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1. Kokkuvõte

Kõnealuse uuringu tellis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee organisatsioonidelt Culture Action

Europe ja Agenda 21 for Culture. Selles antakse ülevaade ELi linnaarengu teguritest, mis on seotud

kultuuri ja identiteediga, toetudes üldkasutatavate uuringute selektiivsele kvalitatiivsele ja

kvantitatiivsele analüüsile. Kultuuri analüüsitakse temaatiliselt vastavalt selle kasutamisele

majanduskasvu edendajana, linnade ümberkorraldamise vahendina, integratsiooni ja kaasatuse

soodustajana ning Euroopa identiteedi sambana Euroopas ja mujal maailmas.

Aruande koostamise metoodika hõlmas kirjandusülevaadet neil neljal teemal. Linnadele ja teistele

sidusrühmadele esitati avalik üleskutse pakkuda tõendusmaterjali ja heade tavade näiteid. Seejärel

analüüsis uurimisrühm neid juhtumiuuringutena.

Sissejuhatuses kirjeldatakse praegust poliitilist ja majanduslikku tausta: ELi suhtes vaenulike

natsionalistlike erakondade populaarsuse kasv, Euroopa linnadele ja kogukondadele avalduv surve,

mida põhjustab Lähis-Idast, Aafrikast ja teistest rahututest paikadest sõja ja puuduse eest põgenevate

inimeste sissevool, ning 2008. aasta majanduslanguse jätkuvad tagajärjed. Esimest korda selle

põlvkonna jooksul on Euroopa integratsiooni põhiväärtused tõsiselt küsimuse all. Täheldatakse, et

esineb sümbioos linnaruumi pärimuskultuuri ning seal elavate, töötavate ja sealt läbikäivate inimeste

kultuuri vahel, mõjutades mõlema poole identiteeti.

Märgitakse, et linnade rahvastikuarv kasvab nii absoluutarvudes kui ka maapiirkondadega võrreldes.

Seejuures kasvab ka mitmekultuuriliste joonte ja mitmekesise elanikkonnaga linnaosade arv, erinedes

järsult väikelinnadest ja küladest.

Linnas (ja selle linnaosades) esinevate identiteetide kombinatsioon on linna enda maine ja jõukuse

jaoks väga oluline. Paratamatu ideede ja kultuuriliste hoiakute vahetus linnades avaldab suurt

positiivset mõju linnade loovenergiale ja innovatsioonile. Esile on kerkinud mure, et sellise vahetuse

jaoks oluline avalik ruum on äritegevuse ja turvalisusega seotud kombineeritud surve tõttu ohus.

Uuringu sotsiaalne ja majanduslik kliima asetati konteksti mitmesuguste faktide ja arvandmete alusel,

mis loovad seose kultuuri ja Euroopa tegevuse jaoks oluliste huvide vahel. Need andmed saadi

järgmistest allikatest: Eurostat, UNCTAD, Ernst and Young (EY) ning piirkondlikku kultuurilist

mitmekesisust käsitlev uuring, mille koostas WWWforEurope.

Need näitasid, et kultuuriline mitmekesisus on Euroopa linnades ebaühtlaselt jagunenud, rohkem on

see koondunud suurlinnadesse ning Lääne- ja Kesk-Euroopasse. Kultuuri – määratledes seda kunsti,

kirjanduse, traditsioonide, keele, väärtuste ja uskumustena – peetakse peaaegu kõikjal oluliseks

sallivuse ja integratsiooni jaoks. Sellest lähtuvat väljendustegevust peab oluliseks vähemalt kolm

neljandikku Euroopa elanikkonnast, kusjuures kõrgema haridustasemega inimeste seas on see osa

veelgi suurem.

Kultuuritegevuses osalemine on suhteliselt sarnane kõigis vanuserühmades, noorte seas on
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(arusaadavalt) rohkem osalemist kogukondlikus ja ühiskondlikus tegevuses, kuigi see ei ole nii kõigi

kunstivormide puhul. Samal ajal kui üldiselt osaleb enamik inimesi kultuuriüritustel, tegutsevad

harrastajatena palju vähesemad. Kultuuriturg on aga jätkuvalt linna majandusliku heaolu üks

põhiedendaja.

