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1.

Shrnutí

Tuto studii pro EHSV vypracovaly společnosti Culture Action Europe a Agenda 21 for Culture.
Obsahuje přehled faktorů v oblasti městského rozvoje v EU, které souvisí s kulturou a identitou, a to
prostřednictvím selektivní kvalitativní a kvantitativní analýzy výzkumu ve veřejné sféře. Kultura je
zkoumána tematicky z hlediska jejího použití jako prostředku k dosažení hospodářského růstu, jako
nástroje k přeměně měst, k integraci a začlenění a jako jeden z pilířů evropské identity v Evropě
i mimo ni.
Metodika pro vypracování zprávy zahrnovala i přehled literatury k těmto čtyřem tématům.
Byla zveřejněna výzva, aby města a další zúčastněné strany předložily podpůrné důkazy a příklady
osvědčených postupů. Ty byly následně výzkumným týmem analyzovány jako případové studie.
V úvodu je popsáno současné politické a ekonomické prostředí – vzestup nacionalistických stran
vystupujících nepřátelsky vůči EU, tlak na evropská města a společnosti způsobený přílivem lidí
prchajících před válkou a deprivací z Blízkého východu, Afriky a dalších neklidných oblastí a také
pokračujícími dopady recese z roku 2008. Poprvé v poslední generaci jsou klíčové hodnoty
evropské integrace vážně ohroženy. Je možné říci, že existuje symbióza mezi zděděnou kulturou
městského prostoru a lidmi, kteří tam žijí, pracují a pohybují se tam; jedná se o proces, který
ovlivňuje identitu každého z nich.
Je třeba poznamenat, že počet obyvatel měst narůstá jak v absolutním vyjádření, tak i v poměru
k venkovským oblastem. V rámci tohoto nárůstu také došlo ke zvýšení počtu obyvatel v městských
obvodech s multikulturními rysy a různorodými obyvateli, a to v ostrém protikladu k menším
městům a vesnicím.
Kombinace identit v rámci města (a jeho jednotlivých čtvrtí) má zásadní význam pro prosperitu
a obraz samotného města. Nevyhnutelná výměna názorů a kulturních přístupů ve městech má silný
a pozitivní dopad na jejich tvůrčí energii a inovace. Do popředí se dostává obava, že veřejné prostory
nezbytné pro tuto výměnu jsou ohroženy kombinací obchodních a bezpečnostních tlaků.
Společenské a ekonomické podmínky uvedené ve studii byly dány do souvislostí díky nejrůznějším
faktům a číslům, které propojují kulturu a záležitosti, jimiž se řídí evropská činnost. Pocházejí ze
zdrojů Eurostatu, UNCTAD, společnosti Ernst & Young (EY) a ze studie k regionální kulturní
různorodosti vypracované v rámci projektu WWWforEurope.
Ukázalo se, že kulturní rozmanitost je mezi evropskými městy rozšířena nerovnoměrně, s větší
koncentrací ve velkých městských aglomeracích a v západní a střední Evropě. Kultura – definovaná
jako umění, literatura, tradice, jazyky, hodnoty a přesvědčení – se téměř všeobecně považuje za
důležitou pro toleranci a integraci, přičemž aktivity, které z ní vyplývají, jsou důležité nejméně pro
tři čtvrtiny obyvatel Evropy, mezi kterými je vyšší zastoupení těch, kteří mají dobré vzdělání.
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Účast na kulturních akcích je dostatečně stabilní ve všech věkových kategoriích, přičemž
(nepřekvapí, že) se mladí lidé účastní více místních a společenských aktivit, i když to neplatí pro
všechny formy umění. I když velká většina lidí akce navštěvuje, mnohem menší procento působí jako
amatéři. Trh pro kulturu je však i nadále jednou z hlavních hybných sil zdravé ekonomické
situace města.
Vedle samotného odvětví kultury existují další odvětví s ním provázaná, zahrnující média, reklamu,
módu, design a zveřejňování ve všech jeho podobách spolu s novými odvětvími videoher a digitálního
podnikání. Pokud budeme tyto činnosti brát společně jako činnosti, jejichž příjmy vysoce závisí na
duševním vlastnictví, potom se na HDP Evropské unie podílejí přibližně 39 %. Aktivační účinek
spojený s odvětvím kultury pociťují díky infrastruktuře, které vznikla za účelem jeho rozvoje – od
kanceláří po kulturní střediska, koncertní síně, divadla, kina, muzea, památky a studia –, celá města,
od restaurací, hotelů, obchodů a barů až po dopravní systém.
