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Deze studie werd uitgevoerd door Culture Action Europe en Agenda 21 for Culture – UCLG naar

aanleiding van een aanbesteding van het Europees Economisch en Sociaal Comité. De informatie en
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studie opgenomen informatie.
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1. Samenvatting

Het EESC heeft Culture Action Europe en Agenda 21 for Culture de opdracht gegeven deze studie uit

te voeren. De studie geeft een overzicht van de factoren in de ontwikkeling van steden binnen de EU

die zijn gekoppeld aan cultuur en identiteit, door middel van selectieve kwalitatieve en kwantitatieve

analyse van onderzoek in het publieke domein. Cultuur wordt thematisch onderzocht, in termen van

het gebruik ervan als motor voor economische groei, instrument voor het transformeren van steden,

voor integratie en inclusiviteit en als pijler van de Europese identiteit binnen Europa en erbuiten.

De methodologie voor de samenstelling van dit rapport bestond onder meer uit een

literatuuronderzoek over deze vier thema's. Er werd een openbare oproep gedaan aan steden en andere

belanghebbenden om ondersteunend bewijs en voorbeelden van beste praktijken in te dienen. Deze

werden vervolgens geanalyseerd door het onderzoeksteam als casestudies.

In de inleiding wordt ingegaan op de huidige politieke en economische context: de opkomst van de

nationalistische partijen die vijandig tegenover de EU staan, de druk op Europese steden en

maatschappijen die wordt veroorzaakt door de toestroom van personen die op de vlucht zijn voor

oorlog en ontberingen in het Midden-Oosten, Afrika en andere onrustige gebieden en de voortdurende

effecten van de recessie van 2008. Voor de eerste keer in een generatie staan de kernwaarden van

Europese integratie ernstig onder druk. Er wordt opgemerkt dat er sprake is van een symbiose tussen

de geërfde cultuur van de stedelijke ruimte en de mensen die er wonen, werken of tijdelijk verblijven;

een proces dat de identiteit van elk van deze groepen beïnvloedt.

Ook wordt vermeld dat de bevolking van de steden groeit, zowel in absolute zin als in verhouding tot

de bevolking in landelijke gebieden. Binnen deze stijging vindt ook een toename plaats van het aantal

stadsdistricten met multiculturele eigenschappen en een diverse groep bewoners. Dit contrasteert sterk

met de situatie in kleinere steden en dorpen.

De combinatie van identiteiten binnen een stad (en binnen de individuele wijken in die stad) is

cruciaal voor het imago en de welvaart van de stad zelf. De onvermijdelijke uitwisseling van ideeën

en cultureel bepaalde opvattingen binnen steden heeft een sterke en positieve impact op hun creatieve

energie en op innovatie. Er wordt gewaarschuwd dat de openbare ruimten die cruciaal zijn voor deze

uitwisseling, worden bedreigd door een combinatie van commerciële en veiligheidsfactoren.

Het sociale en economische klimaat van de studie werd in context geplaatst door een veelvoud aan

feiten en cijfers die cultuur koppelen aan de kwesties die de activiteiten op Europees niveau sturen.

Deze komen uit Eurostat-bronnen, van UNCTAD en Ernst and Young (EY), evenals uit een studie

van WWWforEurope over regionale culturele diversiteit.

Ze tonen aan dat de culturele diversiteit in de Europese steden ongelijk is verdeeld, met hogere

concentraties in de grote stedelijke agglomeraties en in West- en Midden-Europa. Cultuur –

gedefinieerd als kunst, literatuur, tradities, talen, waarden en overtuigingen – wordt bijna universeel

als belangrijk beschouwd voor tolerantie en integratie, terwijl de expressieve activiteiten die ervan af
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zijn geleid, belangrijk zijn voor ten minste driekwart van de bevolking van Europa, waarvan een hoog

percentage nog steeds een relatief hoog opleidingsniveau heeft.

Culturele participatie is redelijk constant in het hele leeftijdsspectrum. Jonge mensen (en dat is geen

verrassing) zijn meer geneigd deel te nemen aan gemeenschappelijke en sociale activiteiten, maar dit

geldt niet voor alle kunstvormen. Een ruime algemene meerderheid woont evenementen bij, en een

veel kleiner percentage is zelf actief als amateur. De markt voor cultuur blijft echter een belangrijke

motor vormen voor de economische gezondheid van een stad.