Kultuuri enda kõrval on ka sellega seotud tööstusharud, sh meedia, reklaam, mood, disain ja

avaldamine kõigis selle vormides, koos uute tööstusharudega, nagu videomängud ja digitaalne

ettevõtlus. Kui need kõik kokku arvata kui tegevusalad, mille sissetulek sõltub suurel määral

intellektuaalomandist, moodustavad need ligikaudu 39 % ELi SKP-st. Kultuuritööstuste järelmõju on

tänu taristule, mis nende arenguks on ehitatud (kontorid, kultuurikeskused, kontserdisaalid, teatrid,

kinod, muuseumid, kultuuripärandi paigad ja stuudiod), tunda kogu linnas nii restoranides, hotellides,

poodides ja baarides kui ka transpordisüsteemis.

Uuringus jagati need mõjud kolme kategooriasse: kultuuri kitsas käsitlus, mis piirdub vaid kunsti ja

pärandiga; laiem käsitlus, mis hõlmab ka kultuuritööstusi; ulatuslik käsitlus, mis võtab arvesse ka

mõju äritehingutele, mis said kasu kultuuri kaudu loodud majandustegevusest. Uuringus kirjeldatakse

mitmeid näiteid, sealhulgas Bilbaos kultuuripoliitika algatustest saadud 5,5 % linna SKPst, Umbria

džässifestivali positiivne mõju 2007. aastal ning Salamanca Euroopa kultuuripealinnana 2002. aastal,

mis tõi Hispaania majandusele väidetavalt 700 miljonit eurot.

Kogu muljetavaldavat finantsmõju kõrvale jättes on kultuuril (eeskätt selle kunsti ja pärandi allosadel)

ka väärtus inimeste eneseväljenduse võimaldajana, mis ületab sellest saadava majanduskasu. See

väärtus ei ole tühine ning see on aina kasulikum nende riikide majandusele, mille loodusvarade ja

töötleva tööstuse baas kahaneb. Kultuur edendab turismi sama palju kui meri ja ilm. Samuti on see

katalüsaator, mille ümber teised teenindussektorid saavad koonduda ja kasvada.

Kirjeldatud majanduslikud tõendid, kuid mitte ainult, selgitavad kultuuri rolli linnade

ümberkorraldamisel – aidates neil end taasavastada dünaamiliste ja atraktiivsete keskustena. Linnad

on seda alati teadnud, kuid käesoleval sajandil on kultuuri üha enam kasutatud selleks, et anda

linnadele konkurentsieelis võistlejate ees mitte ainult oma piirkonnas või riigis, vaid ka Euroopas ja

kogu maailmas. Kultuuri on samuti kasutanud väiksemad linnad, et tõmmata tähelepanu riigi ja

piirkondade pealinnadelt endale. See aitab neil tutvustada oma energiat ja erilisust.

Arusaadavalt on linnade ümberkujundamiseks vaja investeeringuid nii nn kõvasse taristusse kui ka

nn pehmetesse oskustesse, mida loovad haridus ja elukestev õpe, sisemisse võrgustike loomisesse ja

tugevamasse sotsiaalsesse kapitali. Sellega seoses on vaja tähelepanu pöörata kodanike aktiivsele

osalemisele taassünni kaasloojatena, minnes ülalt-alla suunatud protsessidelt üle paremini

tasakaalustatud protsessidele, kus linnade ümberkorraldamise piiratuma käsitluse asemele astub

ühiskondlik uuendustegevus.

