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Összefoglaló

E tanulmány elkészítését az EGSZB rendelte meg a Culture Action Europe és az Agenda 21 for
Culture (UCLG) szervezettől. A tanulmány áttekintést ad az európai uniós városfejlesztés kultúrával
és identitással összefüggő tényezőiről a nyilvános kutatások szelektív minőségi és mennyiségi
elemzése útján. A kultúrát a gazdasági növekedés eszközeként, a városok átalakításának, az
integrációnak és a befogadásnak az eszközeként, valamint Európán belül és kívül az európai identitás
pilléreként történő felhasználása szempontjából tematikusan vizsgálja.
A beszámoló összeállításának módszertana e négy téma szakirodalmi áttekintéséből állt. A városok és
egyéb érdekelt felek részére pályázati felhívást tettek közzé, amely arra irányult, hogy alátámasztó
bizonyítékokat és példákat szolgáltassanak a bevált gyakorlatokra. Ezeket azután a kutatócsoport
esettanulmányokként elemezte.
A bevezető felvázolja a jelenlegi politikai és gazdasági hátteret: az Európai Unió iránt ellenséges
érzületet tápláló nacionalista pártok megjelenését, a közel-keleti, afrikai és más, zavargások által
sújtott térségekben tapasztalható háború és nélkülözés elől menekülő emberek beáramlása
következtében az európai városokra és társadalmakra helyeződő nyomást, valamint a 2008-as
recesszió tartós hatásait. Egy emberöltő óta először fordul elő, hogy az európai integráció alapvető
értékeit súlyos kihívás éri. A tanulmány megjegyzi, hogy szimbiózis áll fenn a városi terek öröklött
kultúrája és az ott élő, dolgozó és áthaladó emberek között, azaz egy olyan folyamat, amely
mindegyikük identitását befolyásolja.
A tanulmány megállapítja, hogy a városok lakossága mind abszolút értelemben, mind a vidéki
térségekhez viszonyítva növekszik. E növekedésen belül a kisebb városokkal és falvakkal éles
ellentétben a multikulturális jellemzőkkel és sokféle lakossal rendelkező városi kerületek is
növekszenek.
A városokban (és az egyes városrészekben) létező identitások összessége meghatározó fontosságú a
város arculata és prosperitása szempontjából. A nézetek és kulturális attitűdök szükségszerű cseréje
markáns és pozitív hatást gyakorol a városok kreatív energiájára és innovációjára. A tanulmány
rávilágít arra az aggályra, hogy az e cseréhez nélkülözhetetlen közéleti találkozóhelyeket a
kereskedelmi és biztonsági nyomások együtteséből fakadó veszély fenyegeti.
A tanulmány társadalmi és gazdasági háttérhelyzete különböző olyan tények és számadatok
segítségével került meghatározásra, amelyek a kultúrát az európai szintű fellépést vezérlő ügyekhez
kötik. Ehhez forrásként az Eurostat, az UNCTAD, az Ernst and Young (EY) és egy, a
WWWforEurope által a regionális kulturális sokféleségről készített tanulmány szolgált.
Ezek azt bizonyították, hogy a kulturális sokféleség nem egyformán oszlik meg az európai városok
mentén, koncentráltabban van jelen a nagy méretű városi agglomerációkban, valamint Nyugat- és
Közép-Európában. A művészetek, az irodalom, a tradíciók, a nyelvek, az értékek és a meggyőződések
összességeként meghatározott kultúráról szinte egyetemesen úgy vélekednek, hogy az fontos a
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tolerancia és az integráció szempontjából, ugyanakkor a belőle fakadó kifejező tevékenységek az
európai lakosság legalább háromnegyede számára fontosak, a jó iskolázottsági háttérrel rendelkezők
körében pedig még nagyobb százalék számára.
A kulturális életben való részvétel meglehetősen állandó a korspektrum mentén, (nem meglepő
módon) a fiatalok körében nagyobb hangsúly van közösségi és társadalmi részvételén, noha ez nem
mondható el a művészet valamennyi formája esetében. Miközben a túlnyomó többség részt vesz
rendezvényeken, ennél csak jóval kisebb hányad tevékenykedik amatőrként. A kultúra piaca azonban
továbbra is az egyik fő hajtóereje a város gazdasági egészségének.