Naast cultuur zelf, zijn er ook de sectoren die er nauw mee verbonden zijn, zoals de media, reclame,

mode, ontwerp en allerlei publicatie-activiteiten en ook de nieuwe videogaming- en digitale sector.

Als deze sectoren worden samengevoegd in een categorie activiteiten die voor hun inkomen sterk

afhankelijk zijn van intellectueel eigendom, dan dragen zij ongeveer 39 % bij aan het bbp van de EU.

Het domino-effect dat de culturele sectoren veroorzaken door middel van de infrastructuur die zij

ontwikkelen om te kunnen floreren – van kantoren tot culturele centra, concertgebouwen, theaters,

bioscopen, musea, plaatsen met cultureel erfgoed en studio's – wordt in de hele stad gevoeld, onder

meer door restaurants, hotels, winkels, bars en het vervoerssysteem.

In de studie worden deze effecten in drie categorieën ingedeeld: een enge definitie van het begrip

cultuur, waaronder alleen de kunsten en erfgoed vallen; een bredere definitie waaronder ook de

culturele sectoren vallen; en een uitgebreide definitie waarbij rekening wordt gehouden met de impact

op de commerciële activiteiten die hebben geprofiteerd van de economische bedrijvigheid die ontstaat

door cultuur. In de studie wordt uitgebreid ingegaan op een reeks voorbeelden, gaande van de

culturele beleidsinitiatieven in Bilbao, die goed zijn voor 5,5 % van het bbp van de stad, tot het

positieve effect van het jazzfestival van Umbrië in 2007 en van Salamanca's jaar als Culturele

Hoofdstad van Europa in 2002, dat de Spaanse economie meer dan 700 miljoen euro zou hebben

opgeleverd.

Cultuur (en dan met name de disciplines kunst en erfgoed) mag dan een indrukwekkende financiële

impact hebben, haar waarde in termen van menselijke expressie is nog veel groter dan de

economische voordelen. Die waarde mag niet worden onderschat en is steeds nuttiger voor

economieën die minder kunnen terugvallen op een basis van natuurlijke hulpbronnen en verwerkende

industrieën. Cultuur stimuleert toerisme net zo sterk als de zee en het weer. Ook fungeert cultuur als

katalysator: andere dienstensectoren kunnen zich eromheen verzamelen en meegroeien.

Dergelijk economisch bewijs benadrukt de rol die cultuur speelt bij het transformeren van steden –

door hen te helpen zichzelf opnieuw uit te vinden als dynamische en aantrekkelijke centra – maar kan

deze rol niet alleen verklaren. Steden hebben dit altijd al geweten, maar deze eeuw hebben zij cultuur

steeds meer ingezet om een concurrentievoordeel te creëren ten opzichte van rivalen, niet alleen

binnen de eigen regio of het eigen land, maar in heel Europa en wereldwijd. Ook is cultuur door

kleinere steden gebruikt om de aandacht af te leiden van nationale en regionale hoofdsteden, zodat zij

hun energie en bijzondere karakter kunnen laten zien.
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Het is duidelijk dat voor de transformatie van steden meer nodig is dan alleen investeringen in harde

infrastructuur. Er moet ook worden geïnvesteerd in zachte vaardigheden en competenties door middel

van onderwijs en een leven lang leren, intern netwerken en een groter sociaal kapitaal. In dit opzicht

moet aandacht worden besteed aan de actieve deelname van burgers als medescheppers van

revitalisering, en moet de nadruk meer komen te liggen op evenwichtige processen in plaats van op

top-downprocessen, zodat een beperkte kijk op stedelijke transformatie plaats kan maken voor

maatschappelijke vernieuwing.