Tähelepanu juhitakse neljale protsessile, kus kultuur ja linna taassünd käivad käsikäes: kultuuri

juhitud taassünd, kus kunstihooneid ja -projekte kasutatakse piirkonna ümbermõtestamiseks ning muu

ettevõtluse ligimeelitamiseks; kultuuriline taassünd, mis kasutab kultuurilise elustiili integreerimist
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piirkonna strateegiasse; kultuur ja taassünd, kus kultuur on osa strateegiast, kuid mitte selle

lahutamatu osa; ning kunstnike juhitud taassünd, kus kunstistuudiote ja -galeriide loomine muudab

piirkonna soovitumaks ja trendikamaks elukohaks. Uuringus märgitakse, et on oluline asetada

piirkonna elanikud taaselustamispüüdluste keskmesse. Uuringus hoiatatakse sotsiaalse

homogeenimise ja gentrifikatsiooni ohtude eest, kui linnad peavad kultuuri vaid allakäinud

piirkondade atraktiivseks muutmise ja heakorrastamise vahendiks. Kuigi see võib parandada

piirkonna väljanägemist ja statistikat, tõstab see probleemid lihtsalt kuskile mujale ümber, sest

elanikud, keda taassünd pidi aitama, sunnitakse piirkonnast lahkuma kinnisvarahindade kasvamise

tõttu.

Aruandes tõstatatakse mitmes kohas küsimus, kas nii nüüdisaegset kui ka pärandkultuuri on parem

käsitleda iseenesest olulisena või panuse andjana muu sotsiaalse ja majanduskasu tekkesse. Uuringus

märgitakse, et samal ajal kui strateegiad, millest kultuurimõõde välja jäetakse, on tõenäoliselt vaid

pealiskaudselt edukad, aitab kultuur pikas perspektiivis kõige paremini linnale elujõudu ja mainet tuua

siis, kui kultuuri väärtustatakse kultuuri enda pärast. Lisaks tähendab kultuuri väärtustamine kultuuri

enda pärast, et kultuuriasutustele tagatakse ruumid, pidevad investeeringud ja nähtavus – kasu jääb

tulemata, kui toetust peetakse ühekordseks või ajaliselt piiratuks.

Halvas seisukorras hoonete ja mahajäetud linnapiirkondade taaselustamisele tuleb suuresti kasuks, kui

kunstnikele ja kultuuriasutustele antakse vabadus kasutada oma kujutlusvõimet. Nad aitavad

kodanikel ja ettevõtetel piirkondi taasavastada, võimaldades neile sageli tundlikuma nägemuse

keskkonna ja kogukonna heaolu suhtes. Kuigi tavapärane kultuurihoonete taristu jääb endiselt

oluliseks, nihkub rõhuasetus põhirajatiste tagamisele, nii et saaks tekkida ja areneda rohkem

mitteametlikke ja orgaanilisi kultuurialgatus. See protsess meeldib eelkõige noortele, kes suudavad

kõige paremini anda linnale konkureerimiseks vajalikku tulevikku suunatud energiat. See aitab ka

linna kaitsta pealesunnitud ja hävitusliku modernse planeerimise eest, mille raames kujundatakse

linnad ümber, pööramata tähelepanu kohalikule ajaloole ja traditsioonidele: heade kavatsustega

tegevus, mis muudab linna sageli varasemast vähem elujõuliseks ning mis tuleb paari aasta pärast

uuesti läbi mõelda.

Uue ruumi kujundamisel linnaelu kvaliteedi parandamiseks on kultuur põhielement, mis muudab selle

protsessi uuendusmeelseks ja jätkusuutlikuks. Kui Euroopa kultuuripealinnaks olnud linnad on läinud

eelkirjeldatud teed, on nende uuendamise mõju kestnud muljetavaldavalt kaua ning palju kauem kui

algselt kultuuripealinna programmis kavas oli. See tähelepanek kehtib ka linnade puhul, mida

kirjeldatakse heade tavade näidete tutvustamisel.

Vaadates kultuuri kui integratsiooni ja kaasatuse edendamise vahendit, märgitakse uuringus, et seda

on tunnistanud märkimisväärselt palju valitsustevahelisi organisatsioone, sealhulgas ka EL. UNESCO

on asetanud kultuuridevahelise dialoogi oma kaasatust käsitlevate poliitikameetmete keskmesse. Seda

peetakse tõepoolest ülioluliseks, et võimaldada rännet ilma, et see põhjustaks suuri sotsiaalseid

rahutusi. ELi ülevaates sotsiaalse kaasamise riiklikest tegevuskavadest juhitakse tähelepanu

kultuurisektori rollile tõrjutuse ohu vähendamisel. Samuti näitab usku selliste poliitikameetmete

võimalustesse ELi ja Euroopa Nõukogu ühistegevus mitmekultuuriliste linnade võrgustiku loomisel.
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Vajadus suurendada kultuuridevahelist kaasatust ulatub meeldivate linnade ja mõistliku jõukuse

valdkonnast kaugemale kaitsekohustuseni. Tuleb teha kõik võimalik, et hajutada pingeid, mis tekivad

tõrjutusest ning põhjustavad rahutusi ja terrorismi.

