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1. Kopsavilkums

Šo pētījumu organizācijas “Culture Action Europe” un “Agenda 21 for Culture” veica pēc EESK 

pasūtījuma. Tajā, izmantojot publiskās telpas pētījumu kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzi, sniegts 

pārskats par ES pilsētu attīstības faktoriem, kas saistīti ar kultūru un identitāti. Kultūra analizēta 

tematiski, pievēršoties tās izmantošanai ekonomikas izaugsmē, pilsētu pārstrukturēšanā, integrācijā un 

iekļautībā, kā arī aplūkojot to kā Eiropas identitātes pamatelementu gan Eiropā, gan ārpus tās.  

Ziņojuma sagatavošanā izmantotajā metodikā ietverts arī literatūras apskats par šīm četrām tēmām. 

Pilsētām un citām ieinteresētām personām tika adresēts publisks uzaicinājums iesniegt paraugprakses 

piemērus un apliecinošus pierādījumus. Pēc tam pētniecības grupa analizēja konkrētos piemērus. 

Ievadā aplūkots pašreizējais politiskais un ekonomiskais konteksts: pret ES naidīgi noskaņotu 

nacionālistisku partiju rašanās, slodze, ko Eiropas pilsētām un sabiedrībai rada no Tuvajiem 

Austrumiem, Āfrikas un citām nemieru zonām kara un trūkuma dēļ bēgošu cilvēku pieplūdums, un 

2008. gada lejupslīdes ieilgušās sekas. Pirmo reizi šīs paaudzes dzīves laikā galvenās Eiropas 

integrācijas vērtības ir nopietni apdraudētas. Ir novērots, ka pastāv simbioze starp pilsēttelpas 

pārmantoto kultūru un cilvēkiem, kas attiecīgajā vietā dzīvo, strādā vai īslaicīgi uzturas; šis process 

ietekmē gan vienas, gan otras puses identitāti. 

Jāatzīmē, ka pilsētu iedzīvotāju skaits pieaug gan absolūtā izteiksmē, gan attiecībā pret lauku 

apvidiem. Šī kopīgā pieauguma ietvaros palielinās arī pilsētu rajoni, kam — pretēji mazpilsētām un 

ciematiem — raksturīga daudzkultūru vide un iedzīvotāju dažādība.  

Pilsētas (un tās atsevišķo rajonu) identitāšu apvienojums ir būtiski svarīgs pašas pilsētas tēla un 

labklājības faktors. Nenovēršamā ideju un “kultūras skatījumu” apmaiņa stabili un pozitīvi ietekmē 

pilsētas radošo enerģiju un inovācijas. Tiek paustas bažas, ka publisko telpu, kas nepieciešama šādai 

apmaiņai, nelabvēlīgi ietekmē komerciālais spiediens un drošības risks. 

Pētījuma sociālekonomiskajam klimatam kontekstu piešķir daudzi un dažādi fakti un skaitļi, kas 

kultūru sasaista ar faktoriem, kuri nosaka Eiropas darbību. Tie iegūti no Eurostat avotiem, UNCTAD,

“Ernst and Young” (EY) un “WWWforEurope” pētījumiem par reģionālo kultūras daudzveidību. 

Tie liecina, ka kultūras daudzveidība nav vienmērīgi sadalīta starp Eiropas pilsētām un ka lielāka 

koncentrācija ir lielu pilsētu konglomerācijās, kā arī Rietumeiropā un Viduseiropā. Valda gandrīz 

vispārējs uzskats, ka kultūra — ar to saprotot mākslu, literatūru, tradīcijas, valodas, vērtības un 

pārliecību — būtiski ietekmē iecietību un integrāciju, un no tās izrietošā ekspresīvā darbība ir svarīga 

vismaz trim ceturtdaļām Eiropas iedzīvotāju, turklāt to iedzīvotāju vidū, kam ir laba izglītība, šis 

rādītājs ir vēl augstāks. 

Līdzdalība kultūras norisēs ir samērā konstanta visās vecuma grupās, lielāks uzsvars uz iesaisti 

sabiedriskajās un sociālajās darbībās vērojams jauniešu vidū (kas nav pārsteidzoši), lai gan to nevar 

teikt par visiem mākslas žanriem. Kopumā pasākumus apmeklē krietns vairums iedzīvotāju, taču 
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daudz mazāk ir to, kuri darbojas kā amatieri. Tomēr kultūras tirgus joprojām ir viens no galvenajiem 

pilsētu ekonomiskās dzīvotspējas noteicējiem. 

