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Συνοπτική παρουσίαση

Η μελέτη αυτή ανατέθηκε από την ΕΟΚΕ στην Culture Action Europe και στην Agenda 21 for
Culture. Η μελέτη παρέχει επισκόπηση των παραγόντων αστικής ανάπτυξης στην ΕΕ, οι οποίοι
συνδέονται με τον πολιτισμό και την ταυτότητα μέσω επιλεκτικής ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυση
των ερευνητικών δεδομένων που διατίθενται ελεύθερα στη δημόσια σφαίρα. Ο πολιτισμός εξετάζεται
θεματικά όσον αφορά τη χρήση του ως μοχλού οικονομικής ανάπτυξης, ως μέσου αναδιαμόρφωσης
πόλεων, ενσωμάτωσης και ένταξης χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και ως πυλώνα της ευρωπαϊκής
ταυτότητας εντός και εκτός Ευρώπης.
Η μεθοδολογία για την κατάρτιση της έκθεσης περιλαμβάνει ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των εν
λόγω τεσσάρων θεμάτων. Διατυπώθηκε δημόσια έκκληση σε πόλεις και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
να παράσχουν στοιχεία και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών. Όλα αυτά τα στοιχεία αναλύθηκαν
από την ερευνητική ομάδα σε περιπτωσιολογικές μελέτες.
Στην εισαγωγή της έκθεσης παρουσιάζεται το υφιστάμενο πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο: άνοδος
εθνικιστικών κομμάτων που αντιτίθενται στην ΕΕ, πίεση στις ευρωπαϊκές πόλεις και τις κοινωνίες
λόγω της εισροής ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και την εξαθλίωση στη
Μέση Ανατολή, στην Αφρική και σε άλλες ζώνες ταραχών, και συνεχιζόμενες επιπτώσεις της ύφεσης
του 2008. Για πρώτη φορά εδώ και μια γενεά, οι βασικές αξίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρές προκλήσεις. Παρατηρείται φαινόμενο συμβίωσης μεταξύ του
παραδοσιακού πολιτισμού του αστικού χώρου και των ατόμων που κατοικούν, εργάζονται ή είναι
περαστικά από εκεί· πρόκειται για διεργασίες που επηρεάζουν την ατομική ταυτότητα.
Σημειωτέον ότι ο πληθυσμός των πόλεων αυξάνεται, τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και σε σχέση
με τις αγροτικές περιοχές. Στο πλαίσιο αυτής της αύξησης, πολλαπλασιάζονται και οι αστικές
περιοχές με πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά και με πολυμορφία κατοίκων σε απόλυτη αντίθεση με
τις μικρότερες πόλεις και χωριά.
Ο συνδυασμός των στοιχείων ταυτότητας σε μια πόλη (και στις επιμέρους γειτονιές) είναι ζωτικής
σημασίας για την εικόνα και την ευημερία του ίδιου του δήμου. Η αναπόφευκτη ανταλλαγή ιδεών και
πολιτισμικών νοοτροπιών εντός των πόλεων έχει ισχυρό και θετικό αντίκτυπο στη δημιουργικότητα
και την καινοτομία τους. Διατυπώνεται η ανησυχία ότι οι δημόσιοι χώροι που είναι θεμελιώδεις για
τις ανταλλαγές αυτές, απειλούνται από ένα συνδυασμό πιέσεων που ασκούνται από δυνάμεις του
εμπορίου και από παράγοντες ασφάλειας.
Οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες εντός των οποίων καταρτίστηκε η μελέτη εντάχθηκαν σε
ένα γενικότερο πλαίσιο μέσω πλειάδας στοιχείων και αριθμητικών δεδομένων που συνδέουν τον
πολιτισμό με ζητήματα που διέπουν την ευρωπαϊκή δραστηριότητα. Αυτά προέρχονται από τις
ακόλουθες πηγές: Eurostat, UNCTAD, Ernst and Young (EY) και μια μελέτη σχετικά με την
περιφερειακή πολιτιστική πολυμορφία της WWWforEurope.