Kuigi on selge, et kultuuri tuleb kasutada integratsiooni ja konfliktileevenduse osana ning poliitikud

peavad seda tunnistama, on vaja rohkem uurida ja tõhusalt hinnata asjaomaseid vahendeid. Hoolimata

headest isiklikest kogemustest ja üksikutest projektidest – ning teadmisest, et kultuuridevahelise

dialoogi vastand, st vaenulik eraldumine, on selgelt ohtlik –, on vaja koguda veelgi tõendeid, et

eraldada sellele tööle piisavad vahendid ja pühendada sellele poliitilist tahet. Üks osa uuringust on

pühendatud rahvusvahelistest aruannetest võetud väidetele, mis on tugevalt seotud inimõiguste,

kodakondsuse ja kultuurilise kaasatuse mõistetega.

Uuringus märgitakse, et veel on vaja teha märkimisväärseid edusamme, enne kui soo ja erivajadustega

seonduvaid poliitikameetmeid saab pidada rahuldavateks, kuigi kunsti- ja kultuuritööstused on selles

osas paljudest majandusharudest ees. See kehtib nii kultuuriürituste endi kui ka projektide puhul,

milles neid kasutatakse taaselavdamiseks või harimiseks. Kultuurisektoril on siiski suured võimalused

siinkohal eeskuju näidata, nagu heade tavade näidetest selgub.

Kultuuri panus Euroopa identiteeti ja selle ulatus on suuremad kui sümboolse tähendusega meetmete

mõju Euroopas või kultuuridiplomaatia mõju mujal maailmas. Identiteet kujuneb maailma kontekstis,

kus see ei allu piiritletud määratlustele, põhjustades valitsustele sageli ebamugavusi. Seistes lahus

piirkondliku, riikliku ja Euroopa identiteedi vahelisest võitlusest, mis põhjustab poliitilises arutelus

palju probleeme (ja mis tekitab pingeid kultuuripärandi paikade tõlgendamisel), on linnad koduks

paljudele inimestele, kes peavad oma identiteeti mitmekesiseks ja paindlikuks. Nad on oma

identiteedis täitsa kindlad, kuid väljendavad seda viisidel, mis on ettearvamatud ja mis ei sobi

ametivõimude sooviga neid lihtsasti kategoriseerida.

Väärib kiitmist, et Euroopa Liit on üldiselt tunnistanud, et identiteeti ei saa inimestele peale suruda.

Euroopa kultuurilinnade programm on teatud mõttes muutunud vahendiks, mille abil võtta omaks

neile iseloomulik mitmekesisus ja hõlmata see Euroopa identiteedi tahtlikult ebamäärasesse

määratlusse. Seda esitletakse seega pigem kui kõigi Euroopas elavate inimeste kultuuriidentiteetide

kogusummat, mitte ELi liikmesriikide ametlike kultuuride kogumit. Seepärast on linnad sobivamad

levitama muljet Euroopast kui kaasavast kultuuriruumist kui rahvad, kes tahavad kärsitult edendada

oma enda territoriaalset ajalugu. Linnad muutuvad seega Euroopa üldnarratiivis sõltumatuteks

kultuuritegelasteks ning nad loovad strateegiaid, mis omistavad neile pigem kohaliku ja

rahvusvahelise tähtsuse kui põhiliselt riikliku, nagu oleks tehtud sada aastat tagasi.

Kultuurivõrgustikud on tõestanud ennast tõhusa vahendina, millega meelitada ligi partnereid

väljastpoolt Euroopat ning laiendada projektide ulatust liikmesriikide piiridest kaugemale.