Tyto dopady jsou ve studii rozděleny do tří kategorií – první je čistě kulturní hledisko, jenž je zúženo
pouze na umění a kulturní dědictví, širší pohled pak zahrnuje rovněž kulturní odvětví a rozšířený
pohled obsahuje dopad na obchodní operace, které těžily ze vzniklé ekonomické aktivity. Ve studii je
uvedena řada příkladů, počínaje 5,5 % HDP města, které vytvořilo Bilbao díky iniciativám v oblasti
kultury, přes pozitivní dopad jazzového festivalu v Umbrii v roce 2007 až po Salamancu, která byla
v roce 2002 Evropským hlavním městem kultury a o níž se říká, že španělské ekonomice vydělala
více než 700 milionů EUR.
Navzdory veškerému významnému finančnímu dopadu představuje kultura (a zvláště její podskupiny
umění a kulturní dědictví) hodnotu ve smyslu lidského vyjádření, která přesahuje ekonomický
prospěch z ní plynoucí. Tato hodnota není zanedbatelná a stále častěji prospívá ekonomikám, jejichž
základna přírodních zdrojů a výrobních odvětví se zmenšuje. Cestovní ruch ovlivňuje kultura stejnou
měrou jako moře a počasí. Je rovněž katalyzátorem, na který mohou být navázána další odvětví
služeb, jež mohou růst.
O tyto ekonomické důkazy, avšak nejen pouze o ně, se opírá vysvětlení úlohy kultury jakožto nástroje
pro opětovnou přeměnu měst, – městům pomáhá, aby na sebe znovu nahlížela jako na dynamická
a atraktivní centra. Města si toho vždy byla vědoma, ale v tomto století se kultura stále častěji využívá
k získání konkurenční výhody před konkurenty, nejen v jejich regionu nebo zemi, ale v celé Evropě
a ve světě obecně. Menší města ji rovněž využívají k tomu, aby odvedla pozornost od hlavních
a krajských měst a prosadila svou dynamiku a odlišnost.
Má se za to, že přeměna měst vyžaduje investice nejen do materiální infrastruktury, ale také do
sociálních dovedností a kompetencí získávaných prostřednictvím vzdělávání a celoživotního učení,
navazování místních kontaktů a vlivnějšího sociálního kapitálu. V této souvislosti je třeba věnovat
pozornost aktivnímu zapojení občanů jako spolutvůrců obnovy, která se odehrává shora dolů s cílem
dosáhnout vyváženějších postupů, v jejichž rámci obnova uskutečňovaná občany nahrazuje striktnější
názory na přeměnu měst.
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Poukazuje se na čtyři procesy, kdy kultura a obnova měst jdou ruku v ruce – obnova tažená kulturou,
kdy jsou umělecké budovy a projekty využívány s cílem nově vymezit prostor a přitáhnout další
podnikání; kulturní obnova, kdy strategie pro daný prostor využívá určitý kulturní životní styl; kultura
a obnova, kdy se kultura stává součástí strategie, ale nikoli nedílnou; a obnova vyvolaná umělci, kdy
dochází k tomu, že prostor, ve kterém jsou zakládány umělecká studia a galerie, se stává žádanějším
a atraktivnějším k bydlení. Studie poukazuje na důležitost toho, aby do pokusů o přeměnu byli
prioritně zapojeni obyvatelé dané čtvrti. Varuje před rizikem sociální homogenizace a vzniku míst
pouze pro bohaté, pokud města kulturu pojímají pouze jako způsob, jak přeměnit staré a zanedbané
čtvrti na módní a upravené. Ačkoli to může vylepšit vzhled daného prostoru a statistické údaje o něm,
přesouvá to problémy jinam, protože nájemníci, jimž měla obnova pomoci, jsou z místa vytlačeni
kvůli rostoucím cenám nemovitostí.
Ve zprávě se na několika místech polemizuje o tom, zda kultura, a to jak ta současná, tak kulturní
dědictví, je maximálně oceňována z hlediska svého významu nebo jako prvek, který přináší další
společenské a ekonomické přínosy. Z toho vyplývá, že strategie, které v sobě nemají kulturní rozměr,
pravděpodobně nebudou velmi úspěšné. Z dlouhodobého hlediska, pokud je kultura hodnocena
samostatně, sehrává velmi pozitivní úlohu při vytváření života a pověsti města. Kromě toho docenění
kultury jako takové znamená poskytnout kulturním organizacím prostor, zachovat investice
a zviditelňovat je – přínosy se nedostaví, pokud je podpora pojímána jako jednorázová nebo
časově omezená.