Er wordt aandacht gevraagd voor vier processen waarbij culturele en stedelijke revitalisering hand in

hand gaan: door cultuur geleide revitalisering, waarbij gebouwen met kunst en kunstprojecten worden

gebruikt om een gebied een andere identiteit te geven en andere bedrijven aan te trekken; culturele

revitalisering, waarbij de integratie van culturele levensstijlen wordt gebruikt in een gebiedsstrategie;

cultuur en revitalisering, waarbij cultuur deel uitmaakt van een strategie maar niet op integrale wijze;

en door artiesten geleide revitalisering, waarbij de vestiging van studio's van kunstenaars en galerieën

ervoor zorgt dat meer mensen in een bepaalde wijk willen wonen en dat deze wijk „trendy” wordt. In

de studie wordt erop gewezen dat het belangrijk is de bewoners van een buurt centraal te zetten bij

pogingen tot revitalisering. Er wordt gewaarschuwd voor de risico's van sociale homogenisering en

gentrificatie als steden cultuur alleen maar zien als een manier om verwaarloosde gebieden modieus te

maken en op te schonen. Dit kan de uitstraling en de statistieken van een gebied misschien verbeteren,

maar het verplaatst het probleem, omdat de huurders, die werden geacht te profiteren van de

revitalisering, uit het gebied worden weggedreven door de stijging in de prijzen van onroerend goed.

In het rapport wordt meerdere malen de vraag gesteld of cultuur, zowel hedendaagse cultuur als

erfgoed, het best kan worden benaderd op basis van haar intrinsieke waarde of als factor die kan

bijdragen aan andere sociale en economische voordelen. Er wordt geopperd dat strategieën rekening

moeten houden met de culturele dimensie om meer dan slechts oppervlakkige resultaten te behalen,

maar dat cultuur de meest positieve invloed kan hebben op het leven in en de reputatie van een stad

wanneer zij op de lange termijn autonoom wordt beoordeeld. Indien cultuur autonoom wordt

gewaardeerd, betekent dit bovendien dat culturele organisaties ruimte en constante middelen krijgen

en zichtbaar zijn. De voordelen gaan verloren wanneer steun slechts eenmalig of voor een korte

periode wordt verstrekt.

Het positieve effect op de herinrichting van braakliggende terreinen of verwaarloosde stedelijke

gebieden is aanzienlijk indien kunstenaars en culturele organisaties de vrijheid krijgen om hun

verbeelding te gebruiken. Zij kunnen burgers en bedrijven helpen gebieden opnieuw te ontdekken,

vaak met een nieuwe gevoeligheid voor het milieu en het welzijn van de gemeenschap. De

infrastructuur voor „mainstream” culturele gebouwen blijft belangrijk, maar de nadruk verschuift naar

het verschaffen van basisvoorzieningen waardoor er meer informele en organische culturele

initiatieven kunnen ontstaan en floreren – een proces dat met name jonge mensen aanspreekt, en zij

zijn precies de aangewezen personen om te zorgen voor de toekomstgerichte energie die een stad

nodig heeft om te concurreren. Dit helpt ook de stad te beschermen tegen opgelegde en destructieve

moderniseringsplannen om steden opnieuw te ontwikkelen zonder dat hierbij rekening wordt

gehouden met de lokale geschiedenis en tradities: goedbedoelde acties die de steden vaak echter
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minder levendig maken dan voorheen en die na een paar jaar weer moeten worden herzien.

Bij het ontwerpen van nieuwe ruimten om de kwaliteit van het stedelijke leven te verhogen, is cultuur

het kernelement dat het proces innovatief en duurzaam maakt. Steden die in het verleden Culturele

Hoofdstad van Europa zijn geweest en dit pad hebben gevolgd, hebben aangetoond dat de effecten

van de revitalisering nog lang na afloop van het oorspronkelijke programma bleven voortduren.

Hetzelfde geldt voor de steden die worden genoemd bij de voorbeelden van beste praktijken.

In de studie wordt aangegeven dat cultuur door een aanzienlijk aantal intergouvernementele

organisaties, waaronder de EU zelf, wordt erkend als een instrument voor integratie en inclusiviteit.

