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1.

Resumé

EØSU har bestilt denne undersøgelse hos Culture Action Europe og Agenda 21 for Culture. Den giver
en oversigt over faktorer i byudviklingen i EU, der hænger sammen med kultur og identitet og er
baseret på en selektiv og kvantitativ analyse af forskning på det offentlige område. Kultur undersøges
tematisk i henseende til dens udnyttelse som drivkraft for økonomisk vækst, værktøj til at forny byer,
til sikring af integration og inklusion samt som en søjle for europæisk identitet i og uden for Europa.
Metoden bag rapportens udarbejdelse omfattede en gennemgang af litteraturen om disse fire temaer.
Der blev offentliggjort et offentligt udbud for byer og andre interessenter om udarbejdelse af
dokumentation og eksempler på bedste praksis. Dette blev så analyseret af forskningsholdet som
casestudier.
I indledningen fastlægges den politiske og sociale baggrund i dag: fremkomsten af nationalistiske
partier med en fjendtlig indstilling til EU, presset på de europæiske byer og samfund på grund af
tilstrømningen af mennesker, der flygter fra krig og fattigdom i Mellemøsten, Afrika og andre steder
med uroligheder samt de fortsatte følger af den økonomiske krise i 2008. For første gang i en
generation er de centrale værdier bag europæisk integration udsat for store udfordringer. Det
konstateres, at der er en symbiose mellem den nedarvede kultur i byens rum og de mennesker, der
bor, arbejder eller kortvarigt opholder sig i det – en proces, der påvirker begges identitet.
Det konstateres, at byerne oplever en befolkningstilvækst, både i absolutte tal og i forhold til
landdistrikter. I denne stigning indgår også et større antal bydele med multikulturelle karakteristika og
mange forskellige befolkningsgrupper, hvilket står i stærk kontrast til mindre byer og landsbyer.
Kombinationen af identiteter i en by (og i en bys forskellige bydele) er afgørende for selve byens
image og velstand. Den uundgåelige udveksling af tanker og kulturelle holdninger i byer har en
kraftig og positiv indvirkning på deres kreative energi og innovation. Der er udtrykt bekymring over,
at de offentlige rum, der er af afgørende betydning for denne udveksling, er truet af en kombination af
kommercielt og sikkerhedsmæssigt pres.
Det sociale og økonomiske klima, der er genstand for undersøgelsen, blev sat i sammenhæng af en
bred vifte af fakta og tal, som forbinder kultur med de temaer, der er styrende for europæisk aktivitet.
Oplysningerne er uddraget fra Eurostat-kilder, UNCTAD, Ernst and Young (EY) og en undersøgelse
om regional kulturel mangfoldighed udarbejdet af WWWforEurope.
Det kan konstateres, at den kulturelle mangfoldighed er ulige fordelt blandt de europæiske byer, idet
der er en større koncentration i store bysamfund samt i Vest- og Mellemeuropa. Kultur – defineret
som kunst, litteratur, traditioner, sprog, værdier og overbevisninger – bliver næsten overalt opfattet
som vigtigt for tolerance og integration, mens de ekspressive aktiviteter, der er baseret på kultur, er
vigtige for mindst tre fjerdedele af Europas befolkning, idet der her er en større procentdel blandt
personer med et højt uddannelsesniveau.
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Deltagelsen i kulturelle aktiviteter er relativt konstant på tværs af hele aldersspektret, og (ikke
overraskende) er der flere unge, der lægger vægt på deltagelse i fælles sociale aktiviteter, om end
dette ikke gælder for alle kunstformer. Mens der generelt kommer et flertal til arrangementer, er der
meget færre, som selv er aktive som amatører. Markedet for kultur er dog stadig en hoveddrivkraft
bag byernes økonomiske sundhed.
Til selve kulturen er der knyttet forskellige industrier såsom medier, reklame, mode, design og
forlagsvirksomhed af enhver art samt nye industrier såsom videospil og digitalt iværksætteri. Hvis
disse samles under et som aktiviteter, hvis indtægter er stærkt afhængige af intellektuel ejendomsret,
bidrager de med i omegnen af 39 % til EU's BNP. Den kædereaktion, som igangsættes af
kulturindustrierne i den infrastruktur, der er etableret for at gøre det muligt for dem at blomstre – fra
kontorer til kulturcentre, koncertsale, teatre, biografer, museer, kulturarvssteder og atelierer – kan
mærkes i hele byen, fra restauranter, hoteller, forretninger og barer til transportsystemet.