A kultúra mellett ott találjuk a kapcsolódó ágazatokat is, többek között a médiát, a reklámipart, a
divatipart, a formatervezést és a kiadványszerkesztést annak valamennyi formájában, valamint a
videojátékokat és a digitális vállalatok új iparágait. Ha ezeket olyan tevékenységekként
csoportosítjuk, amelyek jövedelmük tekintetében erősen függenek a szellemi tulajdontól, akkor az
Európai Unió GDP-jének közel 39%-ához járulnak hozzá. A kulturális iparágaknak a virágzásuk
biztosítása érdekében kiépített infrastruktúrán keresztül – az irodáktól kezdve, a kulturális
központokkal, hangversenytermekkel, színházakkal, mozikkal, múzeumokkal, örökségi helyszínekkel
és stúdiókkal bezárólag – érvényesülő dominóhatását városszerte érezni, az éttermektől, szállodáktól,
üzletektől és bároktól kezdve egészen a közlekedési rendszerig.
A tanulmány ezeket a hatásokat három kategóriába sorolja be: szűk értelemben vett kultúra, amely
csak a művészetekre és az örökségekre korlátozódik; tágabb értelemben vett kultúra, amely a
kulturális iparágakat is magában foglalja; valamint kiterjesztett értelemben vett kultúra, amely a
generált gazdasági forgalom előnyeit élvező kereskedelmi műveletekre gyakorolt hatást is magában
foglalja. A tanulmány számos példát részletez, kezdve Bilbao város példájával, amely GDP-jének
5,5%-ára kulturális politikai kezdeményezésekből tett szert, folytatva a sort a 2007. évi umbriai
dzsesszfesztivál (Umbria Jazz Festival) pozitív hatásával és bezárva azt Salamanca példájával, amely
2002-ben Európa Kulturális Fővárosa volt, és a becslések szerint több mint 700 millió EUR-t generált
a spanyol gazdaságnak.
Összes látványos pénzügyi hatása ellenére a kultúrának (és különösen annak művészetek és örökségek
részhalmazának) az emberi kifejezés szempontjából olyan értéke van, amely meghaladja a belőle
fakadó gazdasági hasznot. Ez az érték nem hanyagolható el és egyre inkább hasznossá válik az olyan
gazdaságok számára, amelyek természetierőforrás-bázisai és gyártó iparágai csökkennek. A kultúra
ugyanannyira ösztönzi az idegenforgalmat mint a tenger és az időjárás. Ugyanakkor olyan
katalizátorelemként szolgál, amely köré további szolgáltató iparágak csoportosulhatnak, és így
növekedhetnek.
Ez a gazdasági tény a kultúra által a városok átalakításának eszközeként – a városok dinamikus és
vonzó központokként való újbóli felfedezésének segítésében – betöltött szerep indokolásának
meghatározó eleme, ugyanakkor nem az egyedüli bizonyíték. A városok mindig is tisztában voltak
ezzel, viszont ebben a században a kultúrát egyre nagyobb mértékben használják arra, hogy az a
versenytársakkal szemben versenyelőnyt biztosítson számukra, nem csupán saját régiójukon vagy
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országukon belül, hanem Európa-szerte és a világ többi részén is. A kisebb városok is felhasználták
avégett, hogy az országos és regionális fővárosoktól elvonják a figyelmet, lehetővé téve saját
energiájuk és sajátosságaik népszerűsítését.
Érthető, hogy a városok átalakításához nem pusztán a fizikai infrastruktúrába történő beruházásokra
van szükség, hanem az olyan humán készségekbe és kompetenciákba való befektetésre is, amelyek az
oktatás és az egész életen át tartó tanulás eredményei, továbbá belső hálózatépítésre és erősebb
társadalmi tőkére is. E tekintetben figyelmet kell fordítani az állampolgárok mint a rehabilitáció
megteremtésében részt vevő társszereplők aktív részvételére, felülről lefelé haladva a
kiegyensúlyozottabb folyamatok irányába, amikor a polgári megújítás felváltja a városátalakítás
korlátozottabb megközelítését.
A tanulmány négy olyan folyamatra hívja fel a figyelmet, amelyek esetében a kultúra és a
városrehabilitáció kéz a kézben jár: a kultúra által vezérelt rehabilitáció, amely a művészeti épületeket
és projekteket használja fel egy adott terület újbóli meghatározása és más vállalkozásoknak a területre
vonzása érdekében; kulturális rehabilitáció, amely a kulturális életmód integrálását használja fel a
területi stratégiában; kultúra és rehabilitáció, amikor a kultúra része, de nem szerves része a
stratégiának; valamint a művészek által vezérelt rehabilitáció, amikor a művészeti stúdiók és galériák
létrehozása következtében az adott területen élni kívánatosabbá és divatosabbá válik. A tanulmány
rámutat arra, hogy fontos a szomszédos területek lakosait a rehabilitációs kísérletek középpontjába
helyezni. A tanulmány figyelmeztet továbbá a társadalmi homogenizáció és a dzsentrifikálódás
veszélyére, amely akkor következik be, ha a városok pusztán úgy tekintenek a kultúrára, mint a rossz
állapotban lévő térségek divatossá tételének és rendbe hozatalának eszközére. Ennek következtében
javulhat ugyan adott térség arculata és statisztikája, azonban a problémák ezáltal máshová
helyeződnek át, mivel az ingatlanárak emelkedése miatt a lakók, akiket a rehabilitáció segíteni
hivatott, kiszorulnak az adott területről.