Līdzās pašai kultūrai darbojas nozares, kas ar to saistītas, tostarp plašsaziņas līdzekļi, reklāma, mode, 

dizains un izdevējdarbība visās tās izpausmēs, kā arī jaunās videospēļu un digitālo uzņēmumu 

nozares. Ja tās apvieno vienā grupā kā darbības, kuru ienākumi ir ļoti atkarīgi no intelektuālā īpašuma, 

tad tās veido apmēram 39 % no ES IKP. Kultūras nozaru radītais domino efekts, pateicoties 

infrastruktūras izveidei, kas dod iespēju šīm nozarēm uzplaukt — sākot no birojiem un beidzot ar 

kultūras centriem, koncertzālēm, teātriem, kinoteātriem, muzejiem, mantojuma objektiem, studijām 

un darbnīcām —, ir jūtams viscaur pilsētā: restorānos, viesnīcās, veikalos, bāros un transporta 

sistēmā. 

Pētījumā šis efekts iedalīts trīs kategorijās: šaurā izpratnē, ar kultūru saprotot tikai mākslu un 

tradīcijas; plašākā skatījumā, kas ietver arī kultūras industriju; un visaptverošā traktējumā, kurā 

aplūkota arī ietekme uz komerciālām darbībām, kas gūst labumu no kultūras radītās ekonomiskās 

aprites. Pētījumā sīkāk aplūkoti vairāki piemēri: sākot ar 5,5 % no pilsētas IKP, kas iegūti no Bilbao 

kultūras politikas iniciatīvām, vai Umbrijas 2007. gada džeza festivāla pozitīvās ietekmes līdz pat 

Salamankas Eiropas kultūras galvaspilsētas titulam 2002. gadā, kas Spānijas ekonomikai esot devis 

vairāk nekā 700 miljonus euro. 

Lai cik iespaidīga būtu tās finansiālā ietekme, kultūrai (un it īpaši tās apakšgrupām — mākslai un 

tradīcijām) piemīt cilvēku izpausmēs sakņota vērtība, kas ir lielāka par tās radīto saimniecisko 

labumu. Šī vērtība nav nenozīmīga un ir arvien vairāk noderīga tādai ekonomikai, kurai sarūk dabas 

resursu un rūpniecības bāze. Kultūra veicina tūrismu tikpat lielā mērā kā jūra un klimats. Tā kalpo arī 

kā stimulējošais elements, kuram apkārt var veidoties un attīstīties citas pakalpojumu nozares. 

Šādi ekonomiski faktori ir pamats — lai gan ne vienīgais izskaidrojums — kultūras lomai pilsētu 

pārstrukturēšanā, jo tie palīdz tām atjaunoties un veidoties par dinamiskiem un pievilcīgiem centriem. 

Pilsētām tas jau izsenis ir bijis zināms, taču šajā gadsimtā kultūru arvien intensīvāk izmanto, lai gūtu 

priekšrocības pār konkurentiem, turklāt ne tikai savā reģionā vai valstī, bet arī Eiropas un pasaules 

mērogā. To izmanto arī mazākas pilsētas, lai novērstu uzmanību no valsts un reģionālajām 

galvaspilsētām un popularizētu savu enerģiju un atšķirīgās iezīmes. 

Valda izpratne par to, ka pilsētvides pārveidošanai ir vajadzīgi ieguldījumi ne tikai materiālajā 

infrastruktūrā, bet arī vispārīgās prasmēs un kompetencēs, ko rada izglītība un mūžizglītība, iekšējo 

tīklu veidošana un stingrāks sociālais kapitāls. Šajā ziņā uzmanība jāpievērš tam, lai iedzīvotāji aktīvi 

iesaistītos rehabilitācijā kā līdzradītāji, no lejupējas sistēmas virzoties uz labāk līdzsvarotu procesu, 

kurā pilsētvides pārstrukturēšanu aizstāj plašāks skatījums — pilsoniska atjaunošanās.  

