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1.

Sinteză

Prezentul studiu a fost comandat de CESE asociației Culture Action Europe și organizației Orașe și
Administrații Locale Unite (UCLG), în contextul inițiativei „Agenda 21 pentru cultură”. El oferă o
imagine de ansamblu asupra factorilor de dezvoltare urbană a Uniunii Europene din perspectiva
culturii și identității, printr-o analiză selectivă calitativă și cantitativă a cercetării în domeniul public.
Cultura este analizată tematic din perspectiva utilizării sale ca mijloc de creștere economică, ca
instrument de reconversie a orașelor, de integrare și incluziune și ca pilon al identității europene, atât
în Europa, cât și în afara ei.
Metodologia de elaborare a raportului a inclus și o analiză documentară în raport cu aceste patru teme.
A fost lansat un apel public către orașe și alte părți interesate în vederea prezentării unor elemente
revelatoare și a unor exemple de bune practici. Aceste studii de caz au fost apoi analizate de echipa de
cercetare.
Introducerea descrie contextul politic și economic actual: ascensiunea unor partide naționaliste ostile
Uniunii Europene, presiunea la care sunt supuse orașele și societățile europene ca urmare a afluxului
de persoane ce fug de războiul și de privațiunile din Orientul Mijlociu, Africa și alte zone de conflict
și efectele persistente ale recesiunii din 2008. Pentru prima dată în istoria unei generații, valorile
principale ale integrării europene se confruntă cu provocări serioase. Se observă o simbioză între
moștenirea culturală a spațiului urban și oamenii care locuiesc, lucrează și trec prin acest spațiu; acest
proces influențează identitatea fiecăruia.
Se constată că populația orașelor se află în creștere atât în termeni absoluți, cât și față de zonele rurale.
În cadrul acestei creșteri, se înregistrează și o dezvoltare a cartierelor urbane, caracterizate printr-o
populație multiculturală și diversă, în profund contrast cu orașele mai mici sau cu satele.
Pentru imaginea și prosperitatea unui oraș, este esențial melanjul identităților aflate pe teritoriul său
(și în fiecare dintre cartierele sale). Inevitabilul schimb de idei și de atitudini culturale din cadrul
orașelor are un impact puternic și pozitiv asupra energiei lor creative și inovatoare. S-au exprimat
totuși temeri legate de faptul că spațiile publice esențiale pentru aceste schimburi sunt amenințate de o
serie de presiuni comerciale și de securitate.
În studiu, climatul socio-economic a fost pus în context printr-o serie de date și cifre care leagă strâns
cultura de elementele care guvernează activitatea europeană. Acestea au fost extrase din surse
Eurostat, UNCTAD, Ernst and Young (EY) și dintr-un studiu privind diversitatea culturală și
regională, realizat de WWWforEurope.
Ele au demonstrat faptul că diversitatea culturală este repartizată inegal în orașele europene, fiind mai
concentrată în marile aglomerații urbane și în Europa de Vest și Centrală. Cultura – definită prin artă,
literatură, tradiții, limbi, valori și credințe – este aproape universal considerată ca importantă pentru
toleranță și integrare, iar activitățile cu funcție expresivă care țin de acest domeniu sunt importante
pentru cel puțin trei sferturi din populația Europei, un procent mai mare înregistrându-se în rândul
persoanelor cu un nivel de educație mai ridicat.
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Participarea la evenimentele culturale este relativ constantă pentru toate categoriile de vârstă, tinerii
(fapt deloc surprinzător) acordând mai multă importanță activităților cu caracter colectiv și social,
chiar dacă acest lucru nu este valabil pentru toate formele de artă. Deși, în marea lor majoritate, iau
parte la evenimente, ei participă în număr mult mai mic ca artiști amatori. Totuși, piața culturii
continuă să fie un factor esențial al sănătății economice a orașelor.
Pe lângă cultura în sine, există și sectoarele asociate, precum mass-media, publicitatea, moda,
proiectarea și editarea sub toate formele, alături de noile industrii precum jocurile video și aplicațiile
digitale. Dacă acestea activități sunt grupate ca surse de venit dependente în mare măsură de
proprietatea intelectuală, contribuția lor la PIB-ul UE este de aproximativ 39 %. Efectele industriilor
culturale, prin infrastructura creată pentru a le permite să se dezvolte – de la birouri la centre culturale,
săli de concerte, teatre, cinematografe, muzee, situri de patrimoniu și studiouri – se răsfrâng asupra
întregului oraș, de la restaurante, hoteluri, magazine și baruri, la sistemul de transport.
