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1. Sommarju eżekuttiv 

Dan l-istudju ġie kkummissjonat mill-KESE mingħand  Culture Action Europe u l-Aġenda 21 għall-

Kultura. Huwa jipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-fatturi tal-iżvilupp tal-bliet fl-UE marbuta mal-kultura u 

l-identità permezz ta’ analiżi kwalitattiva u kwantitattiva selettiva tar-riċerka fl-isfera pubblika. Il-

kultura hija eżaminata tematikament fit-termini tal-użu tagħha bħala mutur għat-tkabbir ekonomiku, 

għodda biex il-bliet jinbidlu mill-ġdid, għall-integrazzjoni u l-inklużività, u bħala pilastru tal-identità 

Ewropea fi ħdan l-Ewropa u lil hinn minnha.  

Il-metodoloġija biex sar ir-rapport inkludiet analiżi tal-letteratura ta’ dawn l-erba’ temi. Ħarġet sejħa 

pubblika għall-bliet u partijiet interessati oħra biex jipprovdu evidenza ta’ sostenn u eżempji tal-aħjar 

prattika. Dawn imbagħad ġew analizzati mill-grupp ta’ riċerka bħala studji tal-każ. 

L-introduzzjoni tieħu nota tal-kuntest politiku u ekonomiku tal-lum il-ġurnata: iż-żieda tal-partiti 

nazzjonalisti li huma antagonistiċi lejn l-UE, il-pressjoni fuq il-bliet u s-soċjetajiet Ewropej ikkawżata 

mill-influss ta’ persuni li qed jaħarbu mill-gwerra u l-privazzjonijiet fil-Lvant Nofsani, l-Afrika u żoni 

oħrajn bl-inkwiet, u l-effetti kontinwi tar-reċessjoni tal-2008. Għall-ewwel darba f’ġenerazzjoni l-

valuri ewlenin tal-integrazzjoni Ewropea jinsabu taħt sfida serja. Huwa osservat li hemm simbjożi 

bejn il-kultura li ntirtet tal-ispazju tal-belt u n-nies li jgħixu, jaħdmu u jgħaddu minnu; proċess li 

jinfluwenza l-identità ta’ kull wieħed minn dawn. 

Ta’ min jinnota li l-bliet qed jiżdiedu fil-popolazzjoni kemm f’termini assoluti u kemm f’dak li 

għandu x’jaqsam maż-żoni rurali. Fi ħdan din iż-żieda, hemm ukoll żieda fid-distretti tal-bliet 

b’karatteristiċi multikulturali u b’diversità ta’ abitanti f’kuntrast qawwi ma’ bliet u rħula iżgħar.  

It-taħlita tal-identitajiet f’belt partikolari (u fil-viċinati individwali tagħha) hija kruċjali għall-immaġni 

u l-prosperità tal-belt innifisha. L-iskambju inevitabbli ta’ ideat u attitudnijiet kulturali fil-bliet għandu 

impatt b’saħħtu u pożittiv fuq l-enerġija u l-innovazzjoni kreattivi tagħhom. Tinġibed l-attenzjoni 

għall-fatt li l-ispazji pubbliċi, essenzjali għal dan l-iskambju, huma mhedda minn taħlita ta’ 

pressjonijiet kummerċjali u ta’ sigurtà. 

Il-klima soċjali u ekonomika tal-istudju tqiegħdet f’kuntest permezz ta’ taħlita ta’ fatti u ċifri li jorbtu 

l-kultura mal-kwistjonijiet li jirregolaw l-attività Ewropea. Dawn inġabru minn sorsi tal-Eurostat, il-

UNCTAD, Ernst and Young (EY) u minn studju dwar id-diversità kulturali reġjonali minn 

WWWforEurope.