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Οι πηγές αυτές δείχνουν ότι η πολιτιστική πολυμορφία είναι άνισα κατανεμημένη στις ευρωπαϊκές
πόλεις, με μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε μεγάλα αστικά κέντρα, και στη Δυτική και Κεντρική
Ευρώπη. Ο πολιτισμός — που ορίζεται ως τέχνες, λογοτεχνία, παραδόσεις, γλώσσες, αξίες και
πεποιθήσεις — θεωρείται σχεδόν παντού σημαντικό στοιχείο για την ανεκτικότητα και την
ενσωμάτωση, ενώ οι εκφραστικές δραστηριότητες που απορρέουν από αυτόν είναι σημαντικές για
τουλάχιστον τα τρία τέταρτα του πληθυσμού της Ευρώπης, με υψηλότερο ποσοστό ακόμη μεταξύ
των ατόμων με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης.
Η πολιτιστική συμμετοχή είναι αισθητά σταθερή σε ολόκληρο το ηλικιακό φάσμα, προσδίδεται (όπως
αναμένεται) μεγαλύτερη έμφαση στη συμμετοχή των νέων στην κοινότητα και την κοινωνία, αν και
αυτό δεν ισχύει για όλες τις μορφές τέχνης. Ενώ μια σχετική πλειοψηφία παρακολουθεί ως κοινό
διάφορες δραστηριότητες, ένα πολύ μικρότερο ποσοστό δραστηριοποιείται ερασιτεχνικά. Η
πολιτιστική αγορά, ωστόσο, εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική κινητήριο δύναμη της αστικής
οικονομικής υγείας.
Παράλληλα με τον πολιτισμό βρίσκονται οι κλάδοι που συνδέονται με αυτόν, όπως τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, η διαφήμιση, η μόδα, ο σχεδιασμός και η εκδοτική δραστηριότητα σε όλες τις μορφές
της, καθώς και οι νέοι κλάδοι παιχνιδιών βίντεο και η ψηφιακή επιχειρηματικότητα. Εάν
συγκεντρωθούν όλες αυτές οι δραστηριότητες σε μια κατηγορία με βάση τον πολύ μεγάλο βαθμό
εξάρτησής τους από την διανοητική ιδιοκτησία για την απόκτηση του εισοδήματός τους, η
συνεισφορά τους ανέρχεται στο 39 % περίπου του ΑΕΠ της ΕΕ. Ο πολλαπλασιαστικός αντίκτυπος
του πολιτιστικού κλάδου μέσω της υποδομής που διαμορφώνεται για να επιτρέψει την ανάπτυξη του
(όπως γραφεία, πολιτιστικά κέντρα, αίθουσες συναυλιών, θέατρα, κινηματογράφοι, μουσεία, μνημεία
και εργαστήρια) είναι αισθητός σε όλη την πόλη με την άνθηση των εστιατορίων, ξενοδοχείων,
καταστημάτων, μπαρ και δικτύων μεταφορών.
Η μελέτη διαιρεί τον αντίκτυπο αυτό σε τρεις κατηγορίες: μια στενή άποψη του πολιτισμού που
περιορίζεται στις τέχνες και την πολιτιστική κληρονομιά· μια ευρύτερη προσέγγιση που περιλαμβάνει
τον πολιτιστικό κλάδο· και μια διευρυμένη προοπτική που συμπεριλαμβάνει τον αντίκτυπο στην
εμπορική δραστηριότητα που επωφελείται από τη συνεπόμενη οικονομική κίνηση. Ορισμένα
παραδείγματα περιγράφονται λεπτομερώς στη μελέτη, όπως η αύξηση κατά 5,5 % του ΑΕΠ της
πόλης του Μπιλμπάο χάρη στις πολιτιστικές πρωτοβουλίες, η θετική επίδραση του φεστιβάλ τζαζ της
Umbria το 2007 και το παράδειγμα της Σαλαμάνκα που ήταν η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης
το 2002 και λέγεται ότι απέφερε πάνω από 700 εκατ. ευρώ στην ισπανική οικονομία.