A beszámoló több ponton említi az arról folytatott vitát, hogy a kultúrát – mind a kortárs, mind az
örökölt kultúrát – saját jelentősége vagy más társadalmi és gazdasági előnyökhöz való hozzájárulása
szempontjából lehet a legjobban kezelni. A tanulmány azt sugallja, hogy a kulturális dimenziót
nélkülöző stratégiák esetében valószínűtlen, hogy azok felületes sikereknél többet érnek el, hosszú
távon ez akkor fordul elő, ha a kultúrát önmagában úgy értékelik, hogy az játssza a legpozitívabb
szerepet abban, hogy a városba életet vigyen és annak hírnevet kölcsönözzön. A kultúra önmagában
való felértékelése továbbá szükségessé teszi a kulturális szervezetek terekkel, folyamatos beruházással
és láthatósággal való ellátását – az előnyök elvesznek, ha a támogatásra egyszeri támogatásként vagy
időben korlátozott eszközként tekintenek.
A gazdátlan terek vagy az elhagyatott városi területek újraértelmezését jelentősen segíti, ha a
művészek és a kulturális szervezetek számára biztosítják a szabadságot ahhoz, hogy használják
képzeletüket. Ezek segítenek az állampolgároknak és a vállalkozásoknak a területek
újrafelfedezésében, gyakran nagyobb érzékenységet tanúsítva a környezetés a közösségi jóllét iránt.
Miközben az infrastruktúra továbbra is fontos a formális kulturális épületek számára, a hangsúly
eltolódik az alapeszközök biztosítása felé, hogy informálisabb és szervesebb kulturális
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kezdeményezések jöhessenek létre és prosperálhassanak – ami különösen a fiatalok számára vonzó
folyamat, akik a legjobb helyzetben vannak ahhoz, hogy biztosítsák azt a jövőbe tekintő energiát,
amelyre a városnak a versenyhez szüksége van. Ez a folyamat a városoknak a kikényszerített és
destruktív korszerűsítés tervezéstől történő megóvását is elősegíti, melynek során a városokat anélkül
tervezik újjá, hogy figyelmet fordítanának a helytörténetre és a helyi hagyományokra: ez ugyan egy
jó szándékú fellépés, amelynek eredményként a városok azonban gyakran veszítenek korábbi
pezsgésükből, és amelyet néhány év elteltével újra kell gondolni.
Az új tereknek a városi élet színvonalának javítása céljából történő tervezésekor a kultúra az a
kulcsfontosságú elem , amely innovatívvá és fenntarthatóvá teszi a folyamatot. Azoknak a városoknak
a megújulásáról, amelyek korábban már élvezhették az Európa Kulturális Fővárosa címet és ezt az
utat járták be, bebizonyosodott, hogy az jelentős idővel túlélte az eredeti programot. A bevált
gyakorlatok példái között bemutatott városok egyaránt alátámasztják a megállapítást.
A kultúrát az integráció és a befogadás eszközének tekintve a tanulmány arról számol be, hogy a
kultúra ilyen eszközként betöltött szerepét már számos kormányközi szervezet elismerte, ideértve
magát az Európai Uniót is. Az UNESCO a befogadással kapcsolatos politikáinak középpontjába a
kultúrák közötti párbeszédet helyezi. Ezt valóban létfontosságúnak tekintik ahhoz, hogy a migráció
komoly társadalmi nyugtalanságok nélkül valósuljon meg. Az Európai Uniónak a társadalmi
befogadásról szóló nemzeti cselekvési tervekre vonatkozó vázlata rámutat arra a szerepre, amelyet a
kulturális szektor játszhat a kirekesztés veszélyének enyhítésében. Az Európai Unió és az Európa
Tanács interkulturális városok hálózatának létrehozására irányuló együttes fellépése hasonlóképpen az
ilyen politikákban rejlő lehetőségekbe vetett hitet reprezentálja. Az interkulturális befogadás
fokozásának szükségessége túlmutat a kellemes városok és az egészséges prosperitás megteremtésén,
és a védelem feladatát is magában foglalja; mindent meg kell tenni a kirekesztés talaján kialakuló és
nyugtalansághoz és terrorizmushoz vezető frusztráció elhárítása érdekében.