Studiul a împărțit aceste efecte în trei categorii: cultura, dintr-o perspectivă limitată, rezumându-se la
arte și patrimoniu; o perspectivă mai amplă, care cuprinde și industriile culturale; o perspectivă
extinsă, care include impactul asupra operațiunilor comerciale care au beneficiat de traficul economic
generat. Studiul prezintă în detaliu o serie de exemple: orașul Bilbao, în care inițiativele de politică
culturală au generat 5.5% din PIB, efectul pozitiv al Festivalului de Jazz din Umbria din 2007 și titlul
de „Capitală europeană a culturii” acordat orașului Salamanca în 2002, care, conform datelor, a
generat peste 700 de milioane EUR pentru economia spaniolă.
Dincolo de impactul său financiar impresionant, cultura (și în special artele și patrimoniul) este
valoroasă din perspectiva posibilităților de expresie umană, care transcend beneficiul economic.
Această valoare nu este neglijabilă și este din ce în ce mai utilă economiilor a căror bază de resurse
naturale se află în scădere și sectorului manufacturier. Cultura impulsionează turismul la fel de mult
ca marea sau vremea. Aceasta oferă, de asemenea, elementul catalizator în jurul căruia se pot
cristaliza și dezvolta alte sectoare ale serviciilor.
Aceste dovezi economice susțin, dar nu sunt singurele care explică rolul pe care îl are cultura ca
instrument de reconversie a orașelor, pentru a le ajuta să se reinventeze ca centre dinamice și
atractive. Orașele au știut acest lucru dintotdeauna, dar în secolul actual, cultura a fost folosită tot mai
mult pentru a le conferi un avantaj competitiv nu numai în propria regiune sau țară, ci și în întreaga
Europă și în lume. Cultura a fost folosită și de orașele mai mici pentru a atrage asupra lor atenția
acordată capitalelor naționale și regionale, permițându-le să își promoveze energia și personalitatea.
Este de la sine înțeles că transformarea urbană necesită investiții nu numai în infrastructură, ci și în
competențele non-tehnice și în competențele generate de educație și de învățarea pe tot parcursul
vieții, în rețelele interne și într-un capital social mai puternic. În acest sens, trebuie să se acorde
atenție participării active a cetățenilor în calitate de coautori ai procesului de regenerare, trecându-se
de la procesele decizionale descendente la o abordare mai echilibrată, în care reînnoirea civică să
înlocuiască viziunile mai limitate asupra reconversiei urbane.
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Sunt semnalate patru procese în care cultura și regenerarea urbană merg mână în mână: regenerarea
axată pe cultură, care utilizează clădirile și proiectele destinate artei pentru a redefini o zonă și a
atrage alte sectoare de activitate; regenerarea culturală, care utilizează integrarea unui anumit stil
cultural de viață în strategia unei zone; cultura și regenerarea, în care cultura face parte, dar nu
integrantă, dintr-o strategie; și regenerarea condusă de artiști, în care crearea de studiouri și galerii
pentru artiști face ca o zonă de locuit să devină mai atractivă și mai modernă. Studiul subliniază că
este important ca locuitorii unui cartier să fie plasați în centrul eforturilor de regenerare. Acesta
avertizează asupra riscurilor omogenizării sociale și ale gentrificării în cazul în care orașele văd
cultura doar ca pe o modalitate de a transforma zonele defavorizate în zone curate și la modă. Deși
aspectul și statisticile unei zone pot fi îmbunătățite, problemele sunt transferate altundeva, iar
persoanele pe care regenerarea ar fi trebuit să le ajute se văd nevoite să se mute din zonă odată cu
creșterea prețurilor locuințelor.
În mai multe locuri, raportul ridică problema dacă, în ce privește cultura, atât cea actuală, cât și cea de
patrimoniu, cea mai bună abordare este din perspectiva importanței sale sau a contribuției sale la alte
beneficii sociale și economice. Acesta sugerează că, în timp ce strategiile care exclud dimensiunea
culturală nu vor avea, probabil, decât un succes de suprafață, pe termen lung, atunci când este
valorizată în sine, cultura este factorul cel mai favorizant pentru viața și reputația orașelor. Mai mult,
valorizarea culturii în sine presupune asigurarea unui spațiu de activitate pentru organizațiile culturale,
investiții continue și o vizibilitate permanentă; beneficiile se pierd dacă sprijinul este punctual sau de
scurtă durată.
