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Streszczenie

Niniejsze badanie zostało zlecone organizacjom Culture Action Europe i Agenda 21 dla Kultury
UCLG przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES). Stanowi ono przegląd czynników
rozwoju miast UE związanych z kulturą i tożsamością, dokonany w formie wybiórczej analizy
jakościowej i ilościowej badań w domenie publicznej. Badania kultury zostały przeprowadzone
tematycznie pod kątem jej wykorzystania jako siły napędowej wzrostu gospodarczego, narzędzia
służącego do przekształcania miast, do włączania i integracji oraz jako filaru tożsamości europejskiej
w Europie i poza nią.
Metodologia opracowywania sprawozdania obejmowała przegląd literatury dotyczącej tych czterech
tematów. Do miast i innych zainteresowanych stron skierowano publiczne zaproszenie z prośbą
o dostarczenie pomocnych informacji i przykładów dobrej praktyki. Materiały te zostały następnie
przeanalizowane przez zespół badawczy w formie studiów przypadku.
We wstępie zwraca się uwagę na współczesny kontekst polityczny i gospodarczy: rosnącą
popularność partii nacjonalistycznych o negatywnym nastawieniu wobec UE, obciążenia dla miast
i społeczeństw europejskich spowodowane napływem osób uciekających przed wojną i ubóstwem na
Bliskim Wschodzie, w Afryce i w innych regionach konfliktów oraz trwające jeszcze skutki recesji
z roku 2008. Po raz pierwszy od wielu lat kluczowe wartości integracji europejskiej są poważnie
zagrożone. Można zaobserwować symbiozę między dziedzictwem kulturowym przestrzeni miejskiej
a ludźmi, którzy w niej żyją, pracują i w niej się poruszają; proces ten wpływa na tożsamość każdej
osoby.
Zauważa się, że ludność miast zwiększa się zarówno pod względem liczbowych wartości
bezwzględnych, jak i w stosunku do obszarów wiejskich. Wzrost ten obejmuje również zwiększenie
liczby dzielnic miejskich o charakterze wielokulturowym i cechujących się zróżnicowaniem
mieszkańców, co zdecydowanie odbiega od sytuacji w mniejszych miastach i wsiach.
Wzajemnie przeplatające się tożsamości w ramach jednego miasta (oraz jego poszczególnych
dzielnic) są zasadniczym składnikiem budującym wizerunek tego miasta i dobrobyt jego
mieszkańców. W sposób naturalny dochodzi wówczas do wymiany pomysłów i postaw wobec kultury
w miastach, a to przekłada się na większy potencjał kreatywności i innowacyjności. Pojawia się
obawa, że przestrzeni publicznej, która jest niezbędna do tej wymiany, zagrażają połączone czynniki
związane z handlem i bezpieczeństwem.
Klimat społeczny i gospodarczy wprowadzono w kontekst badania w formie różnych faktów i danych
liczbowych wpisujących kulturę w sprawy decydujące o działaniach podejmowanych w Europie.
Informacje te zaczerpnięto ze źródeł Eurostatu, UNCTAD, Ernst and Young (EY) oraz z badania
regionalnej różnorodności kulturowej przeprowadzonego w ramach projektu WWWforEurope.
Pokazały one, że różnorodność kulturowa w miastach europejskich rozkłada się nierównomiernie,
a jej większe zagęszczenie znajduje się w dużych aglomeracjach miejskich oraz
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w Europie Zachodniej i Środkowej. Kultura – definiowana jako sztuka, literatura, tradycje, języki,
wartości i wierzenia – niemal powszechnie uważana jest za ważny czynnik związany z tolerancją
i integracją, a działania związane ze środkami ekspresji, które z niej się wywodzą, są ważne dla co
najmniej trzech czwartych ludności Europy, przy czym odsetek ten jest jeszcze wyższy u osób dobrze
wykształconych.
Partycypacja kulturowa jest względnie stała w całym spektrum wiekowym, a wśród młodych ludzi
(co nie dziwi) obserwuje się większy nacisk na uczestnictwo we wspólnocie i społeczeństwie, chociaż
nie dotyczy to wszystkich form sztuki. Znaczna większość ogólnie uczestniczy w wydarzeniach
kulturalnych, niemniej odsetek osób czynnych amatorsko jest zdecydowanie niższy. Rynek kultury
jest jednak nadal ważnym elementem wpływającym na kondycję gospodarczą miast.
