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1. Povzetek

EESO je to študijo naročil pri organizaciji Culture Action Europe in mreži Agenda 21 for Culture. 

Študija na podlagi selektivne kvalitativne in kvantitativne analize javno dostopnih raziskav prikazuje

pregled dejavnikov, ki so vplivali na razvoj mest v EU v povezavi s kulturo in identiteto. Kultura je

tematsko raziskana kot gonilo gospodarske rasti, sredstvo za preobrazbo mest, sredstvo za integracijo

in vključevanje ter kot steber evropske identitete znotraj in zunaj Evrope. 

Metodologija za pripravo tega poročila je vključevala pregled literature o navedenih štirih temah. 

Javni razpis je bil poslan mestom in ostalim deležnikom, da bi od njih pridobili podporno gradivo in

primere najboljših praks. Te je potem kot študije primera analizirala raziskovalna skupina.

Uvod prikazuje politični in ekonomski kontekst v današnjem času: porast nacionalističnih strank, ki 

nasprotujejo Evropski uniji, pritisk na evropska mesta in družbe zaradi dotoka ljudi, ki bežijo pred

vojno in pomanjkanjem na Bližnjem vzhodu, v Afriki in drugih območjih nemirov, ter še vedno vidne 

posledice recesije iz leta 2008. Prvič v tej generaciji so glavne vrednote evropske integracije pred 

velikim izzivom. Ugotavlja se, da obstaja povezava med kulturno dediščino mestnega območja in 

ljudmi, ki tam živijo, delajo in potujejo skozi. Ta proces vpliva na identiteto vsakega od njih.

V mestih se prebivalstvo povečuje, tako v absolutnem smislu kot tudi v razmerju do podeželja. Poleg 

te rasti se v primerjavi z manjšimi mesti in vasmi povečuje število multikulturnih in prebivalstveno 

mešanih mestnih okrožjih.

Preplet identitet znotraj mesta (in znotraj posameznih sosesk) je ključen za podobo in blaginjo samega 

mesta. Neizogibna menjava idej in kulturnih nazorov znotraj mest ima močen in pozitiven vpliv na 

kreativno energijo in inovativnost mest. Opozarja se, da so javna območja, ki so nujna za to 

izmenjavo, v nevarnosti zaradi kombinacije poslovnih in varnostnih pritiskov.

Socialne in gospodarske razmere v študiji so bile postavljene ob bok vrsti dejstev in podatkov, ki

povezujejo kulturo z vprašanji, usmerjajočimi dejavnosti Evropske unije. Ta dejstva in podatki so bili 

pridobljeni iz virov Eurostata, UNCTAD, družbe Ernst and Young (EY) in študije o regionalni

kulturni raznolikosti projekta WWWforEurope.

Iz njih je razvidno, da je kulturna raznolikost neenakomerno razširjena po evropskih mestih, z večjo 

zgoščenostjo v večjih mestnih konglomeratih ter v Zahodni in Srednji Evropi. Kultura – opredeljena 

kot umetnost, literatura, tradicija, jeziki, vrednote in prepričanja – je skoraj univerzalno sprejeta kot 

pomembna za strpnost in integracijo, medtem ko so izrazne dejavnosti, ki iz nje izhajajo, pomembne

vsaj trem četrtinam prebivalstva v Evropi, v še večjem deležu pa ljudem z višjo izobrazbo. 
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Kulturno udejstvovanje je relativno enakomerno razširjeno med različnimi starostnimi skupinami, 

vendar je (po pričakovanjih) opaziti večjo skupnostno in družbeno udeležbo pri mlajših, čeprav to ne 

drži pri vseh oblikah umetnosti. Medtem ko se precejšnja večina ljudi udeležuje dogodkov, jih je le 

malo deluje tudi amatersko. Trg kulture kljub temu ostaja eno glavnih gonil mestnega gospodarskega

zdravja.

Poleg kulture obstajajo industrije, ki se s kulturo povezujejo, kot so mediji, oglaševanje, moda,

oblikovanje in založništvo v vseh oblikah, pa tudi novi industriji video iger in digitalnega podjetništva.

Če vse te združimo v skupino dejavnosti, katerih prihodki so močno odvisni od intelektualne lastnine, 

ugotovimo, da skupno prispevajo približno 39 % BDP EU. Verižni učinek kulturne industrije je preko 

infrastrukture, ki omogoča kulturni razcvet – od pisarn do kulturnih centrov, koncertnih dvoran, 

gledališč, kinematografov, muzejev, mest kulturne dediščine in studiev – čutiti po vsem mestu, od 

restavracij, do hotelov, trgovin in barov do transportnega sistema.