Uzmanība tiek pievērsta četriem procesiem, kuros kultūra iet roku rokā ar pilsētu rehabilitāciju: 

kultūrā balstītai rehabilitācijai, kurā mākslas ēkas un projektus izmanto teritorijas statusa maiņai un 

citu uzņēmējdarbības veidu piesaistīšanai; kultūras rehabilitācijai, kad kultūras dzīvesveidu integrē 

teritorijas stratēģijā; kultūrai un rehabilitācijai, kurā kultūra ir daļa no stratēģijas, taču nav tajā 
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integrēta; un mākslinieku virzītai rehabilitācijai, kad mākslinieku darbnīcu un galeriju atvēršanas 

rezultātā teritorija kļūst dzīvošanai pievilcīgāka un pieprasītāka. Pētījumā norādīts, ka rehabilitācijas 

darba centrālajam elementam jābūt apkaimes iedzīvotājiem. Tiek norādīts uz sociālās 

homogenizācijas un ģentrifikācijas risku, ja pilsēta kultūru uzskata vienkārši par instrumentu, ar ko 

nolaistus rajonus padarīt modernus un sakoptus. Tādējādi varbūt uzlabojas teritorijas kopskats un 

statistikas dati, tomēr problēmas vienkārši tiek novirzītas citur, jo iemītnieki, kuriem ar rehabilitāciju 

bija domāts palīdzēt, nekustamā īpašuma cenu pieauguma dēļ ir spiesti attiecīgo rajonu pamest. 

Vietām ziņojumā izvirzīts jautājums, vai kultūrai — gan mūsdienu, gan tradicionālajai — jāļauj 

darboties tās sākotnējā nozīmē, vai arī labāk to izmantot kā citu sociālo un ekonomisko labumu 

radītāju. Tiek norādīts: stratēģijas, kurām nav kultūras dimensijas, diez vai var gūt vairāk nekā tikai 

virspusējus panākumus, taču ilgtermiņā tieši tad, ja kultūru vērtē atbilstoši tās būtībai, tai ir vislielākās 

iespējas piešķirt pilsētai dzīvību un nodrošināt reputāciju. Turklāt vērtēt to atbilstoši tās būtībai 

nozīmē nodrošināt kultūras organizācijām telpu, pastāvīgus ieguldījumus un redzamību — šīs 

priekšrocības tiek zaudētas, ja atbalstu uzlūko kā vienreizēju vai pagaidu pasākumu. 

Nolaistu pilsētvides objektu vai pamestu rajonu atjaunošana ir daudz vieglāka, ja māksliniekiem un 

kultūras organizācijām ir iespēja brīvi izmantot savu iztēli. Viņi palīdz iedzīvotājiem un uzņēmumiem 

no jauna atklāt teritorijas, nereti ar rūpīgāku attieksmi pret vidi un sabiedrības labklājību. Kaut gan 

tradicionālās, formālās kultūras ēkās infrastruktūrai joprojām ir liela nozīme, uzsvars pārvirzās uz 

pamata ērtību nodrošināšanu, lai varētu veidoties un attīstīties neformālākas un dabiskākas kultūras 

iniciatīvas, — šis process īpaši pievilcīgs ir jauniešiem, jo viņiem ir visvairāk uz nākotni vērstas 

enerģijas, kas pilsētai vajadzīga konkurences cīņā. Tas palīdz arī pasargāt pilsētu no uzspiestiem un 

destruktīviem modernizācijas plāniem, kas tiecas pārveidot pilsētu, ignorējot vietējo vēsturi un 

tradīciju, — šādas labi domātas rīcības rezultātā pilsētas nereti zaudē savu dzīvīgumu un pēc dažiem 

gadiem ir jāpārplāno.  

Kad pilsētas dzīves kvalitātes uzlabošanas nolūkā tiek labiekārtotas jaunas teritorijas, kultūra ir 

galvenais elements, kas procesu padara inovatīvu un ilgtspējīgu. Kad šādu ceļu ir gājušas pilsētas, 

kurām ir bijis piešķirts Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukums, to atjaunotne ir izrādījusies laika 

ziņā daudz noturīgāka, nekā bija paredzēts sākotnējā programmā. Šādu novērojumu apstiprina arī tās 

pilsētas, kuras minētas paraugprakses piemēros. 