Oprócz kultury jako takiej, istnieją branże z nią powiązane, m.in. media, reklama, moda, wzornictwo
i wszelka działalność wydawnicza, a także nowe branże gier wideo i przedsiębiorczości cyfrowej.
Gdyby połączyć je razem jako rodzaje działalności, których przychód jest mocno związany
z własnością intelektualną, okazałoby się, że przyczyniają się do 39% PKB UE. Poprzez
infrastrukturę umożliwiającą rozwój sektorów kultury – od biur po ośrodki kultury, sale koncertowe,
teatry, kina, muzea, miejsca pamięci i pracownie artystyczne – branże te pośrednio wpływają na całe
miasto, począwszy od restauracji, hoteli, sklepów i barów, a skończywszy na systemie transportu.
W badaniu efekty te podzielono na trzy kategorie: kategorię związaną z wąską definicją kultury,
ograniczoną jedynie do sztuki i dziedzictwa; kategorię związaną z szerszą definicją obejmującą
również sektory kultury; oraz kategorię związaną z rozszerzoną definicją obejmującą korzystny
wpływ wygenerowanego obrotu gospodarczego na działalność handlową. W dokumencie
szczegółowo opisano szereg przykładów, począwszy od faktu uzyskania przez Bilbao 5,5% PKB
miasta dzięki inicjatywom związanym z polityką kulturalną, poprzez pozytywne skutki festiwalu
Umbria Jazz w 2007 r., a kończąc na Salamance, która w 2002 r. cieszyła się przez rok tytułem
Europejskiej Stolicy Kultury, przynosząc hiszpańskiej gospodarce ponad 700 mln EUR.
Mimo tak znaczącego wpływu finansowego, wartość kultury (a zwłaszcza jej części związanej ze
sztuką i dziedzictwem) polega na ludzkiej ekspresji, która wykracza poza związane z nią korzyści
ekonomiczne. Nie można tej wartości bagatelizować i ma ona coraz większe znaczenie
w gospodarkach, w których zmniejsza się ilość zasobów naturalnych i maleje przemysł wytwórczy.
Kultura wpływa na ruch turystyczny tak samo jak bliskość morza i pogoda. Ponadto stanowi
katalizator, wokół którego inne branże usługowe mogą się gromadzić i rozwijać.
Dane ekonomiczne są ważnym, ale niejedynym elementem wyjaśniającym rolę, którą kultura pełni
jako narzędzie służące do przekształcania miast, tj. pomagania im w „wymyśleniu siebie na nowo”
jako dynamicznych i atrakcyjnych ośrodków. Miasta zawsze miały tego świadomość, jednak w XXI
wieku kulturę coraz częściej wykorzystuje się do tego, by dać im przewagę konkurencyjną nad
rywalami, nie tylko w regionie czy w kraju, ale także w całej Europie i na świecie. Także mniejsze
miasta wykorzystują kulturę, by odciągnąć uwagę od stolic krajowych i regionalnych, co pozwala im
propagować swoją energię i odmienność.
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Wiadomo, że transformacja miejska wymaga nie tylko inwestycji w infrastrukturę materialną, ale
także w umiejętności miękkie i kompetencje uzyskiwane poprzez edukację i uczenie się przez całe
życie, tworzenie wewnętrznej sieci kontaktów oraz wzmacnianie kapitału społecznego. Należy
zwrócić uwagę na aktywne uczestnictwo obywateli jako współautorów rewitalizacji, na odejście od
działań odgórnych w kierunku bardziej zrównoważonych procesów, w ramach których odnowa
obywatelska zastępuje bardziej ograniczone koncepcje dotyczące rekonwersji miast.