V študiji so ti učinki razdeljeni v tri kategorije: ožje pojmovanje kulture, ki se osredotoča samo na 

umetnost in na kulturno dediščino; širše pojmovanje, ki vključuje tudi kulturne industrije; in razširjeno 

pojmovanje, ki vključuje učinke na poslovne dejavnosti, ki so imele korist od ustvarjenega 

ekonomskega prometa. V študiji je podrobno zabeležena vrsta primerov, od mesta Bilbao, kjer je bilo

s pobudami v okviru kulturnih politik ustvarjenih 5,5 % mestnega BDP, do pozitivnih učinkov jazz 

festivala v Umbriji leta 2007, do mesta Salamanca, ki je bilo evropska prestolnica kulture leta 2002 in

naj bi za špansko gospodarstvo ustvarilo več kot 700 milijonov evrov. 

Poleg izjemnega finančnega učinka ima kultura (in znotraj nje še posebej umetnost in kulturna 

dediščina) vrednost v smislu človeškega izražanja, ki presega njene gospodarske koristi. Ta vrednost 

ni zanemarljiva in vse bolj koristi gospodarstvom, ki imajo vedno manjše zaloge naravnih virov in vse

manjšo proizvodno bazo. Kultura poganja turizem, ravno tako kot ga morje in vreme. Prav tako služi

kot spodbujevalni element, okrog katerega se lahko druge storitvene dejavnosti zbirajo in rastejo.

Takšni ekonomski dokazi so osnova za razlago kulture kot orodja za preobrazbo mest, saj jim pomaga

preoblikovati se v dinamična in privlačna središča, vendar niso edini. Mesta so se tega vedno zavedala, 

a v tem stoletju so še bolj s pridom uporabljala kulturo kot sredstvo za ustvarjanje konkurenčne 

prednosti, ne le znotraj svoje regije ali države, ampak tudi po Evropi in širnem svetu. Element kulture

so uporabila tudi manjša mesta, da so preusmerila pozornost stran od nacionalnih in regionalnih

prestolnic in si tako izborila prostor za oglaševanje lastne energije in edinstvenosti.

Zdi se, da mesta za preobrazbo potrebujejo ne le vlaganja v konkretno infrastrukturo, ampak tudi v

mehke veščine in kompetence, pridobljene preko izobraževanja in vseživljenjska učenja, v notranje 

mreženje in v okrepljen socialni kapital. V tem smislu se je treba osredotočiti na aktivno udeležbo 

državljanov kot sooblikovalcev preobrazbe in se preusmeriti od pristopa od zgoraj navzdol v bolj

uravnotežen proces, kjer bo civilnodružbena prenova zamenjala bolj omejene poglede mestne

preobrazbe.
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Pozornost se usmerja na štiri procese, kjer gresta kultura in mestna preobrazba z roko v roki: prenova,

ki jo vodi kultura in kjer se uporabljajo umetniške stavbe in projekti za novo osmišljenje območja in 

pritegnitev podjetij; kulturna prenova, pri kateri se kulturni življenjski stil vključi v območno 

strategijo; kultura in prenova, kjer je kultura del, ampak ne ključna za strategijo; in prenova, ki jo 

vodijo umetniki, kjer zaradi ustanavljanja galerij in studiev umetnikov območje postane bolj zaželeno 

in moderno. V študiji je izpostavljeno, da je pomembno prebivalce soseske naseliti v osrčje območja, 

kjer poteka prenova. Opozarja se na tveganja družbene homogenizacije in gentrifikacije, če mesta 

uporabljajo kulturo le na način, da se propadajoče soseske prenovijo v urejene in moderne. Medtem ko 

to res lahko izboljša videz in statistično podobo območja, hkrati preusmerja probleme drugam, saj 

prebivalce, ki bi jim prenova morala pomagati, višje cene nepremičnin silijo ven iz soseske. 

Na številnih mestih je v poročilu izpostavljeno vprašanje, ali je na kulturo, tako na sodobno kulturo 

kot kulturno dediščino, bolje gledati v smislu njene pomembnosti ali prispevka k drugim družbenim in 

ekonomskim koristim. Medtem ko je pri strategijah, ki izpustijo kulturno dimenzijo, manj verjetno, da

postanejo kaj več kot površinsko uspešne, pa na dolgi rok kultura igra najbolj pozitivno vlogo za 

življenje mest in njihov sloves takrat, ko je vrednotena sama po sebi. Še več, vrednotenje kulture same 

po sebi zagotavlja kulturnim organizacijam prostor, stalne naložbe in prepoznavnost, te prednosti pa se

izgubijo, če je podpora le enkratna ali časovno omejena. 