Εκτός από τον σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο, ο πολιτισμός (και ιδίως οι υποδιαιρέσεις των τεχνών
και της πολιτιστικής κληρονομιάς) έχει αξία από άποψη ανθρώπινης έκφρασης η οποία υπερβαίνει τα
συνεπόμενα οικονομικά οφέλη. Πράγματι, η συναλλακτική αξία δεν είναι αμελητέα και είναι ολοένα
και πιο χρήσιμη στις οικονομίες στις οποίες μειώνεται η βάση των φυσικών πόρων και των
μεταποιητικών βιομηχανιών. Ο πολιτισμός αποτελεί κινητήριο δύναμη για τον τουρισμό στον ίδιο
βαθμό με τη θάλασσα και τις καιρικές συνθήκες. Επίσης, παρέχει το καταλυτικό στοιχείο για την
συγκέντρωση και την ανάπτυξη άλλων κλάδων παροχής υπηρεσιών.
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Οι εν λόγω αποδείξεις οικονομικής φύσεως αποτελούν τη βάση αλλά δεν είναι οι μόνες που εξηγούν
το ρόλο που διαδραματίζει ο πολιτισμός ως μέσο αποκατάστασης των πόλεων: τις διευκολύνει να
επαναπροσδιοριστούν ως δυναμικά και ελκυστικά κέντρα. Οι πόλεις ακολουθούσαν πάντοτε αυτή την
τακτική· ωστόσο, στον αιώνα που διανύουμε ο πολιτισμός χρησιμοποιείται όλο και συχνότερα για να
αποκτήσουν οι πόλεις πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους, όχι μόνο στην περιοχή ή τη χώρα
τους, αλλά και σε όλη την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Η τακτική χρησιμοποιείται και από
μικρότερες πόλεις προκειμένου να τραβήξουν την προσοχή από τις εθνικές ή τις περιφερειακές
πρωτεύουσες, και να προωθήσουν την δυναμικότητα και την ιδιαιτερότητά τους.
Εξυπακούεται ότι ο αστικός μετασχηματισμός απαιτεί όχι μόνο επενδύσεις σε υλικές υποδομές αλλά
και στις μη τεχνικές δεξιότητες και ικανότητες που διαμορφώνονται από την εκπαίδευση, τη δια βίου
μάθηση, την εσωτερική δικτύωση και την ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου. Από αυτή την άποψη,
προσοχή πρέπει να δοθεί στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών ως συνδημιουργών αναγέννησης, με
την μετάβαση από ανιούσες σε πιο ισορροπημένες διεργασίες στις οποίες η ανανέωση σε επίπεδο
πολιτών αντικαθιστά τις πιο αυστηρές απόψεις αστικού αναπροσανατολισμού.
Επισημαίνονται τέσσερις διεργασίες μέσω των οποίων ο πολιτισμός και η αναγέννηση των πόλεων
συμβαδίζουν: αναγέννηση μέσω του πολιτισμού, όπου κτίρια, τέχνες και έργα χρησιμοποιούνται για
τον επαναπροσδιορισμό ενός χώρου και την προσέλκυση άλλων επιχειρήσεων· πολιτιστική
αναγέννηση η οποία χρησιμοποιεί τη στρατηγική της ένταξης σε μια περιοχή μέσω του πολιτιστικού
τρόπου ζωής· πολιτισμός και αναγέννηση, όπου ο πολιτισμός αποτελεί ένα, αλλά όχι αναπόσπαστο,
μέρος μιας στρατηγικής· αναγέννηση μέσω των καλλιτεχνών όπου η εγκατάσταση καλλιτεχνικών
εργαστηρίων και εκθεσιακών χώρων αναδεικνύει μια περιοχή ως πιο ελκυστική και πιο περιζήτητη.
