
	

	

Обръщение на CAE за Европейските Парламентарни Избори 
през 2019 година 
 
Европейските избори през месец май 2019 година ще се състоят в определящ за Европейския съюз период. 
Период включващ тежка рецесия, фискална консолидация и задълбочаване на иконимическите и социални 
неравенства, които доведоха до политическо разочарование и евроскептични нагласи. В този контекст, 
културата не трябва да бъде използвана за разединение, а по-скоро да бъде използвана като източник на 
уединение, сътрудничество и взаимно разбирателство.  

Сега е моментът в който трябва да пристъпим напред и да затвърдим, че европейското многообразие е 
това което ни прави по-силни. ‘‘Европейска Култура в Действие‘‘ (Culture Action Europe - CAE) 
призовава всички политически сили да подходят градивно и почтително към културните въпроси по 
време на еропейските избори, защото без изричното признание на различните европейски културни 
измерения е трудно да си представим бъдещето на Европейския съюз като изградено общо начинание. 

Европейските избори през 2019 представляват за ‘‘Европейска Култура в Действие‘‘ възможност за 
реабилитация на основните европейски ценности и демокрация, в период в който те са застрашени. Ние 
наблюдаваме нарастващ натиск върху свободата на артистичното и културното изразяване, заедно с 
новите глобални предизвикателства, включващи преходът към дигитализация и климатичните изменения. 
Всичко това изисква амбициозни и целенасочени културни политики на европейско ниво като неизменима 
част от една силна Европа, такава каквато културният сектор ще подкрепи и защити.  

Сега е критичният момент в който европейските политически партии могат да се преборят с 
предизвикателствата поставящи под въпрос техните основи. В това общо начинание ‘‘Европейска Култура в 
Действие‘‘ противоречи на евроскептичните мнения и подкрепя политическите инициативи които 
признават приноса на културата за Европа, като нужна сила за обединение, равенство и приобщаващо 
сътрудничество.  

Поради тези причини ‘‘Европейска Култура в Действие‘‘ призовава всички участници в европейските 
избори: 

1. Да признаят основната роля на културата за напредъка на Европейския съюз в техните програми, 
включващи ясно определение на техните стратегически насоки за културната политика на Европейския съюз; 

2. Да се ангажират да защитават Европейските ценности, и в частност свободата на артистичното и културното 
изразяване и културните права, да защитават диалога срещу омразата и гордо да подкрепят културното 
многообразие, като основна част на европейските общества; 

3. Да предложат кандидати които има културни познания и умения. Кандидатите трябва да могат да оценят 
политиките от многоаспектна перспектива, включвайки социалните, икономическите и културните 
съображения; 

4. Да отдели най-малко 1 % от бюджета на Европейския съюз за култура и да удвои разпределянето на 
фондове за култура в програмата ‘‘Творческа Европа‘‘, да гарантира въздействие и достъпност; 

5. Да признае творчеството и културните практики като произходът на културните ценности, които 
подбуждат социално и икономическо въздействие, което от своя страна заслужава първоначална публична 
инвестиция; 

6. Да признае артистичните изследвания и експерименти като ключов елемент при развитието на нови 
познания и аналитично мислене, при развитието на нови подходи в нововъзникващите технологични, 
екологични и социални предизвикателства и при създаването на съвременна култура, включително и при 
дигиталната култура; 



	

	

7. Да позволи многостепенно сътрудничество между културния сектор и заинтересованите страни в други 
области, между европейските институции, между страните членки, както и между регионалните и местните 
власти и международните организации; 

8. Да насърчи развитието на социалноосигурителна система и справедливи работни условия в подкрепа на 
непостоянните работни служители, често срещани в културния сектор и все повече в глобалната икономика; 

9. Да отдели достатъчни ресурси за мобилността на работещите в областта на културата и на културните 
произведения във всички сектори в Европа и извън нея, имайки предвид тяхната неоспорима добавена 
стойност за Европейския съюз и техният принос за общото културно разбиране, за пазарното развитие, за 
иновациите и за устойчивите културни практики; 

10. Да улесни справедливата и етична дигитализация на културата и културното наследство вземайки 
предвид многообразието и приобщаването, и насърчаването на дигиталния пейзаж, където инициативи на 
публично или обществено ниво, с цел печалба или не, могат да съществуват съвместно. 

 

 