Prenova propadajočih prostorov ali zapuščenih mestnih območij je bolj uspešna takrat, ko imajo 

umetniki in kulturne organizacije svobodo, da pri prenovi uporabijo lastno domišljijo. Oni lahko

pomagajo občanom in podjetjem, da pogledajo na svojo območje z novimi očmi, pogosto z večjo 

občutljivostjo za okolje in blaginjo skupnosti. Medtem ko infrastruktura za osrednje kulturne objekte 

ostaja pomembna, se več pozornosti začenja namenjati zagotavljanju osnovne infrastrukture, tako da 

se lahko oblikujejo in začnejo uspevati bolj neformalne in organske kulturne pobude. Ta proces je 

priljubljen predvsem med mladimi, ki lahko najbolje zagotavljajo v prihodnost usmerjeno energijo, ki

jo mesto potrebuje, da lahko tekmuje. Tako se mesto tudi ščiti pred vsiljeno in destruktivno 

modernizacijo, ki preoblikuje mesta brez oziranja na lokalno zgodovino in tradicijo. Zaradi takšne,

sicer dobronamerne dejavnosti, mesto pogosto postane manj živahno kot prej in čez nekaj let je treba 

ponovno premisliti o prenovi.

Pri načrtovanju novih prostorov za izboljšanje mestnega življenja je kultura ključni element za 

inovativnost in trajnostnost procesa. Pri mestih, razglašenih za evropsko prestolnico kulture, ki so

sledila tej poti, se je izkazalo, da je prenova obstala še dolgo po preteku prvotnega programa. Podobno

velja za mesta, ki so bila predstavljena kot primeri najboljših praks.

Številne medvladne organizacije, vključno z Evropsko unijo, priznavajo, da kultura velja za orodje 

integracije in vključevanja. UNESCO postavlja medkulturni dialog v središče svojih politik na 

področju vključevanja. Ta je ključen za migracije brez resnih socialnih nemirov. Okvir EU za 

nacionalne akcijske načrte za socialno vključenost izpostavlja vlogo kulturnega sektorja pri 

zmanjševanju tveganja izključenosti. Podobno tudi skupni ukrepi Evropske unije in Sveta Evrope za 

ustvarjanje mreže medkulturnih mest kažejo potencial takšnih politik. Potreba po okrepitvi

medkulturne vključenosti pomeni več kot obstoj prijetnih mest in blaginje ter obsega tudi dolžnosti 

zaščite. Treba je storiti vse, kar je mogoče, da se preusmeri nezadovoljstvo zaradi izključitve, ki vodi k 

nemirom in terorizmu.
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Kljub očitni nuji, da se kultura uporabi pri integraciji in razreševanju konfliktov, in temu, da so 

oblikovalci politike pripoznali njeno vlogo, bi morali na tem področju opraviti še več raziskav in 

učinkovito ovrednotiti orodja. Trenutno obstaja kopica nepreverjenih in posamičnih dokazov iz 

projektov, pa tudi zavedanje, da je nasprotje medkulturnega dialoga, tj. sovražna delitev, očitno 

nevarna, vendar bi bilo treba zbrati več dokazov, da bo mogoče temu delu nameniti ustrezne vire in 

poskrbeti za politično voljo. Del študije se osredotoča na izjave iz mednarodnih poročil, ki tesno 

povezujejo človekove pravice, državljanstvo in kulturno vključevanje. 

Študija kaže, da čeprav umetnost in kulturne industrije prednjačijo pred mnogimi gospodarskimi 

sektorji, bo treba še veliko postoriti, preden bodo politike o spolih in posebnih potrebah označene kot 

zadovoljive. To se nanaša tako na kulturne dejavnosti kot na projekte, v katerih so uporabljene za

prenovo ali izobraževanje. Ampak kot kažejo primeri dobre prakse, ima kulturni sektor velik

usmerjevalni potencial.

Prispevek kulture k evropski identiteti in njenemu dometu je večji kot učinek simbolnih dejanj v 

Evropi ali kulturne diplomacije v svetu. Identiteta se izoblikuje v globalnem kontekstu, kjer se

neizogibno izogne opredelitvam meje, to pa je pogosto v nelagodje vladam. Če odmislimo boj med 

regionalno, nacionalno in evropsko identiteto, ki pesti politično debato (in vodi k napetosti pri 

interpretaciji mest zgodovinske dediščine), so mesta dom mnogim ljudem, ki dojemajo svojo identiteto 

kot večplastno in prožno. Ti so popolnoma prepričani o svoji identiteti, ampak jo izražajo na način, ki 

ni tako predvidljiv ali enostaven za kategorizacijo, ki bi bila bolj všečna oblastem. 