Η μελέτη επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να βρίσκονται οι κάτοικοι στο επίκεντρο των προσπαθειών
αναγέννησης μιας γειτονιάς. Προειδοποιεί για τους κινδύνους της κοινωνικής ομογενοποίησης και
αστικοποίησης, εάν οι πόλεις θεωρούν τον πολιτισμό ως ένα τρόπο για να αναμορφώσουν τις
υποβαθμισμένες περιοχές και να τις φέρουν στο προσκήνιο της μόδας. Παρόλο που αυτό μπορεί να
βελτιώνει την εμφάνιση και τα στατιστικά στοιχεία μιας περιοχής, το πρόβλημα μετατίθεται κάπου
αλλού με την μετακίνηση των κατοίκων που υποτίθεται ότι θα επωφελούνταν από την αναγέννηση
εκτός της περιοχής λόγω της αύξησης των τιμών των ακινήτων.
Σε διάφορες περιοχές, η έκθεση θέτει το ερώτημα εάν ο πολιτισμός, τόσο ο σύγχρονος όσο και η
πολιτιστική κληρονομιά, είναι καλύτερα να αντιμετωπίζεται με βάση τη δική του σημασία ή με βάση
αυτά που συνεισφέρει σε άλλα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Αυτό δείχνει ότι, αν και οι
στρατηγικές που παραβλέπουν την πολιτιστική διάσταση έχουν μάλλον επιφανειακή επιτυχία,
μακροπρόθεσμα, όταν ο πολιτισμός αποτιμάται για τη δική του αξία, διαδραματίζει τον πλέον θετικό
ρόλο στη ζωή της πόλης και στη φήμη της. Επιπλέον, η εκτίμησή του με τη δική του αξία ενέχει την
παραχώρηση στις πολιτιστικές οργανώσεις χώρων, συνεχών επενδύσεων και προβολής· τα οφέλη
χάνονται εάν στήριξη θεωρείται εφάπαξ ή χρονικά περιορισμένη.
Η αναδιαμόρφωση ερειπωμένων χώρων ή εγκαταλειμμένων αστικών περιοχών στηρίζεται σημαντικά
όταν καλλιτέχνες και πολιτιστικοί φορείς έχουν την ελευθερία να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία
τους. Τούτοι βοηθούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να ανακαλύψουν νέα εδάφη, συχνά με
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ευαισθησία για το περιβάλλον και την ευημερία της κοινότητας. Αν και οι υποδομές για τα συνήθη
πολιτιστικά κτίρια παραμένουν σημαντικές, η έμφαση μετακινείται προς την παροχή βασικών
διευκολύνσεων με σκοπό να παρέχονται πιο απλές εγκαταστάσεις ώστε να αναδύονται πιο άτυπες και
εγγενείς πολιτιστικές πρωτοβουλίες, μια διεργασία που ελκύει ιδίως τους νέους οι οποίοι είναι σε
θέση να παρέχουν την μακροπρόθεσμη ενέργεια που χρειάζεται μια πόλη για να αναδειχθεί. Η
προσέγγιση αυτή συμβάλλει επίσης στην προστασία της πόλης από τον επιβεβλημένο και
καταστροφικό χωροταξικό εκσυγχρονισμό ο οποίος αναδιαμορφώνει πόλεις χωρίς να λαμβάνει
υπόψη την τοπική ιστορία και παράδοση: καλοπροαίρετες δράσεις αφήνουν συχνά την πόλη λιγότερο
δυναμική από ό, τι στο παρελθόν και πρέπει να επανεξετασθούν μετά από λίγα χρόνια.
Κατά το σχεδιασμό νέων χώρων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα, ο
πολιτισμός αποτελεί το βασικό στοιχείο που καθιστά τη διεργασία καινοτόμα και βιώσιμη. Όταν οι
πόλεις που έφεραν τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης ακολούθησαν αυτή την
τακτική, η αναζωογόνησή τους αποδεδειγμένα υπερέβη τον αρχικό σχεδιασμό για πολύ μεγάλο
χρονικό διάστημα. Επίσης, οι πόλεις επέδειξαν ορισμένα από τα καλύτερα παραδείγματα βέλτιστων
πρακτικών που παρατηρήθηκαν.