Zwraca się uwagę na cztery procesy, w których kultura i rewitalizacja miasta występują obok siebie:
na proces rewitalizacji poprzez kulturę, polegający na wykorzystywaniu budynków i projektów
związanych ze sztuką do zdefiniowania na nowo danego obszaru i do przyciągnięcia innej
działalności; rewitalizację kulturową, polegającą na włączeniu stylu życia obejmującego uczestnictwo
w kulturze w strategię danego obszaru; połączenie kultury i rewitalizacji, w której kultura jest
związana ze strategią, lecz nie stanowi integralnej jej części; oraz rewitalizację poprzez artystów,
dzięki której powstawanie pracowni artystycznych i galerii sprawia, że dana okolica jest chętniej
wybierana i staje się modna jako miejsce zamieszkania. W analizie podkreślono, że ważne jest, by
w centrum działań rewitalizacyjnych znaleźli się okoliczni mieszkańcy. Ostrzega się również przed
zagrożeniami związanymi z homogenizacją społeczną i gentryfikacją, które pojawiają się, gdy miasta
postrzegają kulturę jedynie jako sposób na to, by obszary zdegradowane stały się modne i czyste.
Chociaż wygląd i dane statystyczne dotyczące danego obszaru mogą w ten sposób ulec poprawie,
problem przenoszony jest gdzie indziej, ponieważ mieszkańcy, którym rewitalizacja miała pomóc,
zostają zmuszani do wyprowadzenia się z danego obszaru ze względu na wzrost cen nieruchomości.
W wielu miejscach sprawozdania pojawia się kwestia tego, czy kultura, zarówno współczesna, jak
i stanowiąca dziedzictwo jest należycie traktowana, biorąc pod uwagę jej znaczenie lub przyczynianie
się do innych korzyści społecznych i gospodarczych. Sugeruje się, że strategie pomijające wymiar
kulturalny mogą wiązać się jedynie z pozornym sukcesem, natomiast długoterminowo najwięcej
korzyści dla życia i reputacji miasta pojawia się wówczas, gdy kultura doceniana jest jako taka.
Docenianie kultury jako takiej wiąże się z zapewnieniem organizacjom kulturalnym miejsca, ciągłego
wsparcia inwestycyjnego oraz widoczności – korzyści znikają, gdy pomoc postrzegana jest jako
jednorazowa lub ograniczona w czasie.
Rewitalizacja zrujnowanych lub opuszczonych obszarów miejskich jest znacznie łatwiejsza, gdy
artyści i organizacje kulturalne mogą puścić wodze wyobraźni. Pomagają oni obywatelom
i przedsiębiorstwom na nowo odkryć te obszary, często nadając otoczeniu nowy klimat i poprawiając
samopoczucie społeczności. Chociaż infrastruktura głównych budynków kulturalnych jest ważna,
nacisk kładziony jest na zapewnienie podstawowej infrastruktury, tak aby można było kształtować
i rozwijać bardziej nieformalne i organiczne inicjatywy kulturalne; proces ten jest szczególnie
atrakcyjny dla osób młodych, którzy idealnie nadają się do tego, by zapewnić miastu energię
i spojrzenie w przyszłość potrzebne do konkurowania z innymi. Pomaga to również chronić miasto
przed narzucaną i destrukcyjną modernizacją, która wiąże się z przebudową miasta z pominięciem
lokalnej historii i tradycji – działaniem w dobrej wierze, które często powoduje zanikanie życia
miejskiego i musi być na nowo planowane po kilku latach.
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Przy projektowaniu nowych przestrzeni mających poprawić jakość życia w mieście kultura jest
kluczowym elementem, który sprawia, że proces ten jest innowacyjny i zrównoważony. W miastach,
które otrzymały tytuł Europejskiej Stolicy Kultury i podążyły tą ścieżką, proces rewitalizacji
wykroczył znacznie poza ramy czasowe zaplanowane w pierwotnym programie. Spostrzeżenie to
potwierdzają również miasta opisywane jako przykłady najlepszej praktyki.