Dawn urew li d-diversità kulturali hija mifruxa b’mod irregolari fil-bliet Ewropej,

b’konċentrazzjonijiet akbar f’komunitajiet kbar urbani, u fil-Punent u fin-Nofs tal-Ewropa. Il-kultura 

– definita bħala l-arti, il-letteratura, it-tradizzjonijiet, il-lingwi, il-valuri u t-twemmin – hija kważi 

universalment meqjusa bħala importanti għat-tolleranza u l-integrazzjoni, filwaqt li l-attivitajiet 

espressivi li jirriżultaw minnha huma importanti għal tal-inqas tliet kwarti mill-popolazzjoni Ewropea, 

b’perċentwal ogħla ta’ dawk minnhom b’kisba ta’ edukazzjoni tajba. 
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Il-parteċipazzjoni kulturali hija raġonevolment kostanti fil-firxa tal-etajiet, (b’mod mhux 

sorprendenti) hemm aktar enfasi fuq l-attendenza komunali u soċjali fost iż-żgħażagħ, għalkemm dan 

ma jgħoddx għall-forom kollha tal-arti. Filwaqt li maġġoranza ġenerali tajba tattendi l-avvenimenti, 

hemm perċentwal ferm iżgħar li hu attiv bħala dilettanti. Is-suq għall-kultura, madankollu, jibqa’ 

mutur importanti għas-saħħa ekonomika tal-belt. 

Flimkien mal-kultura nnifisha nsibu l-industriji assoċjati magħha, inkluż il-midja, ir-reklamar, il-

moda, id-disinn u l-pubblikazzjoni fil-forom kollha tagħha, flimkien mal-industriji l-ġodda tal-logħob 

vidjo u l-intrapriżi diġitali. Jekk dawn jinġabru flimkien bħala attivitajiet li huma dipendenti ħafna fuq 

il-proprjetà intellettwali għall-qligħ tagħhom, dawn jikkontribwixxu madwar 39 % tal-PDG tal-UE. L-

effett indirett tal-industriji kulturali permezz tal-infrastruttura stabbiliti biex ikunu jistgħu jiffjorixxu – 

minn uffiċċji għaċ-ċentri kulturali, swali tal-kunċerti, teatri, ċinema, mużewijiet, siti ta’ wirt storiku u 

studjos – jinħass madwar belt kollha, mir-ristoranti, il-lukandi, il-ħwienet u l-bars għas-sistema tat-

trasport.

L-istudju qasam dawn l-effetti fi tliet kategoriji: ħarsa limitata li tikkonċentra biss fuq l-arti u l-wirt; 

ħarsa usa’ li tinkludi wkoll l-industriji kulturali; ħarsa estensiva li tinkludi l-impatt fuq l-

operazzjonijiet kummerċjali li bbenefikaw mit-traffiku ekonomiku ġġenerat. Sensiela ta’ eżempji 

huma spjegati fid-dettall f’dan l-istudju, li jvarjaw minn 5.5 % tal-PGD tal-belt akkwistat mill-

inizjattivi ta’ politika kulturali ta’ Bilbao, għall-effett pożittiv tal-festival tal-mużika jazz ta’ Umbria 

fl-2007, għal dak ta’ Salamanca fis-sena li kienet Kapitali Ewropea tal-Kultura fl-2002, li jingħad li 

ġġenera EUR 700 miljun għall-ekonomija Spanjola. 

Minħabba l-impatt finanzjarju impressjonanti kollu tagħha, il-kultura (u b’mod partikolari s-

sottogruppi tagħha ta’ arti u wirt) għandha valur f’termini ta’ espressjoni umana li tmur lil hinn mill-

benefiċċju ekonomiku li jirriżulta minnha. Dan il-valur mhuwiex negliġibbli u huwa dejjem aktar utli 

għall-ekonomiji li għandhom bażi ta’ riżorsi naturali u industriji tal-manifattura li qed jonqsu. Il-

kultura tixpruna t-turiżmu bħalma jagħmlu l-baħar u t-temp. Hija tipprovdi wkoll l-element katalitiku 

li madwaru industriji tas-servizz oħrajn jistgħu jinġabru u jikbru. 

Evidenza ekonomika bħal din hija pedament sod iżda mhijiex l-unika ħaġa li tispjega r-rwol li l-

kultura għandha bħala għodda biex tbiddel mill-ġdid il-bliet, billi tgħinhom jitwieldu mill-ġdid bħala 

ċentri dinamiċi u attraenti. Il-bliet minn dejjem kienu jagħrfu dan iżda f’dan is-seklu, il-kultura intużat 

dejjem aktar biex ittihom vantaġġ kompetittiv fuq il-kompetituri tagħhom, mhux biss fir-reġjun 

tagħhom jew f’pajjiżhom stess, iżda madwar l-Ewropa u l-bqija tad-dinja. Din ġiet użata wkoll minn 

bliet iżgħar biex tneħħi l-attenzjoni minn kapitali nazzjonali u reġjonali, li jippermettilhom li 

jippromovu l-enerġija u l-karattru distintiv tagħhom. 