Reinventarea spațiilor aflate în paragină sau a zonelor urbane abandonate este facilitată considerabil
atunci când artiștii și organizațiile culturale dispun de libertatea de a-și folosi imaginația. Aceștia ajută
cetățenii și întreprinderile să redescopere noi teritorii, propunând o abordare inedită a mediului și ideii
de bunăstare a comunității. Deși infrastructura pentru clădirile culturale convenționale rămâne
importantă, se pune tot mai mult accentul pe asigurarea facilităților de bază pentru apariția și
dezvoltarea unor inițiative culturale mai informale și organice, acest proces fiind în special pe placul
tinerilor, care sunt cei mai în măsură să ofere orașului energia înnoitoare de care are nevoie pentru a fi
competitiv. Acest fapt ajută și la protejarea orașului de planurile de modernizare impuse și distructive,
prin care orașele sunt reamenajate fără să se acorde atenție istoriei și tradiției locale; ca urmare a
acestor acțiuni, deși bine intenționate, orașul își pierde vibrația de dinainte și trebuie regândit după
câțiva ani.
În conceperea unor spații noi pentru îmbunătățirea calității vieții urbane, cultura este elementul
principal care face ca acest proces să fie inovator și durabil. S-a dovedit că, atunci când orașele care
au deținut titlul de Capitală europeană a culturii au urmat această cale, reînnoirea lor s-a prelungit
dincolo de programul inițial. În egală măsură, observația este confirmată de orașele menționate printre
exemplele de bune practici.
Analizând cultura ca pe un instrument de integrare și de incluziune, studiul raportează că acest lucru a
fost recunoscut de un număr semnificativ de organizații interguvernamentale, inclusiv de Uniunea
Europeană. UNESCO situează dialogul intercultural în centrul politicilor sale privind incluziunea.
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Într-adevăr, acesta este considerat ca fiind esențial pentru a permite migrația fără tulburări sociale
grave. Proiectul UE cu privire la planurile naționale de acțiune pentru incluziunea socială subliniază
rolul pe care îl poate juca sectorul cultural în reducerea riscului de excludere. În mod similar, acțiunea
comună a UE și a Consiliului Europei în ceea ce privește crearea unei rețele de orașe interculturale
ilustrează încrederea în potențialul unor astfel de politici. Necesitatea de a crește incluziunea
interculturală nu se reduce la a construi orașe plăcute și o prosperitate durabilă, ci include și datoria de
asigurare a protecției cetățenilor; numai așa se poate evita frustrarea generată de excluziune și care
duce la conflicte și terorism.
În ciuda necesității imperioase de a utiliza cultura ca parte a procesului de integrare și de reducere a
conflictelor și în pofida recunoașterii sale de către factorii de decizie, este nevoie de mai multă
cercetare și de o evaluare eficientă a instrumentelor. Deși proiectul dispune de dovezi empirice și
izolate, și deși se conștientizează faptul că distanța ostilă, opusă dialogului intercultural, este evident
periculoasă, sunt necesare mai multe dovezi, astfel încât aceste acțiuni să beneficieze de resurse
adecvate și voință politică. O secțiune a studiului este consacrată declarațiilor din rapoartele
internaționale care leagă strâns noțiunea de drepturi ale omului de noțiunile de cetățenie și de
incluziune culturală.
Studiul sugerează că, deși artele și industriile culturale se află înaintea multor sectoare ale economiei,
multe alte realizări sunt necesare pentru ca politicile privind egalitatea de gen și nevoile speciale să
poată fi considerate satisfăcătoare. Acest lucru este valabil și în ce privește activitățile culturale
propriu-zise folosite în cadrul unor proiecte de regenerare sau educație. Totuși, sectorul cultural
dispune de un mare potențial pentru a deschide calea în acest sens, așa cum arată exemplele de bune
practici.
Contribuția culturii la identitatea europeană și succesul acesteia nu se limitează la rezultatele
acțiunilor emblematice din cadrul Europei sau ale diplomației culturale în restul lumii. Identitatea se
formează într-un context global, depășind inevitabil granițele, deseori punând în dificultate anumite
guverne. Dincolo de lupta dintre identitatea regională, națională și cea europeană, care provoacă
dezbaterea politică (și care generează tensiuni în ce privește interpretarea siturilor de patrimoniu), în
orașe trăiesc numeroase persoane care își consideră identitatea ca fiind multiplă și flexibilă. Acestea
sunt perfect convinse de identitatea lor, dar o exprimă în moduri imprevizibile, care se opun dorinței
autorităților de a stabili cu ușurință o clasificare.