I undersøgelsen blev disse virkninger inddelt i tre kategorier: en snæver opfattelse af kultur, der
begrænser den til kun kunst og kulturarv, en bredere opfattelse, der også omfatter kulturelle industrier,
og en bred opfattelse, der omfatter indvirkningen på kommercielle aktiviteter, der har nydt godt af den
genererede økonomiske trafik. Der er beskrevet en lang række eksempler i undersøgelsen, såsom at
byen Bilbao fik hævet sit BNP med 5,5 % takket være dens kulturpolitiske initiativer, de positive
følger af Umbriens Jazz festival i 2007 og Salamancas år som europæisk kulturhovedstad i 2002, der
efter sigende tilførte Spaniens økonomi over 700 mio. EUR.
Men ud over disse imponerende økonomiske følger har kultur (og især undergrupperne kunst og
kulturarv) en værdi i form af den menneskelige udfoldelse, der ikke kan reduceres til de økonomiske
fordele, som den afføder. Denne værdi er ikke ubetydelig og er i stigende grad til gavn for økonomier,
hvis grundlag af naturressourcer og fremstillingsindustrier svinder ind. Kulturen er en lige så stor
drivkraft bag turisme som havet og vejret. Samtidig har den et katalysatorelement, som andre
serviceindustrier kan samles omkring og næres ved.
Denne økonomiske evidens understøtter, men kan ikke i sig selv forklare den rolle, kulturen spiller
som værktøj til at forny byer – ved at hjælpe dem med at genopfinde sig selv som dynamiske,
attraktive centre. Det er noget, byerne altid har vidst, men i vores århundrede er kulturen i stigende
grad blevet brugt til at give dem en konkurrencemæssig fordel over for deres konkurrenter, ikke kun i
deres egen region eller eget land, men i hele Europa og resten af verden. Kulturen er også noget, som
mindre byer har brugt til at trække opmærksomheden væk fra nationale og regionale hovedstæder og
til at styrke deres energi og særpræg.
Det fastslås, at bytransformation ikke blot kræver investeringer i hård infrastruktur, men også i bløde
færdigheder og kompetencer, der skabes gennem uddannelse og livslang læring, interne netværk og en
stærkere social kapital. I den sammenhæng bør der fokuseres på borgernes aktive deltagelse som
medskabere af byfornyelse, således at man går væk fra en topstyret tilgang og over til mere
afbalancerede processer, hvor borgernes bidrag træder i stedet for en mere begrænset opfattelse af
byfornyelse.
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Opmærksomheden rettes mod fire processer, hvor kultur og byfornyelse går hånd i hånd: kulturstyret
fornyelse, hvor man udnytter kunstbygninger og -projekter til at definere et område og trække andre
virksomheder med i processen; kulturel fornyelse, hvor man integrerer kulturel livsstil i strategien for
et område; kultur og fornyelse, hvor kultur er en del af, men ikke integreret i strategien, og endelig en
kunstnerstyret fornyelse, hvor etableringen af kunstatelierer og gallerier medfører, at det bliver mere
attraktivt og trendy at bo i et bestemt område. Det påpeges i studiet, at det er vigtigt at sætte kvarterets
indbyggere i centrum for fornyelsesbestræbelserne. Der advares mod risikoen for social
homogenisering og gentrificering, hvis byerne bare anser kultur for at være en metode til at gøre
nedslidte bydele fashionable og pæne. Dette kan ganske vist forbedre et områdes udseende og
statistik, men det flytter bare problemerne til et andet sted, fordi de lejere, som byfornyelsen skulle
hjælpe, bliver tvunget til at forlade området, i takt med at boligpriserne stiger.
På en række områder fremføres argumentet i rapporten om, hvorvidt kultur, både samtidig og i form
af kulturarv, bedst behandles ud fra dens egen betydning eller som bidragyder til andre sociale og
økonomiske fordele. Strategier, som udelader den kulturelle dimension, vil således sandsynligvis kun
være succesrige på overfladen, mens det på lang sigt er, når kulturen værdsættes på sine egne
betingelser, at den spiller den mest positive rolle med hensyn til at give en by liv og et godt ry. At
værdsætte kultur på dens egne betingelser giver desuden de kulturelle organisationer mere plads,
skaber fortsatte investeringer og øget synlighed – og disse fordele går tabt, hvis kultur bare opfattes
som noget isoleret eller tidsbegrænset.