Huwa mifhum li t-trasformazzjoni urbana teħtieġ mhux biss l-investiment fl-infrastruttura materjali, 

iżda wkoll f’ħiliet u kompetenzi personali li jinkisbu mill-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-ħajja, in-

networking intern u l-kapital soċjali aktar b’saħħtu. F’dan ir-rigward, hemm bżonn li tingħata l-

attenzjoni għall-parteċipazzjoni attiva taċ-ċittadini bħala kokreaturi tar-riġenerazzjoni, li minflok 

minn fuq għal isfel, il-proċessi jkunu aktar ibbilanċjati, fejn it-tiġdid ċiviku jissostitwixxi l-fehmiet 
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aktar ristretti ta’ rikonverżjoni urbana.  

Tinġibed l-attenzjoni lejn erba’ proċessi li fihom il-kultura u r-riġenerazzjoni tal-bliet imorru id f’id : 

ir-riġenerazzjoni mmexxija mill-kultura, bl-użu ta’ bini u proġetti tal-arti sabiex tiġi definita mill-ġdid 

żona partikolari u jiġu attratti negozji oħrajn; ir-riġenerazzjoni kulturali, li tuża l-integrazzjoni tal-istil 

tal-ħajja kulturali fi strateġija ta’ żona; il-kultura u r-riġenerazzjoni, fejn il-kultura hija parti minn 

strateġija iżda mhux integrali għaliha; u r-riġenerazzjoni mmexxija mill-artisti, fejn l-istabbiliment ta’ 

studjos tal-artisti u l-galleriji jwassal biex żona ssir aktar mixtieqa u popolari biex tgħix fiha. Huwa 

jwissi dwar ir-riskji ta’ omoġenizzazzjoni u ġentrifikazzjoni soċjali jekk il-bliet iqisu l-kultura biss 

bħala mezz ta’ kif iż-żoni mitluqin isiru popolari u nodfa. Filwaqt li dan jista’ jtejjeb id-dehra u l-

istatistika ta’ żona, huwa jitfa’ l-problemi x’imkien ieħor billi jġiegħel lill-inkwilini, li suppost ġew 

megħjuna mir-riġenerazzjoni, jitilqu miż-żona minħabba li l-prezzijiet tal-proprjetà jogħlew. 

F’għadd ta’ postijiet, ir-rapport iqajjem l-argument dwar jekk il-kultura, kemm kontemporanja kif 

ukoll ta’ wirt, huwiex l-aħjar li tiġi trattata fit-termini tal-importanza tagħha stess jew bħala 

kontributur għal benefiċċji soċjali u ekonomiċi oħra. Huwa jissuġġerixxi li, filwaqt li l-istrateġiji li 

jħallu barra d-dimensjoni kulturali x’aktarx li ma jkollhomx aktar minn suċċess superfiċjali, 

eventwalment huwa meta l-kultura tingħata l-valur fit-termini tagħha li din ikollha l-aktar rwol 

pożittiv meta tagħti l-ħajja u r-reputazzjoni tagħha lil belt partikolari. Barra minn hekk, li tingħata l-

valur tagħha fit-termini tagħha stess jinvolvi li l-organizzazzjonijiet kulturali jingħataw spazju, 

investiment u viżibbiltà kontinwi – il-benefiċċji jintilfu jekk l-appoġġ jitqies bħala ta’ darba jew 

limitat biż-żmien. 