Transformaci zanedbaných ploch nebo opuštěných městských čtvrtí významně pomáhá, pokud je
umělcům a kulturním organizacím dána volnost, aby využili své představivosti. Pomáhají občanům
a podnikům znovuobjevit území, často s novou citlivostí vůči životnímu prostředí a blahu komunity.
I když v případě budov hlavního kulturního proudu je infrastruktura i nadále důležitá, těžiště se
přesunuje k zajišťování základních prostor, aby mohly vznikat a vzkvétat neformálnější a organičtější
kulturní iniciativy. To je postup, který se zamlouvá zejména mladým lidem, kteří mají nejlepší
předpoklady pro to, aby městu dodali pozitivní energii, jež je pro konkurenceschopnost města
potřebná. Navíc je to způsob, který rovněž chrání před nařízenými a destruktivními plány na
modernizaci, které se snaží o nový rozvoj měst, aniž by přihlížely k místní historii a tradicím. Je to
dobře míněný záměr, jenž často omezí dynamiku města a musí být po několika letech přehodnocen.
Při navrhování nových prostor ke zlepšení kvality života ve městech je kultura klíčovým prvkem.
Činí proces inovativním a udržitelným. Pokud se města, jež se pyšnila titulem Evropské hlavní město
kultury, vydala tímto směrem, jejich obnova pokračovala velice dlouho i po ukončení původního
programu. Stejně tak potvrzují tyto závěry města, jež jsou uváděna jako příklady
osvědčených postupů.
Při pohledu na kulturu jakožto nástroj integrace a začlenění studie uvádí, že tuto skutečnost uznala
celá řada mezinárodních organizací, včetně samotné EU. UNESCO staví mezikulturní dialog
do centra svých politik v oblasti začleňování. Je skutečně považován za zásadní pro to, aby migrace
proběhla bez vážných sociálních nepokojů. Nástin EU týkající se vnitrostátních akčních plánů pro
sociální začleňování poukazuje na úlohu odvětví kultury, kterou může hrát při zmírňování rizika
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vyloučení. Podobně společná akce EU a Rady Evropy při vytváření sítě Mezikulturních měst dokládá
víru v potenciál takových opatření. Nutnost posílit mezikulturní začleňování překračuje rámec
příjemných měst a zdravé prosperity a zahrnuje povinnost ochrany. Jen pokud uděláme vše, co je
v našich silách, zamezíme frustraci plynoucí z vyloučení a vedoucí k nepokojům a terorismu.
Je třeba se více věnovat výzkumu a účinnému hodnocení nástrojů, a to bez ohledu na očividnou
nutnost využití kultury jako součásti procesu integrace a zmírňování konfliktů a její docenění ze
strany tvůrců politik. I když jsou k dispozici slušné neoficiální důkazy a ojedinělé důkazy na základě
projektů – a je všeobecně známo, že opak mezikulturního dialogu, kterým je nepřátelská izolace, je
zjevně nebezpečný – bude třeba sesbírat více důkazů, aby se tímto směrem orientovaly odpovídající
zdroje a politická vůle. Část studie se věnuje vyjádřením, jež jsou součástí mezinárodních zpráv, které
se úzce dotýkají pojetí lidských práv, občanství a kulturního začlenění.
Ze studie vyplynulo, že zatímco umělecká a kulturní odvětví předčí mnohá odvětví ekonomiky, je
stále třeba dosáhnout značného pokroku, než budeme moci považovat za uspokojivé politiky v oblasti
rovnosti žen a mužů a zvláštních potřeb. To platí stejným způsobem pro kulturní činnost samu o sobě
i pro projekty, v nichž kulturní činnost slouží k obnově nebo vzdělávání. Přesto má odvětví kultury
velký potenciál, aby šlo příkladem, jak ukazují příklady osvědčených postupů.
Přínos kultury pro evropskou identitu a její dosah je větší než dopad akcí se symbolickým významem
v Evropě či kulturní diplomacie ve zbytku světa. Identita se vytváří v globálním kontextu, kdy nutně
přesahuje definici hranic, často k nelibosti vlád. Odhlédneme-li od boje probíhajícího mezi regionální,
národní a evropskou identitou, jenž komplikuje politickou diskusi (a má za následek napětí ve
výkladu památek kulturního dědictví), města jsou domovem mnoha lidí, kteří pokládají svou identitu
za mnohostrannou a flexibilní. Jsou si svou identitou dokonale jisti, ale vyjadřují ji nepředvídatelně,
což se nelíbí orgánům upřednostňujícím snadnou kategorizaci.
Evropskou unii je třeba pochválit za obecné uznání toho, že identitu nelze jednotlivcům vnucovat.