Aplūkojot kultūru kā integrācijas un iekļaušanas instrumentu, ziņojumā ir norādīts, ka šādu nostādni 

atzīst daudzas starpvaldību organizācijas, tostarp pati ES. UNESCO starpkultūru dialogam ierādījis 

centrālo vietu savā iekļautības politikā. Tas patiešām uzskatāms par visnotaļ svarīgu faktoru, lai 

migrācija, neradītu lielu sociālo spriedzi. ES izklāstā par valstu rīcības plāniem sociālās iekļaušanas 

jomā norādīts uz lomu, kāda kultūras nozarēm var būt atstumtības riska mazināšanā. Tāpat arī ES un 

Eiropas Padomes vienotā rīcība — veidot sadarbības tīklu “Pilsētām ar kultūru daudzveidību” — 

liecina par pārliecību, ka šai politikai ir potenciāls. Vajadzība stiprināt starpkultūru iekļautību ietver 

ne tikai patīkamu pilsētvidi un veselīgu pārticību, bet arī pienākumu aizsargāt: darīt visu, lai 

nepieļautu izstumtības radītu vilšanos, kas noved pie nemieriem un terorisma. 
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Ir nepārprotami skaidrs, ka kultūra ir jāizmanto integrācijas un konfliktu mazināšanas procesā, un to 

atzīst arī politikas veidotāji, taču ir vajadzīgs vairāk pētījumu un ir jāizvērtē instrumentu efektivitāte. 

Kaut arī eksistē labi piemēri un atsevišķi veiksmīgi projekti — tāpat kā izpratne par to, ka starpkultūru 

dialoga pretmets, proti, naidīga nošķirtība, ir acīmredzami bīstams, — būs jāapkopo vēl vairāk 

pierādījumu, lai šim darbam tiktu atvēlēti pietiekami resursi un politiskā griba. Viena no pētījuma 

iedaļām ir veltīta tēzēm no starptautiskiem ziņojumiem, kur cilvēktiesību jēdziens cieši saistās ar 

pilsonību un kultūru integrāciju. 

Pētījums vedina domāt: kaut gan mākslas un kultūras nozarēs progress ir straujāks nekā daudzos no 

ekonomikas sektoriem, vēl ir daudz darāmā, lai par apmierinošu varētu uzskatīt politiku, kas saistīta ar 

dzimumu līdztiesību un ar īpašām vajadzībām. Tas attiecas gan uz pašiem kultūras pasākumiem, gan 

uz projektiem, kuros tos izmanto reģenerācijas vai izglītības nolūkā. Tomēr, kā redzams no labas 

prakses piemēriem, kultūras nozarei ir visas iespējas uzņemties vadošo lomu. 

Kultūra nav tikai simboliski Eiropas pasākumi vai uz ārpasauli orientēta kultūras diplomātija: tās 

ietekme un devums Eiropas identitātei ir lielāks. Identitāte veidojas globālā kontekstā un sniedzas pāri 

robežām, tādējādi nereti radīdama neērtības valstu valdībām. Neatkarīgi no cīņām starp reģionālo, 

valsts un Eiropas identitāti — cīņām, kuras piesārņo politiskās debates (un rada spriedzi mantojuma 

objektu interpretācijā), — pilsētas ir mājvieta daudziem ļaudīm, kuri savu identitāti redz 

daudzslāņainu un elastīgu. Viņu identitāte viņiem ir pilnīgi skaidra, taču viņi to izpauž neparedzamā 

un varas iestādēm neparocīgā veidā, jo neļaujas viegli klasificēties.  

Eiropas Savienība par godu jāsaka, ka tā ir vispārēji atzinusi: identitāti nevienam nevar uzspiest. 

Eiropas Kultūras galvaspilsētu programma ir savā ziņā kļuvusi par veidu, kā atzīt Eiropai raksturīgo 

daudzveidību un to iekļaut tīši neskaidrajā Eiropas identitātes definīcijā. Tāpēc to definē kā 

kopsummu, ko veido visu Eiropā dzīvojošo cilvēku kultūras identitātes, nevis katras ES dalībvalsts 

oficiālā kultūra. Tādējādi pilsētas labāk nekā valstis spēj izplatīt ideju par Eiropu kā iekļaujošu 

kultūrtelpu, jo valstis dod priekšroku savas teritoriālās vēstures popularizēšanai. Līdz ar to pilsētas 

kļūst par autonomām kultūras dalībniecēm Eiropas globālajās norisēs, savās stratēģijās 

pozicionēdamās vietējā un starptautiskā nozīmē, nevis pirmkārt valstiskā, kā tas būtu bijis pirms simts 

gadiem.