Il-bidla radikali ta’ spazji jew ta’ żoni urbani abbandunati tiġi megħjuna b’mod konsiderevoli meta l-

artisti u l-organizzazzjonijiet kulturali jingħataw il-libertà li jużaw l-immaġinazzjoni tagħhom. Dawn 

jgħinu liċ-ċittadini u n-negozji jiskopru t-territorji, ta’ spiss b’sensittività ġdida għall-ambjent u l-

benessri tal-komunità. Filwaqt li l-infrastruttura għall-bini kulturali popolari tibqa’ importanti, l-enfasi 

qiegħda tmur lejn il-provvediment ta’ faċilitajiet bażiċi sabiex aktar inizjattivi kulturali organiċi u 

informali jkunu jistgħu jiffurmaw u jkunu ta’ suċċess, proċess li jiġbed l-aktar liż-żgħażagħ li qegħdin 

fl-aħjar pożizzjoni biex jipprovdu l-enerġija li tiffoka fuq il-futur li belt teħtieġ biex tikkompeti. Dan 

jgħin ukoll biex il-belt titħares minn ippjanar ta’ modernizzazzjoni impost u distruttiv li jiżviluppa 

mill-ġdid il-bliet mingħajr ma jagħti attenzjoni lill-istorja u t-tradizzjoni lokali: azzjoni b’intenzjoni 

tajba li spiss tħalli l-belt inqas vibranti minn qabel u li trid terġa’ tinħaseb wara ftit snin.  

Meta jitfasslu spazji ġodda biex itejbu l-kwalità tal-ħajja urbana l-kultura hija l-element ewlieni li 

jagħmel il-proċess innovattiv u sostenibbli. Meta dawk il-bliet li kellhom it-titlu Kapitali Ewropea tal-

Kultura segwew din it-triq, it-tiġdid tagħhom wera li dan ikompli wara t-tmiem tal-programm 

oriġinali b’rata impressjonanti ta’ perjodu ta’ żmien. Bl-istess mod, il-bliet imniżżlin fl-eżempji tal-

aqwa prattiki jixhdu din l-osservazzjoni.

B’ħarsa lejn il-kultura bħala għodda għall-integrazzjoni u l-inklużjoni, l-istudju jirrapporta li dan ġie 

rikonoxxut minn għadd sinifikanti ta’ organizzazzjonijiet intergovernattivi, inkluża l-UE stess. L-

UNESCO tpoġġi d-djalogu interkulturali fil-qalba tal-politiki tagħha dwar l-inklużività. Fil-fatt jidher 
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li huwa kruċjali biex il-migrazzjoni tkun tista’ ssir mingħajr taqlib soċjali serju. Il-pjan tal-UE għall-

Pjani ta' Azzjoni Nazzjonali għall-Inklużjoni Soċjali jindika r-rwol li s-settur kulturali jista’ jkollu fit-

tnaqqis tar-riskju tal-esklużjoni. Bl-istess mod, l-azzjoni konġunta mill-UE u l-Kunsill tal-Ewropa 

biex jinħoloq netwerk ta’ Bliet Interkulturali juri t-twemmin fil-potenzjal ta’ politiki bħal dawn. Il-

ħtieġa li tissaħħaħ l-inklużjoni interkulturali tmur lil hinn mill-isfera ta’ bliet pjaċevoli u l-prosperità 

b’saħħitha għad-dmir ta’ protezzjoni; għandu jsir dak kollu li hu possibbli biex il-frustrazzjoni li 

tirriżulta mill-esklużjoni u twassal għall-inkwiet u t-terroriżmu ddur f'direzzjoni oħra. 

Minkejja l-imperattiv ċar biex il-kultura tintuża bħala parti mill-integrazzjoni u l-proċess ta’ taffija tal-

kunflitti, u r-rikonoxximent tagħha mingħand dawk li jfasslu l-politika, hemm il-ħtieġa għal aktar 

riċerka u evalwazzjoni effettiva tal-għodod. Filwaqt li hemm evidenza tajba ta’ proġetti aneddotali u 

iżolata – u sensibilizzazzjoni li l-oppost ta’ djalogu interkulturali, is-separazzjoni ostili, hija b’mod ċar 

perikoluża, għandha tinġabar aktar informazzjoni sabiex ir-riżorsi adegwati u r-rieda politika jkunu 

jistgħu jiġu ddedikati għax-xogħol. Taqsima mill-istudju hija ddedikata għal dikjarazzjonijiet minn 

rapporti internazzjonali li jorbtu mill-qrib l-ideat tad-drittijiet tal-bniedem, iċ-ċittadinanza u l-

inklużjoni kulturali. 