Annak ellenére, hogy egyértelműen szükséges a kultúrát az integrációs és a konfliktusenyhítési
folyamat részeként használni, valamint hogy ezt a politikaformálók elismerik, több kutatásra és az
eszközök eredményes értékelésére van szükség. Miközben rendelkezésre állnak megfelelő,
elmondáson alapuló és különálló projektbizonyítékok – és mindenki tisztában van azzal, hogy a
kultúrák közötti párbeszéd ellentéte, nevezetesen az ellenséges elkülönülés, nyilvánvalóan veszélyes –
még több bizonyítékot kell összegyűjteni, hogy megfelelő erőforrásokat és politikai szándékot
lehessen szentelni a munkának. A tanulmány egy szakasza nemzetközi beszámolókból származó
olyan állításokkal foglalkozik, amelyek az emberi jogok, az állampolgárság és a kulturális befogadás
fogalmát szorosan összekapcsolják.
A tanulmány utal arra, hogy miközben a művészetek és a kulturális iparágak a gazdaság több
szektorához képest lépéselőnyben vannak, még jelentős fejlődést kell elérni ahhoz, hogy a nemekkel
és speciális igényekkel kapcsolatos politikákat kielégítőnek lehessen tekinteni. Ez magukra a
kulturális tevékenységekre ugyanúgy vonatkozik, mint azokra a projektekre, amelyek keretében
azokat rehabilitáció vagy oktatás céljára használják. A kulturális ágazatban mégis jelentős potenciál
van arra, hogy élen járjon, amint az a bevált gyakorlatok példáiból kiderül.
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A kultúrának az európai identitáshoz és annak hatóköréhez való hozzájárulása nagyobb mértékű mint
az Európán belüli emblematikus fellépések hatása, vagy a kulturális diplomácia hatása a világ többi
részén. Az identitás globális környezetben kovácsolódik ki, ahol szükségszerűen – és gyakran a
kormányoknak kényelmetlenséget okozva – figyelmen kívül hagyja a határok meghatározását.
Eltekintve a regionális, nemzeti és európai identitás közötti küzdelemtől, amely megnehezíti a
politikai vitát (és amely feszültséghez vezet az örökségi helyszínek értelmezésében), a városok sok
olyan személynek adnak otthont, akik összetettnek és rugalmasnak tekintik identitásukat. Tökéletesen
tisztában vannak identitásukkal, de előre nem kiszámítható módokon fejezik ki azt, ami ellentétes
azzal, hogy a hatóságok általában a könnyű besorolást preferálják.
Az Európai Unió – érdemére szólóan – általában elismeri, hogy az identitás nem valami olyan dolog,
amelyet rá lehet kényszeríteni az egyénekre. Az Európai Kulturális Városok program bizonyos
értelemben az immanens sokféleség összefogásának módjává és annak az európai identitás
szándékosan homályos fogalmába történő beépítésének módjává vált. Következésképpen inkább az
Európában élő összes ember kulturális identitásának összességeként, semmint az Európai Unió
tagállamai hivatalos kultúráiként kerül bemutatásra. A városok ebből kifolyólag hasznosabb szerepet
töltenek be a nemzeteknél annak a benyomásnak a terjesztésében, hogy Európa egy befogadó
kulturális tér, tekintve, hogy a nemzetek saját területi történelmük népszerűsítésére törekszenek. A
városok ezért autonóm kulturális szereplőkké válnak Európa globális történetében és olyan
stratégiákat dolgoznak ki, amelyek inkább helyi és nemzetközi jelentőségűként pozicionálják őket,
semmint elsősorban nemzeti jelentőségűként, ahogyan egyébként egy évszázaddal korábban tették
volna.
A kulturális hálózatokról bebizonyosodott, hogy hatékony eszközei az Európa határain túli partnerek
bevonzásának, és a projekteknek a tagállamok határain túlra történő kiterjesztésének. A kulturális
mobilitást gyakran sokkal természetesebben és könnyebben meg lehet szervezni a foglalkoztatási és
politikai mobilitásnál annak köszönhetően, hogy a kreatív szakemberek képesek munkájukat
nemzetközi szinten végezni. A városhálózatok különösen aktívak voltak az erőik határokon túli
egyesítésében és a kulturális cserének és együttműködésnek az általuk kidolgozott tervek
középpontjába helyezésében.