De UNESCO stelt interculturele dialoog centraal in haar inclusiviteitsbeleid. Cultuur wordt zonder

meer gezien als cruciale factor om migratie mogelijk te maken zonder dat dit tot ernstige sociale

onrust leidt. In de opzet van de EU voor nationale actieplannen voor sociale inclusie wordt de rol

benadrukt die de culturele sector kan spelen om het risico op uitsluiting te beperken. Ook de

gezamenlijke acties van de EU en de Raad van Europa om een netwerk van interculturele steden tot

stand te brengen, laat zien dat men overtuigd is van het potentieel van dergelijk beleid. De

interculturele inclusie moet niet alleen worden verbeterd om aangename steden en gezonde welvaart

te creëren, maar ook met het oog op veiligheid; door dat te doen kan de frustratie worden voorkomen

die wordt veroorzaakt door uitsluiting en die tot onrust en terrorisme kan leiden.

Ondanks de duidelijke noodzaak om cultuur in te zetten voor integratie en het bestrijden van

conflicten, en ondanks de erkenning door beleidsmakers van deze noodzaak, moet er meer onderzoek

worden gedaan en moeten de instrumenten doeltreffender worden geëvalueerd. Er is goed anekdotisch

en geïsoleerd bewijsmateriaal van projecten – en men is zich ervan bewust dat het tegenovergestelde

van interculturele dialoog, vijandige scheiding, ronduit gevaarlijk is – maar er moet meer

bewijsmateriaal worden verzameld om toereikende middelen en politieke wil voor de werkzaamheden

te garanderen. Een deel van de studie besteedt aandacht aan uitspraken in internationale rapporten

waarin de begrippen mensenrechten, burgerschap en culturele inclusie nauw aan elkaar worden

gekoppeld.

In de studie wordt geopperd dat er nog steeds heel wat werk moet worden verzet om ervoor te zorgen

dat het beleid inzake gendergelijkheid en bijzondere behoeften toereikend is, ondanks het feit dat de

kunst- en de culturele sector het op dit gebied beter doen dan veel andere sectoren van de economie.

Dit geldt zowel voor de culturele activiteiten zelf als voor de projecten waarbij cultuur wordt ingezet

voor revitalisering of onderwijs. De voorbeelden van goede praktijken tonen echter wel aan dat de

culturele sector een enorm potentieel heeft om een voortrekkersrol te vervullen.

De bijdrage van cultuur aan de Europese identiteit en het bereik ervan is groter dan het effect van

emblematische acties binnen Europa of van culturele diplomatie in de rest van de wereld. Identiteit

komt tot stand in een globale context en laat zich niet beïnvloeden door grenzen, hoe vervelend

regeringen dat vaak ook vinden. De strijd tussen regionale, nationale en Europese identiteiten beheerst

het politieke debat (en leidt tot spanningen bij de interpretatie van plaatsen met cultureel erfgoed),

maar in de steden wonen heel veel mensen die hun eigen identiteit juist als meervoudig en flexibel



5

beschouwen. Ze zijn volledig zeker van hun identiteit, maar drukken deze uit op manieren die

onvoorspelbaar zijn en indruisen tegen de voorkeur van de autoriteiten om mensen in te delen in

simpele categorieën.

De Europese Unie heeft over het algemeen wel altijd erkend dat identiteit niet iets is dat aan personen

kan worden opgelegd. Het programma Cultuursteden van Europa is in zekere zin een manier

geworden om de inherente diversiteit te omarmen en deze op te nemen in een opzettelijk vage

definitie van de Europese identiteit. Deze identiteit wordt daarom gepresenteerd als de optelsom van

de culturele identiteiten van alle mensen die in Europa wonen, en niet van de officiële culturen van de

lidstaten van de EU. Als gevolg hiervan zijn steden geschiktere instrumenten om het idee van Europa

als inclusieve culturele ruimte te verspreiden dan naties die angstvallig hun eigen territoriale

geschiedenis willen benadrukken. Zo worden steden autonome culturele actoren binnen de identiteit

die Europa wereldwijd projecteert en ontwikkelen zij strategieën om zich te positioneren als lokaal en

internationaal belangrijke spelers, en niet als nationale spelers, zoals zij dat een eeuw geleden zouden

hebben gedaan.