Εξετάζοντας τον πολιτισμό ως μέσο ενσωμάτωσης και ένταξης χωρίς αποκλεισμούς, η μελέτη
αναφέρει ότι τούτο έχει αναγνωρισθεί από σημαντικό αριθμό διακυβερνητικών οργανώσεων,
συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της ΕΕ. Η UNESCO ανάγει τον διαπολιτισμικό διάλογο στο
επίκεντρο των πολιτικών της για την ένταξη χωρίς αποκλεισμούς. Πράγματι, θεωρείται εξαιρετικά
σημαντικό να μην συνοδεύεται η μετανάστευση από σοβαρές κοινωνικές αναταραχές. Στις
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ με θέμα τα εθνικά σχέδια δράσης για την κοινωνική ένταξη τονίζεται
ο ρόλος που ο πολιτιστικός τομέας μπορεί να διαδραματίσει στη μείωση του κινδύνου αποκλεισμού.
Ομοίως, η κοινή δράση της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δημιουργία ενός δικτύου
Διαπολιτισμικών Πόλεων απεικονίζει την πεποίθηση στο δυναμικό των πολιτικών αυτών. Η ανάγκη
ενίσχυσης της διαπολιτισμικής ένταξης υπερβαίνει τη σφαίρα των ευχάριστων πόλεων, της υγιούς
οικονομικής άνθησης ή του καθήκοντος προστασίας· πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή
προσπάθεια για να αποτρέπεται η απογοήτευση που τρέφεται από τον αποκλεισμό και οδηγεί σε
κοινωνική αναταραχή και τρομοκρατία.
Παρά τη σαφή επιταγή να χρησιμοποιείται ο πολιτισμός ως μέρος των διεργασιών ένταξης και
άμβλυνσης των συγκρούσεων, και της αναγνώρισής του από τους πολιτικούς ιθύνοντες, χρειάζεται
περαιτέρω έρευνα και αποτελεσματική αξιολόγηση των εργαλείων. Αν και υφίστανται αρκετά
στοιχεία και ενδείξεις από μεμονωμένα έργα (και η επίγνωση ότι το αντίθετο του διαπολιτισμικού
διαλόγου, ο εχθρικός διαχωρισμός είναι σαφώς πιο επικίνδυνος) θα πρέπει, αφενός, να υπάρξει
εντονότερη πολιτική βούληση και, αφετέρου, να διατεθούν επαρκείς πόροι για το σκοπό αυτό. Ένα
τμήμα της μελέτης είναι αφιερωμένο σε θέσεις που διατυπώνονται σε διεθνείς εκθέσεις, οι οποίες
συνδέουν στενά τις έννοιες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ιθαγένειας και της πολιτιστικής
ένταξης.
Η μελέτη προβάλλει τη θέση ότι, ενώ ο καλλιτεχνικός και πολιτιστικός κλάδος προηγούνται πολλών
άλλων κλάδων της οικονομίας, μένει να σημειωθεί ακόμη σημαντική πρόοδος πριν οι πολιτικές για
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την ισότητα των φύλων και για τις ειδικές ανάγκες κριθούν ικανοποιητικές. Το ίδιο ισχύει επίσης για
τις ίδιες τις πολιτιστικές δραστηριότητες, όσον αφορά τα έργα τα οποία χρησιμοποιούνται για
αναζωογόνηση ή εκπαίδευση. Ωστόσο, ο κλάδος του πολιτισμού διαθέτει μεγάλο περιθώριο για να
πρωτοστατήσει, όπως δείχνουν τα παραδείγματα ορθών πρακτικών.
Η συμβολή του πολιτισμού στην ευρωπαϊκή ταυτότητα και η επιρροή του είναι μεγαλύτερη από τον
αντίκτυπο των εμβληματικών δράσεων εντός της Ευρώπης, ή της πολιτιστικής διπλωματίας στον
υπόλοιπο κόσμο. Η ταυτότητα διαμορφώνεται σε παγκόσμιο πλαίσιο, όπου κατ’ ανάγκη διαφύγει
τους ορισμούς των συνόρων, συχνά προς δυσαρέσκεια των κυβερνήσεων. Εκτός από την
αντιπαράθεση μεταξύ της περιφερειακής, εθνικής και ευρωπαϊκής ταυτότητας που περιπλέκει τον
πολιτικό διάλογο (και προκαλεί εντάσεις όσον αφορά την ερμηνεία των τόπων πολιτιστικής
κληρονομιάς), οι πόλεις συγκεντρώνουν πολλά άτομα που θεωρούν την ταυτότητά τους ως πολλαπλή
και ευέλικτη. Είναι απολύτως βέβαια για την ταυτότητά τους, αλλά την εκφράζουν με τρόπους
απρόβλεπτους που αντιτίθενται στην προτίμηση των αρχών για εύκολη ταξινόμηση.