L-istudju juri li filwaqt li l-arti u l-industriji kulturali jinsabu ‘l quddiem minn bosta setturi tal-

ekonomija, għad irid isir progress sinifikanti qabel ma l-politiki dwar is-sessi u l-bżonnijiet speċjali 

jkunu jistgħu jitqiesu bħala sodisfaċenti. Dan japplika bl-istess mod għall-attivitajiet kulturali 

nnifishom fejn għandhom x’jaqsmu l-proġetti li jintużaw għar-riġenerazzjoni jew l-edukazzjoni. Iżda 

hemm potenzjal kbir għas-settur kulturali biex dan ikun minn ta’ quddiem, kif juru l-eżempji ta’ 

prattika tajba.

Il-kontribut tal-kultura għall-identità Ewropea u l-estensjoni tagħha hija akbar mill-effett tal-

azzjonijiet emblematiċi fl-Ewropa, jew tad-diplomazija kulturali mal-bqija tad-dinja. L-identità hija 

ffurmata f’kuntest globali, fejn ikun meħtieġ din taħrab mid-definizzjonijiet tal-fruntieri, li spiss 

tqiegħed lill-gvernijiet f’pożizzjoni skomda. Pjuttost ‘il bogħod mit-taqbida bejn l-identità Ewropea, 

dik reġjonali u dik nazzjonali li tikkumplika d-dibattitu politiku (u li twassal għal tensjoni fl-

interpretazzjoni ta’ siti patrimonjali), il-bliet huma d-dar ta’ bosta nies li jqisu l-identità tagħhom 

bħala waħda multipla u flessibbli. Dawn huma perfettament ċerti dwar l-identità tagħhom iżda 

jesprimuha b’modi li mhumiex prevedibbli u li jmorru kontra l-preferenza tal-awtoritajiet għall-

kategorizzazzjoni faċli.  

Irridu ngħidu li l-Unjoni Ewropea rrikonoxxiet b’mod ġenerali li l-identità mhijiex xi ħaġa li tista’ tiġi 

imposta fuq l-individwi. Il-programm dwar il-Bliet Ewropej tal-Kultura f’ċertu sens sar mod kif tiġi 

aċċettata d-diversità inerenti u tiġi inkluża f’definizzjoni deliberatament vaga tal-identità Ewropea. 

Għalhekk huwa ppreżentat bħala s-somma totali tal-identitajiet kulturali tan-nies kollha li jgħixu fl-

Ewropa, pjuttost milli l-kulturi uffiċjali tal-Istati Membri tal-UE. Għalhekk il-bliet, li huma anzjużi 

biex jippromovu l-istejjer territorjali proprji tagħhom, huma aktar utli min-nazzjonijiet fit-tixrid tal-

idea li l-Ewropa hija spazju kulturali inklużiv , . Għalhekk il-bliet isiru atturi kulturali awtonomi fl-

istorja globali tal-Ewropa u dawn jiżviluppaw strateġiji li jpoġġu lilhom infushom f’pożizzjoni ta’ 

importanza lokali u internazzjonali, aktar milli primarjament nazzjonali, bħalma kieku kienu jagħmlu 
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seklu ilu.

In-netwerks kulturali wrew li huma għodda effettiva biex jattiraw lill-imsieħba lil hinn mill-fruntieri 

tal-Ewropa, u biex jiġu estiżi proġetti mal-fruntieri tal-Istati Membri. Il-mobbiltà kulturali hija spiss 

aktar naturali u faċli li tiġi organizzata milli l-mobbiltà tal-impjiegi jew dik politika, permezz tal-

abilità tal-professjonisti kreattivi biex jiżviluppaw ħidmiethom fuq livell internazzjonali. In-netwerks 

tal-bliet kienu partikolarment attivi biex jingħaqdu flimkien bejn il-fruntieri u biex ipoġġu l-iskambju 

kulturali u l-kooperazzjoni fil-qalba tal-pjani li joħolqu. 

Ir-rakkomandazzjonijiet li jikkonkludu l-istudju jitqiegħdu fi gruppi ta’ erba’ talbiet ġenerali - li l-UE: 

tirrikonoxxi d-drittijiet kulturali bħala fundamentali għall-iżvilupp tal-bniedem; tagħraf il-kultura 

bħala ħtieġa għall-iżvilupp sostenibbli; tappoġġja l-iskambju bejn il-kulturi sabiex jitrawwem l-

iżvilupp soċjali u ekonomiku; u ssaħħaħ id-deċiżjonijiet tal-bliet dwar il-kultura sabiex infasslu l-futur 

tagħna.  

