβαίωση των θεµελιωδών
αξιών της Ευρώπης και της δηµοκρατίας, σε στιγµές που και οι δύο απειλούνται. Παρατηρούµε αυξανόµενες
πιέσεις στην ελευθερία της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής έκφρασης παράλληλα µε τις νέες παγκόσµιες
προκλήσεις, συµπεριλαµβανοµένης τόσο της ψηφιακής µετάβασης, όσο και της κλιµατικής αλλαγής. Όλα αυτά
απαιτούν φιλόδοξες και σχεδιασµένες πολιτιστικές πολιτικές στον ευρωπαϊκό χώρο ως θεµελιώδες τµήµα µιας
ισχυρής Ευρώπης, την οποία θα υποστηρίξει και θα υπερασπιστεί ο πολιτιστικός τοµέας. Τώρα είναι η κρίσιµη
στιγµή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα να αντιµετωπίσουν αυτούς που αµφισβητούν τα θεµέλιά της.
Σε αυτήν την κοινή προσπάθεια, η Culture Action Europe αψηφά τις ευρωσκεπτικιστικές φωνές, και βρίσκεται
δίπλα σε πολιτικές πρωτοβουλίες που αναγνωρίζουν τη συµβολή του πολιτισµού στην Ευρώπη ως αναγκαία
δύναµη για ενότητα, ισότητα και περιεκτική συνεργασία.
Ως εκ τούτου, η Culture Action Europe απευθύνει έκκληση προς όλους τους συµµετέχοντες στις ευρωπαϊκές
εκλογές για:
1. να αναγνωρίσουν τον θεµελιώδη ρόλο του πολιτισµού για την πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα προγράµµατά τους,
συµπεριλαµβανοµένου ενός σαφούς καθορισµού των στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών τους για την πολιτιστική πολιτική της
ΕΕ.
2. να δεσµευθούν για την υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών, ιδίως την ελευθερία της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής έκφρασης και
τα πολιτιστικά δικαιώµατα, και την υπεράσπιση του διαλόγου ενάντια στο µίσος, και να υποστηρίξουν µε υπερηφάνεια την πολιτιστική
ποικιλοµορφία ως θεµελιώδη συνιστώσα των ευρωπαϊκών κοινωνιών.
3. Να προτείνουν υποψηφίους µε πολιτιστική συνείδηση. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογούν τις πολιτικές από µια
πολύπλευρη σκοπιά, συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτιστικών πτυχών.
4. Να αφιερώσουν τουλάχιστον το 1% του προϋπολογισµού της ΕΕ στον πολιτισµό και να διπλασιαστεί το κονδύλιο για τον πολιτισµό
στο πρόγραµµα «Creative Europe», έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απαιτούµενη απήχηση και προσβασιµότητα.
5. Να αναγνωρίσουν τη δηµιουργία και τις πολιτιστικές πρακτικές που συνεχίζουν να εµπνέουν τον κοινωνικό και οικονοµικό
αντίκτυπο ως το λίκνο της αξίας του πολιτισµού, που συνεπώς αξίζουν ανάλογες δηµόσιες επενδύσεις.
6. Να αναγνωρίσουν την καλλιτεχνική έρευνα και τον πειραµατισµό ως βασικό παράγοντα για τη δηµιουργία νέας γνώσης και κριτικής
σκέψης, για την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων έναντι των αναδυόµενων τεχνολογικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών
προκλήσεων και για την παραγωγή σύγχρονου πολιτισµού, συµπεριλαµβανοµένων και των ψηφιακών πολιτισµών.
7. να επιτρέψουν τον πολυεπίπεδο συντονισµό µεταξύ του πολιτιστικού τοµέα και σχετικών φορέων σε άλλους τοµείς, των
ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, των κρατών µελών, καθώς και των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των διεθνών
οργανισµών·
8. Να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη συστηµάτων κοινωνικής πρόνοιας και δίκαιων πρακτικών απασχόλησης που θα υποστηρίζουν
τους εργαζόµενους δίχως µόνιµη απασχόληση, γεγονός που αποτελεί κοινή συνθήκη στον πολιτιστικό τοµέα αλλά όλο και
περισσότερο και στην ευρύτερη οικονοµία.
9. Να διαθέσουν επαρκείς πόρους για την κινητικότητα των εργαζοµένων στον πολιτιστικό τοµέα και των πολιτιστικών έργων για
όλους τους τοµείς εντός και εκτός της Ευρώπης, δεδοµένης της αδιαµφισβήτητης προστιθέµενης αξίας της ΕΕ και της συµβολής της
προς την κατεύθυνση µιας κοινής πολιτιστικής κατανόησης, την ανάπτυξη της αγοράς, την καινοτοµία και τις βιώσιµες πολιτιστικές
πρακτικές.
10. Να διευκολύνουν την δίκαιη και ηθική ψηφιοποίηση του πολιτισµού και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, λαµβάνοντας υπόψη την
ποικιλοµορφία, την ένταξη και την προώθηση ενός ψηφιακού τοπίου στο οποίο µπορούν να συνυπάρξουν κερδοσκοπικές, µη
κερδοσκοπικές, δηµόσιες και κοινοτικές πρωτοβουλίες.