A tanulmányt záró ajánlások négy fő kérésként kerültek csoportosításra, nevezetesen, hogy az Európai
Unió: a kulturális jogokat ismerje el az emberi fejlődés alapvető tényezőiként; a kultúrát ismerje el a
fenntartható fejlődéshez szükséges tényezőként; támogassa a kultúrák közötti cserét a szociális és
gazdasági fejlődés előmozdítása végett; továbbá engedje meg, hogy a városok kultúrával kapcsolatos
döntései formálják jövőnket.
Ezeken belül szerepel egy felhívás arra, hogy a kultúrát ne a kulturális szervezetek termékeként
szemléljük, hanem a polgárokat támogató eszközként, a városokon belüli közös tereket párbeszéd és
kulturális csere céljára használva. A tanulmány figyelmeztet arra, hogy a kulturális jogokat olykor fel
lehet használni a tágabb emberi jogok érvényesülésének akadályaként, védve az olyan gyakorlatokat,
amelyeknek a valóságban sokkal több közük van a szociális korlátozáshoz és kontrollhoz, mint a
kulturális kifejezés szabadságához. A tanulmány hangsúlyozza, hogy a városoknak fel kell
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használniuk a kulturális politikát az ilyen akadályok felszámolásához.
A fenntarthatóság lényeges elemévé válik a városok gazdasági és szociális politikájának és általános
gyakorlatnak kellene lennie annak, hogy a kultúrát a fenntarthatóság önálló pillérének tekintik. A
kultúra és a fenntarthatóság többi területe között természetes kapcsolat áll fenn. A markáns kulturális
politika hasonlóképpen pozitív hatást fog gyakorolni az egyéb állami és magánkezdeményezésekre.
Ennek tükröződnie kell a gazdasági növekedés fokozására irányuló kohéziós stratégiákban és
intézkedésekben.
Az ajánlások valamennyi kormányzati szintet felhívnak arra, hogy a civil társadalommal folytatott
párbeszédet helyezzék a döntéshozatal középpontjába. Kultúrák közötti valódi párbeszéd ebből fog
származni. Az egyének és a közösségi csoportok által hozott alulról jövő kezdeményezések
elengedhetetlenek a folyamathoz, és megfelelő támogatást kell biztosítani azokhoz.
A kulturális cserének a mobilitás fokozása érdekében történő előmozdítását fontosnak tekintik a
nemzeti címkéken túlmutató európai identitásérzet támogatásához. A már most hálózatokban
gondolkodó és az együttműködés kiszélesítésének lehetőségeit kereső városok tökéletesen alkalmasak
erre. Szintén a városok a legalkalmasabbak arra, hogy segítsék az egyéneket és a közösségi
csoportokat a határokon túlnyúló projektek kidolgozásában.
A városhálózatokat ösztönözni kell arra, hogy fokozzák nemzetközi együttműködésüket az Európai
Unión kívül és azon belül egyaránt. Erre nem pusztán a fenntartható fejlődést támogató politikaként
kell tekinteni, hanem egy olyan politikaként, amely a migrációt és a mobilitást nem problémaként,
hanem a korunk társadalmaira nehezedő nyomások megoldása részének tekinti. A kulturális
szervezetek megfelelő helyzetben vannak ahhoz, hogy ezt a törekvést valóra váltsák. Miközben az
infrastruktúra fontos, az épületeken belül végzett munkánál kevésbé értékes.
Végül pedig a városokat fel kell jogosítani arra, hogy újragondolják politikáikat oly módon, hogy a
kultúra legyen a kiindulópontjuk. A rehabilitációs stratégiáknak arra kell irányulniuk, hogy a
peremterületeken élő közösségeket visszahozzák a központba a városok szociális földrajzának
megváltoztatásával. A közterek párbeszéd céljára való kreatív felhasználásának ösztönzésével a
biztonság fokozódna. A kulturális épületek hatalmas szerepet játszhatnak ebben, ha nyitott, befogadó
és természetes találkozóhelyként működnek.

8/8

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Felelős kiadó: A látogatásszervezés és kiadványok osztálya
EESC-2016-50-HU
www.eesc.europa.eu

© Európai Unió, 2016
A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Online
QE-07-16-068-HU-N
ISBN 978-92-830-3432-2
doi:10.2864/026057
REG.NO. BE - BXL - 27

HU