Fost dawn hemm sejħa biex il-kultura tibda titqies mhux bħala riżultat ta’ organizzazzjonijiet kulturali 

iżda bħala faċilitatur taċ-ċittadini, billi jintużaw l-ispazji komuni fil-bliet għad-djalogu u l-iskambju. 

Hemm twissija li d-drittijiet kulturali jistgħu xi kultant jintużaw bħala ostaklu għad-drittijiet tal-

bniedem ġenerali, u jintużaw biex jiddefendu prattiki li fir-realtà għandhom iktar x’jaqsmu mar-

restrizzjoni u l-kontroll soċjali milli mal-libertà ta’ espressjoni kulturali. Jiġi enfasizzat li l-bliet iridu 

jużaw il-politiki kulturali biex jitneħħew dawn l-ostakli. 

Is-sostenibbiltà qed issir element kruċjali tal-politika ekonomika u soċjali u li l-kultura titqies bħala 

pilastru uniku ta’ dan għandha tkun prattika normali. Hemm konnessjoni naturali bejn il-kultura u l-

oqsma l-oħra kollha ta’ sostenibbiltà. B’mod simili, politika b’saħħitha għall-kultura ser ikollha 

impatt pożittiv fuq inizjattivi oħra pubbliċi u privati. Dan għandu jiġi rifless fl-istrateġiji u l-miżuri ta’ 

koeżjoni bl-għan li jiżdied it-tkabbir ekonomiku. 

Ir-rakkomandazzjonijiet jitolbu li l-livelli kollha tal-gvern biex ipoġġu d-djalogu mas-soċjetà ċivili fil-

qalba tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Dan jirriżulta fi djalogu interkulturali reali. L-inizjattivi meħuda minn 

individwi u gruppi komunitarji fil-livell lokali huma essenzjali għall-proċess u jeħtieġ li jkunu 

appoġġjati b’mod xieraq. 

Il-promozzjoni tal-iskambju kulturali biex tiżdied il-mobbiltà hija meqjusa bħala importanti għat-

trawwim ta’ identità Ewropea li tmur lil hinn mit-tikketti nazzjonali. Il-bliet, li diġà jaħsbu permezz 

ta’ netwerks u jfittxu opportunitajiet biex jestendu l-kooperazzjoni, huma f’pożizzjoni perfetta għal 

dan. Dawn huma wkoll fl-aħjar pożizzjoni biex jgħinu lill-individwi u l-gruppi komunitarji biex 

jiżviluppaw proġetti transkonfinali. 

In-netwerks tal-bliet għandhom jitħeġġu biex iżidu l-kooperazzjoni tagħhom internazzjonalment 

kemm barra u kif ukoll ġewwa l-UE. Dan għandu jitqies mhux biss bħala politika li tappoġġja l-

iżvilupp sostenibbli iżda waħda li tħares lejn il-migrazzjoni u l-mobbiltà bħala parti mis-soluzzjoni 

għall-pressjonijiet kontemporanji u mhux bħala problema. L-organizzazzjonijiet kulturali huma 
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f’pożizzjoni tajba biex din l-aspirazzjoni ssir realtà. Filwaqt li l-infrastruttura hija importanti, fiha 

inqas valur mix-xogħol magħmul fil-bini.  

Fl-aħħar nett, il-bliet għandhom jingħataw is-setgħa li jqisu mill-ġdid il-politiki tagħhom u jpoġġu lill-

kultura bħala l-punt tat-tluq tagħhom. L-istrateġiji ta’ riġenerazzjoni għandhom ikollhom l-għan li 

jerġgħu jġibu l-komunitajiet periferiċi lura fiċ-ċentru billi tiddawwar il-ġeografija soċjali tal-bliet. Is-

sigurtà tittejjeb billi jitħeġġeġ l-użu kreattiv tal-ispazji pubbliċi għad-djalogu. Il-binjiet kulturali 

jistgħu jkunu parti kbira minn dan jekk ikunu postijiet ta’ laqgħat fiżiċi, miftuħa u li jilqgħu lin-nies. 
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