Pohvalno pa je Evropska unija na splošno priznala, da identiteta ni nekaj, kar bi bilo lahko vsiljeno

posameznikom. Program evropskih prestolnic kulture je na nek način postal način za sprejemanje 

notranje raznolikosti in njeno vključevanje v namenoma nejasno definicijo evropske identitete. Zato je 

evropska identiteta predstavljena kot vsota vseh kulturnih identitet ljudi, ki živijo v Evropi, in ne kot

vsota uradnih kultur držav članic Evropske unije. Posledično so mesta v primerjavi z narodi, ki si 

prizadevajo promovirati svojo lastno ozemeljsko zgodovino, bolj primerna za širjenje podobe Evrope

kot vključujočega kulturnega prostora. Mesta so tako postala avtonomni kulturni subjekti v evropski 

globalni zgodbi in razvijajo strategije, s katerimi uveljavljajo svoj lokalni in mednarodni pomen, in ne

več pretežno nacionalnega, kakor bi ravnala še stoletje nazaj. 

Kulturna omrežja so se izkazala kot učinkovito orodje za vključevanje mednarodnih partnerjev izven 

Evrope in za razširitev projektov preko mej držav članic. Kulturna mobilnost je zaradi zmožnosti 

kreativnih ustvarjalcev, da svoje delo razvijajo na mednarodni ravni, velikokrat bolj naravna in jo je

lažje organizirati kot zaposlitveno ali politično mobilnost. Omrežja mest so še posebej aktivna v 

sodelovanju preko meja in umeščanju kulturne izmenjave in sodelovanja v središče svojih načrtov. 

Priporočila na koncu študije so povezana v štiri glavne zahteve, in sicer naj Evropska unija: pripozna 

kulturne pravice kot temeljne za človekov razvoj; pripozna kulturo kot nujno za trajnostni razvoj; 

podpre medkulturno izmenjavo za spodbujanje družbenega in ekonomskega razvoja; in okrepi

odločitve mest, na podlagi katerih naj kultura odigra pomembno vlogo v naši prihodnosti. 
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Hkrati se opozarja, naj se na kulturo ne gleda kot na proizvod kulturnih organizacij, ampak kot na

sredstvo, ki državljanom omogoča doseganje njihovih ciljev, pri čemer se skupni prostori znotraj mest 

uporabljajo za dialog in izmenjavo. Opozarja se, da kulturne pravice lahko včasih postanejo ovira 

širšim človekovim pravicam in ščitijo prakse, ki imajo pravzaprav več opraviti z družbenim 

omejevanjem in kontrolo kot pa s svobodo kulturnega izražanja. Poudariti je treba, da mesta

potrebujejo kulturne politike, da odstranijo takšne ovire.

Trajnost postaja ključen element pri mestnih ekonomskih in socialnih politikah, zato bi gledanje na 

kulturo kot na samostojen steber teh politik moralo biti običajna praksa. Med kulturo in vsemi ostalimi 

področji trajnosti obstaja naravna povezava. Podobno bo trdna kulturna politika imela pozitiven 

učinek tudi na druge javne in zasebne pobude. To bi se moralo odražati v kohezijskih strategijah in 

ukrepih, ki so usmerjeni v povečanje gospodarske rasti. 

V skladu s priporočili naj bi vse ravni upravljanja dialog s civilno družbo postavile v središče 

odločanja. Pravi medkulturni dialog bo izšel iz tega. Pobude posameznikov in skupnosti na lokalni 

ravni so bistvene za ta proces in jih je treba ustrezno podpreti.

Spodbujanje kulturne izmenjave za večjo mobilnost je pomembno pri vzbujanju občutka evropske 

identitete, ki presega nacionalne oznake. Mesta, ki razmišljajo v smislu mreženja in priložnosti za širše

sodelovanje, so popoln prostor za to. Prav tako so v najboljšem položaju, da pomagajo posameznikom

in skupnosti razviti projekte preko meja.

Omrežja mest bi bilo treba spodbujati k okrepitvi sodelovanja na mednarodni ravni zunaj in znotraj

EU. To bi moralo biti dojeto ne samo kot politika v podporo trajnostnega razvoja, ampak kot politika,

v skladu s katero so migracije in mobilnost del rešitve za sodobne pritiske, ne problem. Kulturne

organizacije so v dobrem položaju za uresničitev te želje. Čeprav je infrastruktura pomembna, je manj 

dragocena od dela, ki je narejeno znotraj stavb.

Na koncu bi moralo biti mestom omogočeno, da ponovno preučijo svoje politike in kulturo določijo za 

izhodišče. Strategije prenove bi morale biti usmerjene v to, da se pritegne skupnosti na obrobju nazaj v 

središče in tako preobrne družbena geografija mest. S spodbujanjem kreativne uporabe javnih 

prostorov za dialog bi bila okrepljena tudi varnost. Kulturni objekti lahko pri tem igrajo pomembno

vlogo, če so odprt, gostoljuben in naraven prostor za srečevanje. 
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