Jeśli chodzi o kulturę jako narzędzie służące integracji i włączaniu społecznemu, w sprawozdaniu
stwierdzono, że działanie takie dostrzega znaczna liczba organizacji międzyrządowych, włącznie
z UE. UNESCO umieszcza dialog międzykulturowy w centrum swojej polityki dotyczącej włączania
społecznego. Jest on uważany za kluczowy element, umożliwiający migrację bez poważnych
niepokojów społecznych. W unijnym zarysie krajowych planów działania na rzecz włączenia
społecznego podkreślono rolę sektora kultury w zmniejszaniu ryzyka wykluczenia. Również wspólne
działanie UE i Rady Europy związane z utworzeniem sieci miast międzykulturowych świadczy
o przekonaniu, że taka polityka ma potencjał. Potrzeba zwiększania włączania międzykulturowego
dotyczy obowiązku ochrony, wykraczając poza obszar jakości życia w mieście oraz zdrowy dobrobyt;
chodzi o dołożenie starań, by skierować na inne tory frustrację, która wynika z wykluczenia oraz
prowadzi do niepokojów i terroryzmu.
Mimo wyraźnej konieczności wykorzystywania kultury do integracji i łagodzenia konfliktów oraz
uznania jej jako narzędzia przez decydentów politycznych potrzebne są dalsze badania i bardziej
skuteczna ocena narzędzi. Istnieje dużo niepotwierdzonych danych i informacji z pojedynczych
projektów – a także świadomość, jak bardzo groźne jest przeciwieństwo dialogu międzykulturowego,
czyli wroga separacja – niemniej konieczne będzie zgromadzenie większej ilości materiałów, by te
działania mogły uzyskać poparcie w postaci odpowiednich zasobów i woli politycznej. Część analizy
poświęcona jest stwierdzeniom zawartym w sprawozdaniach międzynarodowych, które łączą ze sobą
ściśle pojęcia praw człowieka, obywatelstwa i integracji kulturowej.
Analiza sugeruje, że chociaż sztuka i sektory kultury wyprzedzają wiele gałęzi gospodarki, potrzebny
jest jeszcze znaczny postęp w zakresie polityki dotyczącej płci i specjalnych potrzeb, by można je
uznać za zadowalające. Dotyczy to zarówno działalności kulturalnej, jak i projektów, w których jest
ona wykorzystywana do rewitalizacji lub edukacji. Jednakże, jak pokazują przykłady dobrej praktyki,
sektor kultury ma potencjał, by odgrywać wiodącą rolę.
Wkład kultury w tożsamość europejską oraz jej zasięg są większe niż skutki symbolicznych działań
w Europie lub dyplomacji kulturalnej w pozostałych częściach świata. Tożsamość jest kształtowana
w kontekście globalnym, przez co nieuchronnie umyka definicjom ograniczającym, często ku
niezadowoleniu rządów. Abstrahując od walki między tożsamością regionalną, narodową
i europejską, która opanowała debatę polityczną (i która prowadzi do napięć w interpretacji miejsc
dziedzictwa), miasta są domem wielu ludzi, którzy uważają, że ich tożsamość jest wieloraka
i elastyczna. Są oni w pełni przekonani o swojej tożsamości, ale wyrażają ją na sposoby, które są
nieprzewidywalne i sprzeczne z dążeniem władz do uproszczonej kategoryzacji.
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Zasługą Unii Europejskiej jest to, że zasadniczo uznaje, iż tożsamość nie jest czymś, co da się
narzucić poszczególnym osobom. Program Europejskich Stolic Kultury w pewnym sensie stał się
sposobem na afirmację wewnętrznej różnorodności i na jej wpisanie w celowo rozmytą definicję
tożsamości europejskiej. Dlatego przedstawiana jest ona jako łączna suma tożsamości kulturowych
wszystkich ludzi żyjących w Europie, a nie oficjalnych kultur państw członkowskich UE. W związku
z tym miasta mogą przyczyniać się do budowania wizerunku Europy jako integracyjnego obszaru
kulturowego znacznie bardziej niż narody, którym zależy na propagowaniu historii własnego
terytorium. Miasta stają się zatem autonomicznymi podmiotami kulturowymi w ogólnej historii
Europy i tworzą strategie, które nadają im znaczenie na szczeblu lokalnym i międzynarodowym, a nie
tylko krajowym, jak było jeszcze sto lat temu.