Culturele netwerken zijn een doeltreffend instrument gebleken om partners van buiten Europa aan te

trekken en projecten uit te voeren die de grenzen van de lidstaten overschrijden. Culturele mobiliteit

is, dankzij het vermogen van creatieve professionals om hun werk op internationaal niveau te

ontwikkelen, vaak natuurlijker en gemakkelijker te organiseren dan arbeids- of politieke mobiliteit.

Netwerken van steden hebben op bijzonder actieve wijze hun krachten gebundeld over de grenzen

heen en culturele uitwisselingen en samenwerking een centrale rol toegekend bij de plannen die zij

ontwikkelen.

De aanbevelingen die aan het einde van de studie worden gedaan, zijn gegroepeerd in vier algemene

verzoeken. De EU wordt verzocht om: te erkennen dat culturele rechten fundamenteel zijn voor de

menselijke ontwikkeling; te erkennen dat cultuur noodzakelijk is voor duurzame ontwikkeling; de

uitwisseling tussen culturen te ondersteunen om sociale en economische ontwikkeling te stimuleren;

en steden de kans te geven onze toekomst vorm te geven door middel van cultuurbeleid.

Binnen deze aanbevelingen wordt erop aangedrongen cultuur niet als een output van culturele

organisaties te zien, maar als een instrument waarmee burgers hun gemeenschappelijke ruimten in de

steden kunnen gebruiken voor dialoog en uitwisselingen. Er wordt gewaarschuwd dat culturele

rechten soms kunnen worden gebruikt als een obstakel voor bredere mensenrechten, door praktijken

te verdedigen die in werkelijkheid meer van doen hebben met sociale beperkingen en controles dan

met vrijheid van culturele expressie. Het wordt benadrukt dat steden cultuurbeleid moeten gebruiken

om dergelijke obstakels weg te nemen.

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker element in het economische en sociale beleid van steden,

en cultuur zou hierbij standaard als autonome pijler moeten worden meegenomen. Er bestaat een

natuurlijk verband tussen cultuur en alle andere aspecten van duurzaamheid. Evenzo zal een sterk

cultuurbeleid een positieve impact hebben op andere publieke en particuliere initiatieven. Dit moet

worden weerspiegeld in cohesiestrategieën en maatregelen die erop zijn gericht de economische groei
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te bevorderen.

Het wordt aanbevolen dialoog met het maatschappelijk middenveld op alle bestuursniveaus een

centrale rol toe te kennen in de besluitvorming. Dit zal leiden tot een daadwerkelijke interculturele

dialoog. Initiatieven van onderaf van personen en gemeenschapsgroepen zijn essentieel voor het

proces en moeten op gepaste wijze worden ondersteund.

Het bevorderen van culturele uitwisselingen om de mobiliteit te vergroten, wordt gezien als een

belangrijke factor om een gevoel van Europese identiteit tot stand te brengen dat nationale grenzen

overstijgt. Steden, die toch al in netwerken denken en op zoek zijn naar manieren om meer samen te

werken, zijn hier de perfecte plaats voor. Ook zijn zij de beste plaats om personen en

gemeenschapsgroepen te helpen grensoverschrijdende projecten te ontwikkelen.

Netwerken van steden moeten worden aangemoedigd om hun internationale samenwerking uit te

breiden, zowel binnen als buiten de EU. Dit moet niet alleen worden gezien als beleid om duurzame

ontwikkeling te bevorderen, maar ook als een beleid waarin migratie en mobiliteit worden gezien als

onderdeel van de oplossing voor hedendaagse uitdagingen en niet als een probleem. Culturele

organisaties zijn uitermate geschikt om deze ambitie waar te maken. Infrastructuur is belangrijk, maar

is minder waardevol dan het werk dat wordt verzet binnenin de gebouwen.

Ten slotte moeten steden de vrijheid krijgen om hun beleid te herzien en te werken met cultuur als

uitgangspunt. Revitaliseringstrategieën moeten erop zijn gericht perifere gemeenschappen terug te

brengen naar het centrum door de sociale geografie van steden om te keren. Door het creatieve

gebruik van de openbare ruimte voor dialoog aan te moedigen, zal de veiligheid toenemen. Culturele

gebouwen kunnen hierbij een enorm belangrijke rol spelen als zij open, uitnodigende en natuurlijke

plekken zijn om samen te komen.
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