Ir pierādījies, ka kultūras tīkli ir efektīvs instruments, ar ko iesaistīt trešo valstu partnerus un 

paplašināt projektus tā, ka tie sniedzas pāri dalībvalstu robežām. Pateicoties radošo nozaru speciālistu 

spējai virzīt savu darbu starptautiskā līmenī, kultūras mobilitāte bieži ir dabiskāka un vieglāk 

organizējama nekā nodarbinātības vai politiskā mobilitāte. Pilsētu tīkli ir īpaši labi spējuši apvienot 

spēkus ar pārrobežu partneriem un savus plānus orientēt uz kultūras apmaiņu un sadarbību. 

Pētījuma nobeigumā paustie ieteikumi ir grupēti atbilstīgi četriem aicinājumiem Eiropas Savienībai: 

tiesības uz kultūru atzīt par cilvēces attīstības pamattiesībām; atzīt kultūru par neaizstājamu 

ilgtspējīgas attīstības elementu; atbalstīt kultūru kontaktus, lai veicinātu sociālo un ekonomisko 

attīstību; atbalstīt pilsētu tiesības pieņemt ar kultūru saistītus lēmumus, veidojot mūsu nākotni.  
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Līdzās minētajiem ir arī aicinājums uzskatīt kultūru nevis par kultūras organizāciju darba rezultātu, 

bet par cilvēku iespēju atraisītāju, kas pilsētu kolektīvajā vidē rod vietu dialogam un mijiedarbībai. 

Izskan arī brīdinājums, ka kultūras tiesības var tikt izmantotas, lai ierobežotu cilvēktiesības plašākā 

nozīmē, aizstāvot praksi, kas patiesībā ir vairāk saistīta ar sociāliem aizliegumiem un kontroli nekā 

kultūras izteiksmes brīvību. Tiek uzsvērts, ka pilsētām ir jāizmanto kultūras politika, lai šādus 

šķēršļus likvidētu. 

Par būtisku elementu pilsētu ekonomikas un sociālajā politikā kļūst ilgtspēja, un kultūru būtu normāli 

uzskatīt par atsevišķu tās stūrakmeni. Pastāv dabiska saikne starp kultūru un visiem pārējiem 

ilgtspējas aspektiem. Spēcīga kultūras politika turklāt pozitīvi ietekmēs arī citas publiskās un privātās 

iniciatīvas. Tas būtu jāatspoguļo kohēzijas politikas stratēģijās un pasākumos, kuru mērķis ir 

palielināt ekonomikas izaugsmi. 

Ieteikumu sadaļā visi pārvaldības līmeņi tiek aicināti lēmumu pieņemšanas pamatā likt dialogu ar 

pilsonisko sabiedrību. Tas būs sākums patiesam starpkultūru dialogam. Neaizstājama nozīme šai 

procesā ir gan atsevišķu cilvēku, gan sabiedrības pamatslāņu grupu iniciatīvām, kuras ir pienācīgi 

jāatbalsta. 

Lai veidotu izpratni par Eiropas identitāti, kas sniedzas pāri valstu robežām, ir svarīgi veicināt 

kultūras apmaiņu, tādējādi palielinot mobilitāti. Pilsētas, jau tagad darbodamās tīklos un meklēdamas 

sadarbības paplašināšanas iespējas, šim mērķim ir kā radītas. Turklāt tām ir vislielākās iespējas 

palīdzēt cilvēkiem un sabiedrības grupām izstrādāt pārrobežu projektus. 

Pilsētu tīkli būtu jāmudina pastiprināt starptautisko sadarbību gan ārpus ES, gan tās iekšienē. Tā būtu 

jāuzskata ne tikai par ilgtspējīgas attīstības atbalsta politiku, bet gan par iespēju definēt migrāciju un 

mobilitāti nevis par vienu no mūsdienu problēmām, bet gan par vienu no risinājumiem. Kultūras 

organizācijām ir labas iespējas šo ieceri pārvērst par realitāti. Lai gan infrastruktūra ir svarīga, tā nav 

tik vērtīga kā ēkās veiktais darbs.  

Visbeidzot, pilsētām ir jādod iespēja pārskatīt savu politiku tā, lai kultūra kļūtu par tās sākumpunktu. 

Par rehabilitācijas stratēģiju mērķi būtu jānosaka pilsētas sociālās ģeogrāfijas pagriešana pretējā 

virzienā, lai tādējādi panāktu nomaļu kopienu atgriešanos centrā. Drošība tiktu uzlabota, veicinot 

publiskās telpas radošu izmantošanu dialoga vajadzībām. Kultūras ēkām šai ziņā var būt milzīga 

nozīme, ja tās ir pretimnākošas, ērtas un dabiskas tikšanās vietas. 
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