Sieci kulturalne okazały się skutecznym narzędziem służącym do łączenia partnerów spoza granic
Europy oraz rozszerzania projektów poza granice państw członkowskich. Dzięki zdolności
specjalistów z sektora kreatywnego do pracy na poziomie międzynarodowym, mobilność kulturowa
jest często naturalniejsza i łatwiejsza do osiągnięcia niż mobilność zatrudnienia lub mobilność
polityczna. Sieci miast szczególnie aktywnie współdziałają ponad granicami oraz traktują współpracę
i wymianę kulturową jako główny element swoich planów.
Zalecenia zawarte na końcu analizy pogrupowane zostały w cztery ogólne postulaty, by UE: uznała
prawa kulturalne za element kluczowy dla rozwoju człowieka; uznała kulturę za element niezbędny
dla zrównoważonego rozwoju; wspierała wymianę pomiędzy kulturami, aby stymulować rozwój
społeczny i gospodarczy; a także dała miastom możliwość podejmowania decyzji, które będą
kształtować naszą przyszłość.
W analizie pojawił się apel o postrzeganie kultury nie jako efektu działań organizacji kulturalnych,
lecz jako narzędzia służącego obywatelom, wykorzystującego wspólne przestrzenie dialogu
i wymiany. Zawarto również ostrzeżenie przed wykorzystywaniem praw kulturalnych jako
przeszkody w upowszechnianiu praw człowieka, co oznacza obronę działań, które w istocie są bliższe
wprowadzaniu kontroli i ograniczeń społecznych niż wolności ekspresji kulturowej. Podkreśla się, że
w celu usunięcia takich przeszkód miasta muszą prowadzić politykę kulturalną.
Zrównoważony rozwój staje się zasadniczym elementem polityki gospodarczej i społecznej miast,
zatem normą powinno być uznanie kultury za samodzielny filar tego rozwoju. Istnieje naturalna
łączność między kulturą a pozostałymi obszarami zrównoważonego rozwoju. Zdecydowana polityka
na rzecz kultury dodatnio wpłynie na inicjatywy publiczne i prywatne. Należy ująć ten aspekt
w strategiach spójności i w działaniach stymulujących wzrost gospodarczy.
W zaleceniach wzywa się władze na wszystkich szczeblach do uczynienia z dialogu ze
społeczeństwem obywatelskim centralnego elementu procesu decyzyjnego. Efektem takich działań
będzie prawdziwy dialog międzykulturowy. Inicjatywy podejmowane oddolnie przez pojedyncze
osoby i grupy lokalne mają kluczowe znaczenie dla tego procesu i powinny być odpowiednio
wspierane.
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Upowszechnianie wymiany kulturowej w celu zwiększenia mobilności jest postrzegane za ważny
element krzewienia tożsamości europejskiej wykraczającej poza narodowość. Zadanie to mogą
znakomicie spełniać miasta, które już teraz działają w ramach sieci i szukają okazji do poszerzenia
współpracy. Są one również w stanie najlepiej pomagać osobom i grupom lokalnym w rozwijaniu
projektów transgranicznych.
Sieci miast należy zachęcać do zwiększania współpracy międzynarodowej, zarówno w UE, jak i poza
nią. Działania te należy traktować nie tylko jako politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, ale
również jako politykę, w której migracja i mobilność nie stanowią problemu, lecz część rozwiązania
współczesnych napięć. Organizacje kulturalne są w stanie te dążenia urzeczywistnić. Chociaż
infrastruktura jest istotna, liczy się mniej niż działania prowadzone wewnątrz budynków, które ją
tworzą.
Miasta należy zachęcać do przeanalizowania swojej polityki, poczynając od polityki kulturalnej.
Strategie rewitalizacji powinny dążyć do przyciągania społeczności z peryferiów miast z powrotem
do ich centrów poprzez odwrócenie geografii społecznej miast. Poziom bezpieczeństwa można
zwiększyć dzięki zachęcaniu do kreatywnego wykorzystywania przestrzeni publicznej do dialogu.
Ważną rolę w tej dziedzinie mogą odgrywać budynki kulturalne, pod warunkiem że będą otwarte,
przyjazne i będą stanowić naturalne miejsca spotkań.
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