Genopfindelsen af nedslidte områder eller forladte bydele hjælpes i høj grad på vej, når kunstnere og
kulturorganisationer får frie tøjler til at bruge deres fantasi. De hjælper borgere og virksomheder med
at genopdage områder, ofte med en frisk tilgang til miljøets og samfundets trivsel. Infrastrukturen til
klassiske kulturbygninger er stadig vigtig, men vægten flyttes til at tilvejebringe grundlæggende
faciliteter, så mere uformelle og organiske kulturinitiativer kan opstå og blomstre – en proces, der især
appellerer til de unge, som er dem, der er bedst i stand til at skabe den fremadrettede energi, en by
skal have for at kunne konkurrere. Det er også med til at beskytte byen fra påtvungen, destruktiv
moderniseringsplanlægning, som nyudvikler byerne uden at tage hensyn til lokal historie og tradition:
velmenende aktiviteter, som ofte resulterer i en by, der er mindre levende end før, og som skal
gentænkes efter få år.
Når der udformes nye rum, som skal forbedre bylivets kvalitet, er kultur det nøgleelement, der gør
processen innovativ og bæredygtig. Hvor de byer, som har haft den glæde at få titlen europæisk
kulturhovedstad, har fulgt denne sti, har fornyelsen vist sig at leve endog meget længere end det
oprindelige program. De byer, der anses for at være eksempler på bedste praksis, underbygger også
denne iagttagelse.
Det påvises i undersøgelsen, at mange mellemstatslige organisationer, herunder EU selv, anerkender,
at kultur er et værktøj for integration og inklusion. UNESCO sætter interkulturel dialog i centrum for
sine inklusionspolitikker. Kultur opfattes rent faktisk som afgørende for, at migration kan
gennemføres uden alvorlige sociale uroligheder. I EU's forslag til nationale handlingsplaner for social
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inklusion beskrives den rolle, som kultursektoren kan spille med hensyn til at mindske risikoen for
udstødelse. På samme måde er EU's og Europarådets fælles initiativ til at skabe et netværk af
interkulturelle byer en synliggørelse af, at der er stor tiltro til sådanne politikker. Nødvendigheden af
at styrke den interkulturelle inklusion handler ikke kun om at skabe behagelige byer og sund velstand,
men også om pligten til at beskytte byerne, at gøre alt, hvad der er muligt, for at mindske den
frustration, der opstår på grund af udstødelse, og som fører til uroligheder og terrorisme.
Selv om det er bydende nødvendigt at udnytte kultur som led i integrationen og
konfliktløsningsprocessen, og selv om dette er anerkendt af politikerne, er der behov for mere
forskning og en effektiv evaluering af værktøjerne. Mens der er god empirisk evidens og
dokumentation fra isolerede projekter – og bevidsthed om, at det modsatte af interkulturel
dialog - fjendtlig adskillelse – tydeligvis er farligt – skal der indsamles mere viden, således at der kan
afsættes tilstrækkelige ressourcer og skabes den rette politiske vilje til dette arbejde. Et afsnit af
undersøgelsen indeholder uddrag fra internationale rapporter, hvor det afdækkes, at der er en tæt
forbindelse mellem begreber som menneskerettigheder, borgerskab og kulturel inddragelse.
Det er undersøgelsens påstand, at mens kunst og kulturindustri er længere fremme end mange
økonomiske sektorer, skal der stadig gøres store fremskridt, før politikkerne for køn og særlige behov
kan anses for at være tilfredsstillende. Dette gælder både for de kulturelle aktiviteter som sådan og for
de projekter, hvor de anvendes til fornyelse eller uddannelse. Der er dog et stort potentiale for, at
kultursektoren tager føringen, hvilket også fremgår af eksemplerne på god praksis.
Kulturens bidrag til europæisk identitet og dens rækkevidde er større end følgen af emblematiske
handlinger inden for Europas grænser eller af kulturelt diplomati for resten af verden. Identitet skabes
i en global sammenhæng, hvor den nødvendigvis overskrider definitioner af grænser – ofte til
myndighedernes ubehag. Helt bortset fra kampen mellem regional, national og europæisk identitet,
som ødelægger den politiske debat (og fører til spændinger i fortolkningen af kulturarven), er byer
hjem for mange mennesker, som betragter deres identitet som multikulturel og fleksibel. De har et helt
klart billede af deres identitet, men udtrykker den på måder, der er uforudsigelige, og som går imod
myndighedernes præference for lette kategoriseringer.