Προς τιμή της, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει γενικά ότι η ταυτότητα δεν είναι κάτι που μπορεί να
επιβληθεί στα άτομα. Το πρόγραμμα πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης, κατά μία έννοια, έχει
εξελιχθεί ώστε να περικλείει την εγγενή ποικιλομορφία και να την εντάσσει σε έναν εσκεμμένα
ασαφή ορισμό της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ως εκ τούτου, παρουσιάζεται ως το άθροισμα των
πολιτιστικών ταυτοτήτων όλων των ανθρώπων που ζουν στην Ευρώπη, αντί των επίσημων
πολιτισμών των κρατών μελών της ΕΕ. Κατά συνέπεια, οι πόλεις είναι πιο χρήσιμες για να διαδίδουν
την εικόνα της Ευρώπης ως ενός πολιτισμικού χώρου χωρίς αποκλεισμούς αντί για έθνη που
επιδιώκουν να προωθήσουν τις εδαφικές τους ιστορίες. Οι πόλεις, ως εκ τούτου, καθίστανται
αυτόνομοι πολιτιστικοί φορείς στη συνολική ιστορία της Ευρώπης και αναπτύσσουν στρατηγικές με
τις οποίες καταλαμβάνουν θέσεις τοπικής και διεθνούς σημασίας, και όχι κατά κύριο λόγο εθνικής
όπως θα είχαν πράξει πριν από έναν αιώνα.
Τα πολιτιστικά δίκτυα έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικό εργαλείο για συνεργασία με εταίρους από
χώρες εκτός Ευρώπης, καθώς και για την επέκταση έργων πέρα από τα σύνορα των κρατών μελών. Η
πολιτιστική κινητικότητα διοργανώνεται συχνά πιο φυσικά και πιο εύκολα από την επαγγελματική ή
την πολιτική κινητικότητα, χάρη στην ικανότητα των επαγγελματιών των δημιουργικών κλάδων να
αναπτύσσουν τις εργασίες τους σε διεθνές επίπεδο. Τα δίκτυα πόλεων ενεργοποιούνται ιδιαίτερα στη
διασυνοριακή συνένωση δυνάμεων και στην ανάδειξη των πολιτιστικών ανταλλαγών και της
συνεργασίας στο επίκεντρο των σχεδίων που επινοούν.
Οι συστάσεις με τις οποίες ολοκληρώνεται η μελέτη κατατάσσονται σε τέσσερα γενικά αιτήματα, ότι
δηλαδή η ΕΕ καλείται: να αναγνωρίσει τα πολιτιστικά δικαιώματα ως θεμελιώδους σημασίας για την
ανθρώπινη ανάπτυξη· να αναγνωρίσει τον πολιτισμό ως απαραίτητο για την αειφόρο ανάπτυξη· να
υποστηρίξει την ανταλλαγή μεταξύ πολιτισμών για την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής
ανάπτυξης· και να δώσει τη δυνατότητα στις αποφάσεις των πόλεων όσον αφορά τον πολιτισμό να
διαμορφώσουν το μέλλον μας.