În acest sens, Uniunea Europeană a recunoscut în general faptul că identitatea nu poate fi impusă
persoanelor. Programul privind orașele europene ale culturii a devenit într-un fel o modalitate de
acceptare a diversității inerente și de includere a acesteia într-o definiție deliberat ambiguă a identității
europene. Ea este prin urmare prezentată ca fiind suma identităților culturale ale tuturor persoanelor
care trăiesc în Europa și nu suma culturilor oficiale ale statelor membre ale UE. În consecință, este
mai util să se folosească orașele pentru a răspândi imaginea Europei ca un spațiu cultural favorabil
incluziunii, și nu națiunile, care sunt preocupate să-și promoveze propriile istorii teritoriale. Prin
urmare, orașele devin actori culturali autonomi în istoria globală a Europei, dezvoltând strategii care
le plasează pe poziții importante pe plan local și internațional și nu în primul rând pe plan național, ca
în secolul trecut.
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Rețelele culturale s-au dovedit a fi un instrument eficient pentru atragerea unor parteneri din afara
granițelor Europei și pentru extinderea proiectelor dincolo de granițele statelor membre. Mobilitatea
culturală este adesea mai naturală și mai ușor de organizat decât mobilitatea forței de muncă sau
mobilitatea politică, datorită capacității profesioniștilor din sectorul creativ de a-și desfășura munca la
nivel internațional. Rețelele de orașe s-au implicat activ în acțiuni destinate coeziunii transfrontaliere,
plasând schimburile și cooperarea culturală în centrul planurilor pe care le concep.
Recomandările cu care se încheie studiul sunt grupate sub patru cerințe generale, și anume ca UE: să
recunoască drepturile culturale ca fundamentale pentru dezvoltarea umană; să recunoască cultura
drept o necesitate pentru dezvoltarea durabilă; să susțină schimbul între culturi, pentru promovarea
dezvoltării sociale și economice și să permită ca deciziile adoptate la nivelul orașelor privind cultura
să ne contureze viitorul.
În cadrul acestor recomandări, se face apel la considerarea culturii nu ca un rezultat al activității
organizațiilor culturale, ci ca un catalizator pentru ca cetățenii să utilizeze spațiile comune din orașe
pentru schimburi și dialog. Totodată, se trage un semnal de alarmă cu privire la faptul că drepturile
culturale pot fi folosite uneori ca o barieră în calea respectării drepturilor omului în sens mai larg,
susținând practici care în realitate țin mai mult de restricția socială și de controlul social decât de
libertatea de expresie culturală. Se subliniază faptul că orașele trebuie să utilizeze politicile culturale
pentru a îndepărta aceste obstacole.
Dezvoltarea durabilă devine un element esențial al politicii economice și sociale a orașelor, iar
considerarea culturii ca un pilon autonom în cadrul acesteia ar trebui să fie o practică obișnuită. Există
o legătură naturală între cultură și toate celelalte sectoare ale dezvoltării durabile. În mod similar, o
politică culturală puternică cultură va avea un impact pozitiv asupra altor inițiative publice și private.
Acest lucru ar trebui reflectat în strategii și măsuri de coeziune menite să accelereze creșterea
economică.
Recomandările solicită tuturor nivelurilor de guvernare să plaseze dialogul cu societatea civilă în
centrul procesului de luare a deciziilor. De aici va rezulta un dialog intercultural autentic. Inițiativele
individuale și ale grupurilor comunitare de la nivel local sunt esențiale pentru acest proces și trebuie
sprijinite în mod adecvat.
Promovarea schimbului cultural în vederea creșterii mobilității este considerată importantă pentru
stimularea identității europene care transcende etichetele naționale. Orașele, care deja gândesc în
rețele și caută oportunități de extindere a cooperării, sunt perfect în măsură să facă acest lucru. Ele
sunt de asemenea cele mai capabile să ajute persoanele și grupurile comunitare să elaboreze proiecte
transfrontaliere.
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Rețelele urbane ar trebui încurajate să-și îmbunătățească cooperarea la nivel internațional, atât în
afara, cât și în interiorul UE. Acest lucru trebuie văzut nu numai ca o politică de susținere a
dezvoltării durabile, ci și ca o politică ce consideră migrația și mobilitatea ca fiind una dintre căile de
soluționare a presiunilor actuale, nu o problemă. Organizațiile culturale sunt în măsură să transforme
această aspirație în realitate. Deși este importantă, infrastructura este mai puțin valoroasă decât munca
realizată în interiorul clădirilor.
În sfârșit, orașele ar trebui abilitate să își regândească politicile, având cultura ca punct de plecare.
Strategiile de regenerare ar trebui să vizeze refocalizarea pe comunitățile periferice, prin inversarea
geografiei sociale a orașelor. Securitatea ar fi consolidată prin încurajarea utilizării creative a spațiilor
publice pentru dialog. Clădirile culturale pot juca un rol major în acest sens dacă sunt spații de
întâlnire deschise, primitoare și naturale.
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