Til EU's ros skal det siges, at Unionen generelt har anerkendt, at identitet ikke er noget, der kan
påtvinges den enkelte. Programmet for europæiske kulturbyer er på sin vis blevet en vej til at rumme
den iboende mangfoldighed og inddrage den i en bevidst vag definition af europæisk identitet. Denne
identitet beskrives derfor som summen af de kulturelle identiteter for alle de mennesker, der bor i
Europa, snarere end de officielle kulturer i EU's medlemsstater. Følgelig er byerne bedre til at udbrede
indtrykket af Europa som et inkluderende kulturelt rum end nationalstaterne, der er opsatte på at
fremme deres egne territoriale historier. Derfor bliver byerne selvstændige kulturelle aktører i Europas
globale historie, og de udvikler strategier, der positionerer dem som værende af lokal og international
vigtighed snarere end primært nationale, som de ville have gjort det for et århundrede siden.
Kulturelle netværk har vist sig at være et effektivt værktøj til at inddrage partnere fra lande uden for
Europa og til at udvide projekter til lande uden for medlemsstaternes grænser. Kulturel mobilitet er
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ofte mere naturlig og lettere at organisere end beskæftigelsesmæssig eller politisk mobilitet, takket
være kreative fagfolks evne til at udvikle deres arbejde på internationalt plan. Netværk af byer har
været særligt aktive til at slå sig sammen på tværs af grænser og sætte kulturelle udvekslinger og
samarbejde i centrum for de planer, de udtænker.
Anbefalingerne i undersøgelsens konklusioner er opstillet i fire generelle anmodninger – at EU
anerkender, at kulturelle rettigheder er grundlæggende for menneskets udvikling, anerkender, at kultur
er en nødvendighed for bæredygtig udvikling, støtter udvekslinger mellem kulturer for at skabe social
og økonomisk udvikling og endelig giver byerne mulighed for med deres beslutninger at skabe deres
egen fremtid.
Desuden er der en opfordring til at anse kultur, ikke som et resultat af kulturelle organisationers
indsats, men som en mulighed for borgerne, således at de fælles rum i byerne bliver anvendt til dialog
og udveksling. Der advares imod, at kulturelle rettigheder undertiden kan bruges som en hindring for
bredere menneskerettigheder, hvor man forsvarer en praksis, der reelt handler mere om social
begrænsning og kontrol end om kulturel ytringsfrihed. Det fremhæves, at byerne bør bruge kulturelle
politikker til at fjerne sådanne hindringer.
Bæredygtighed bliver et afgørende element i byernes økonomiske og sociale politik, og det bør være
normal praksis at anse kultur som en separat søjle heri. Der er en naturlig forbindelse mellem kultur
og alle andre områder af bæredygtighed. På samme måde vil en stærk kulturpolitik have en positiv
indvirkning på andre offentlige og private initiativer. Dette bør afspejles i samhørighedsstrategier
og -foranstaltninger rettet mod at fremme økonomisk vækst.
I anbefalingerne opfordres myndigheder på alle niveauer til at sætte dialog med civilsamfundet i
centrum for beslutningstagningen. Dette vil skabe en ægte interkulturel dialog. Initiativer taget af
enkeltpersoner og samfundsgrupper på græsrodsniveau er essentielle og skal støttes ordentligt.
Fremme af kulturel udveksling for at øge mobiliteten opfattes som en vigtig forudsætning for at skabe
en følelse af europæisk identitet, der rækker ud over de nationale etiketter. Byer, der allerede tænker i
netværk og afsøger mulighederne for at øge samarbejdet, er perfekt placerede til at gøre dette. De er
også bedst placeret til at hjælpe den enkelte og forskellige samfundsgrupper med at udvikle projekter
på tværs af grænser.
Bynetværk bør tilskyndes til at styrke deres internationale samarbejde med partnere både i og uden for
EU. Dette bør ikke kun opfattes som en politik til støtte for bæredygtig udvikling, men som en politik,
der anskuer migration og mobilitet som en del af løsningen på nutidens pres, ikke som et problem.
Kulturelle organisationer er godt placerede til at gøre denne forhåbning til virkelighed. Ganske vist er
infrastruktur vigtig, men den er mindre værdifuld end det arbejde, der sker inden i bygningerne.
Endelig skal byerne have mulighed for at gentænke deres politikker og her tage udgangspunkt i
kultur. Fornyelsesstrategier bør sigte mod at bringe randområder tilbage i centrum ved at vende
byernes sociale geografi. Sikkerheden styrkes ved, at der tilskyndes til kreativ udnyttelse af offentlige
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rum til dialog. Kulturelle bygninger kan spille en enorm rolle, hvis de er åbne, indbydende og
naturlige mødesteder.
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