Program „Evropské hlavní město kultury“ se v určitém smyslu stal nástrojem, jak pojmout
neodmyslitelnou rozmanitost a zařadit ji do záměrně vágní definice evropské identity. Proto je
prezentován jako celkový souhrn kulturních identit všech lidí, kteří žijí v Evropě, spíše než oficiálních
kultur členských států EU. Z toho vyplývá, že města jsou efektivnější při šíření vnímání Evropy jako
inkluzivního kulturního prostoru než národy, jimž jde o propagaci vlastní územní historie. Města se
proto ve společné historii Evropy stávají samostatnými kulturními aktéry a vypracovávají strategie,
jež zdůrazňují jejich místní a mezinárodní význam, a nikoli primárně národní, jak by tomu bylo před
sto lety.
Kulturní sítě se ukázaly být účinným nástrojem pro zapojení partnerů zpoza evropských hranic a pro
rozvíjení projektů přes hranice členských států. Kulturní mobilita se nezřídka organizuje přirozeněji
a snáze než pracovní nebo politická mobilita, a to díky tomu, že tvůrčí pracovníci mohou rozvíjet
svou činnost na mezinárodní úrovni. Sítě měst jsou zvláště aktivní při společném úsilí přesahujícím
hranice, přičemž kulturní výměnu a spolupráci staví do popředí připravovaných plánů.
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Doporučení v závěru studie jsou shrnuta do čtyř obecných požadavků, aby EU: uznala kulturní práva
za základ lidského rozvoje; uznala kulturu za nezbytnou pro udržitelný rozvoj; podpořila kulturní
výměny s cílem posílit společenský a ekonomický rozvoj; umožnila městům rozhodovat o kultuře,
a formovat tak naši budoucnost.
V rámci těchto požadavků se objevuje i výzva nepojímat kulturu jako výstup kulturních organizací,
ale jako prostředek, který dává občanům určité možnosti využitím společných prostor ve městech pro
dialog a výměnu zkušeností. Objevuje se zde varování, že kulturní práva mohou být někdy použita
jako překážka širších lidských práv a podporovat postupy, jež jsou ve skutečnosti spíše společenským
omezením a kontrolou než svobodou kulturního projevu. Je třeba zdůraznit, že k odstranění těchto
překážek musí města využít opatření v oblasti kultury.
Udržitelnost se stává klíčovým prvkem hospodářské a sociální politiky měst a pokud jde o kulturu
jakožto její samostatný pilíř, potom by to mělo být běžnou praxí. Mezi kulturou a ostatními oblastmi
udržitelnosti existuje přirozené propojení. Podobně bude mít silná kulturní politika pozitivní dopad
na další veřejné a soukromé iniciativy. To by se mělo odrazit ve strategiích a opatřeních v oblasti
soudržnosti zaměřených na zvýšení hospodářského růstu.
Doporučení vyzývají všechny úrovně veřejné správy, aby dialog s občanskou společností postavily
do centra rozhodovacího procesu. Z toho vyplyne skutečný mezikulturní dialog. Úsilí jednotlivců
i skupin na místní úrovni má pro tento proces zásadní význam a musí být odpovídajícím způsobem
podporováno.
V zájmu posílení pocitu evropské identity přesahující jednotlivé národní aspekty se ke zvýšení
mobility jako důležitá jeví podpora kulturních výměn. Města, která již přemýšlejí v souvislostech sítí
a hledají příležitosti k rozšíření spolupráce, se pro tento účel dokonale hodí. Jsou také tím nejlepším
místem pro to, aby pomohla jednotlivcům i skupinám vypracovat přeshraniční projekty.
Sítím měst by se mělo dostat podpory, aby byla posílena jejich spolupráce na mezinárodní úrovni
mimo území Evropské unie stejně jako uvnitř EU. Je třeba na to nahlížet nejen jako na politiku ve
prospěch udržitelného rozvoje, ale jako na politiku, jež migraci a mobilitu vnímá jakožto součást
řešení současných tlaků, a nikoli jako na problém. Kulturní organizace mají dobré předpoklady
k tomu, aby tuto představu uskutečnily. I když infrastruktura je důležitá, má menší hodnotu než to, co
se odehrává uvnitř budov.
Města by dále měla být zmocněna k tomu, aby přehodnotila svá opatření a učinila z kultury jejich
výchozí bod. Strategie obnovy by se měly zaměřit na to, aby se periferní komunity dostaly zpět
do centra prostřednictvím zásadního obratu v sociální geografii měst. Podporou kreativního využití
veřejných prostor k dialogu by se posílila bezpečnost. Kulturní centra mohou v tomto ohledu hrát
významnou úlohu, budou-li otevřenými, přátelskými a přirozenými místy k setkávání.
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