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Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώνεται το αίτημα να εκλαμβάνεται ο πολιτισμός όχι ως η παραγωγή των
πολιτιστικών οργανώσεων αλλά ως ένα μέσο που επιτρέπει στους πολίτες να χρησιμοποιούν
ανοιχτούς χώρους στις πόλεις για να πραγματοποιούν διάλογο και ανταλλαγές. Έχουν εκφραστεί
προειδοποιήσεις ότι τα πολιτιστικά δικαιώματα είναι δυνατόν ορισμένες φορές να χρησιμοποιούνται
ως ανασταλτικός παράγοντας για τα ευρύτερα ανθρώπινα δικαιώματα και για την προάσπιση
πρακτικών που στην πραγματικότητα σχετίζονται περισσότερο με τον κοινωνικό περιορισμό και
έλεγχο παρά με την ελεύθερη πολιτιστική έκφραση. Τονίζεται ότι οι πόλεις θα πρέπει να
αξιοποιήσουν τις πολιτιστικές πολιτικές για την κατάργηση των εν λόγω εμποδίων.
Η βιωσιμότητα αναδεικνύεται σε καίριο στοιχείο της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής μιας
πόλης, ενώ όσον αφορά τον τομέα του πολιτισμού ως αυτοτελή πυλώνα, τούτο πρέπει να αποτελεί
πάγια πρακτική. Υπάρχει φυσική σύνδεση μεταξύ πολιτισμού και όλων των υπόλοιπων τομέων της
αειφορίας. Παρομοίως, μια ισχυρή πολιτική για τον πολιτισμό θα έχει θετικό αντίκτυπο σε άλλες
δημόσιες και ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις στρατηγικές
συνοχής και στα μέτρα που αποσκοπούν στην βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης.
Στις συστάσεις, διατυπώνεται έκκληση σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης να τεθεί ο διάλογος με την
κοινωνία των πολιτών στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Ο πραγματικός
διαπολιτισμικός διάλογος θα προκύψει ως φυσική συνέπεια. Η ανάληψη πρωτοβουλιών, ατομικών ή
συλλογικών σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, είναι ουσιαστικό μέρος των διεργασιών και πρέπει να
στηρίζεται κατάλληλα.
Η προώθηση των πολιτιστικών ανταλλαγών για την αύξηση της κινητικότητας θεωρείται σημαντική
για την προώθηση του αισθήματος ευρωπαϊκής ταυτότητας που να υπερβαίνει τα εθνικά σήματα. Οι
πόλεις, οι οποίες ήδη διαμορφώνουν δίκτυα και αναζητούν ευκαιρίες για να διευρύνουν τις
συνεργασίες, βρίσκονται στην κατάλληλη θέση. Επίσης, είναι οι πλέον κατάλληλες να στηρίξουν
άτομα και ομάδες της κοινότητας, προκειμένου να αναπτύξουν διασυνοριακά έργα.
Πρέπει να δοθεί ώθηση στα δίκτυα πόλεων για την εντατικοποίηση της συνεργασίας τους σε διεθνές
επίπεδο τόσο εκτός όσο και εντός της ΕΕ. Τούτο θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μια πολιτική που
υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και θεωρεί τη μετανάστευση και την κινητικότητα όχι ως
πρόβλημα αλλά ως μέρος της λύσης για τις υφιστάμενες πιέσεις. Οι πολιτιστικοί οργανισμοί έχουν τη
δυνατότητα να υλοποιήσουν αυτό τον στόχο. Ενώ η υποδομή είναι σημαντική, είναι λιγότερο
ουσιαστική από το έργο που υλοποιείται στο εσωτερικό των κτιρίων.
Τέλος, οι πόλεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επανεξετάσουν τις πολιτικές τους θέτοντας τον
πολιτισμό ως αφετηρία τους. Οι στρατηγικές αναζωογόνησης πρέπει να αποσκοπούν στην ένταξη των
περιφερειακών κοινοτήτων στο επίκεντρο, αντιστρέφοντας την κοινωνική γεωγραφία των πόλεων. Η
ασφάλεια μπορεί να βελτιωθεί με την ενθάρρυνση της δημιουργικής χρήσης των δημόσιων χώρων για
διάλογο. Τα πολιτιστικά κτίρια μπορούν να διαδραματίσουν τεράστιο ρόλο σε αυτό, εφόσον είναι
χώροι ανοιχτοί, φιλικοί και ευνοούν τη συνύπαρξη.
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