Kultuuriline liikuvus on sageli loomulikum ja lihtsamalt korraldatav kui tööhõivealane või poliitiline

liikuvus tänu loomeinimeste võimele teha oma tööd rahvusvahelisel tasandil. Linnade võrgustikud on

olnud eriti aktiivsed ühiste piiriüleste jõupingutuste tegemisel ning kultuurivahetuste ja -koostöö

asetamisel oma väljatöötatud kavade keskmesse.
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Uuringu lõpus esitatud soovitused on jagatud neljaks üldiseks ettepanekuks, et EL tunnistaks, et

kultuurilised õigused on inimarengu jaoks põhjapanevalt vajalikud; peaks kultuuri vajalikuks säästva

arengu jaoks; toetaks kultuurivahetusi, et soodustada sotsiaalset ja majandusarengut; ning toetaks

linnade otsuseid kultuuri kohta, et kujundada meie tulevikku.

Soovituste seas on üleskutse näha kultuuri mitte kultuuriasutuste toodanguna, vaid kodanikele

võimaluste andjana, kasutades linnade ühist ruumi dialoogi ja vahetuste jaoks. Hoiatatakse, et

kultuurilisi õigusi võidakse mõnikord kasutada laiemate inimõiguste tõkestamiseks, kaitstes tavasid,

mis tegelikult puudutavad rohkem sotsiaalseid piiranguid ja kontrolli kui kultuurilise väljenduse

vabadust. Rõhutatakse, et linnad peavad kasutama kultuuripoliitikat selliste tõkete eemaldamiseks.

Jätkusuutlikkus on muutumas linnade majandus- ja sotsiaalpoliitika oluliseks elemendiks ning

kultuuri pidamine selle üheks iseseisvaks sambaks peaks olema tavapraktika. Kultuuri ja

jätkusuutlikkuse kõigi teiste valdkondade vahel on loomulik seos. Samuti avaldab tugeb

kultuuripoliitika positiivset mõju teistele avalik-õiguslikele ja eraalgatustele. Seda tuleks arvestada

ühtekuuluvusstrateegiates ja majanduskasvu suurendamise meetmetes.

Soovitustega kutsutakse kõiki valitsustasandeid üles asetama otsustusprotsessi keskmesse dialoogi

kodanikuühiskonnaga. Sellest kasvab välja tõeline kultuuridevaheline dialoog. Üksikisikute ja

kogukonnarühmade algatused kohalikul tasandil on selle protsessi jaoks väga vajalikud ja neid tuleb

asjakohaselt toetada.

Kultuurivahetuste soodustamist liikuvuse suurendamiseks peetakse vajalikuks riiklikke nn silte

ületava Euroopa identiteeditunde edendamiseks. Linnad, kes juba mõtlevad võrgustike raamides ja

otsivad võimalusi koostöö laiendamiseks, on selleks väga sobivad. Nad on samuti kõige sobivamad

aitamaks üksikisikutel ja kogukonnarühmadel välja töötada piiriüleseid projekte.

Linnade võrgustikke tuleb julgustada laiendama oma rahvusvahelist koostööd nii EList väljaspool kui

ka ELis endas. Seda tuleb näha poliitikana, mis ei toeta ainult säästvat arengut, vaid mis peab rännet

ja liikuvust üheks osaks lahendusest nüüdisaegsetele pingetele, mitte probleemiks. Kultuuriasutused

sobivad hästi seda püüdlust ellu viima. Kuigi taristu on oluline, ei ole see nii väärtuslik kui neis

hoonetes tehtav töö.

Lõpetuseks tuleb linnadel aidata oma meetmed läbi vaadata, pidades kultuuri nende lähtepunktiks.

Taaselavdamise strateegiate siht peab olema perifeersete kogukondade toomine taas keskmesse,

pöörates linnade sotsiaalse geograafia ringi. Julgustades avaliku ruumi loovat kasutamist dialoogiks,

tugevdatakse julgeolekut. Kultuurihooned võivad selles väga suurt osa etendada, kui nad on avatud,

külalislahked ja loomulikud kohtumispaigad.
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