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Denna studie genomfördes av Culture Action Europe och Agenda 21 for Culture – UCLG efter det att en

anbudsinfordran hade utlysts av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Den information och de

synpunkter som anges i denna studie är författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska

ekonomiska och sociala kommitténs officiella ståndpunkt. Europeiska ekonomiska och sociala

kommittén garanterar inte tillförlitligheten i de uppgifter som ingår i denna studie.

Varken Europeiska ekonomiska och sociala kommittén eller personer som agerar på kommitténs

vägnar kan hållas ansvariga för eventuell användning av informationen däri.
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1. Sammanfattning

Denna studie har utförts på uppdrag av EESK av Culture Action Europe och Agenda 21 for Culture.

Den ger en översikt över faktorerna i utvecklingen av städer i EU med anknytning till kultur och

identitet och är baserad på en selektiv kvalitativ och kvantitativ analys av forskning på det offentliga

området. Kultur undersöks tematiskt i fråga om dess användning som drivkraft för att skapa

ekonomisk tillväxt, ett verktyg för stadsförnyelse och för integration och delaktighet, samt som en av

den europeiska identitetens grundpelare både inom och utanför Europa.

Metoden för sammanställningen av rapporten omfattade en genomgång av litteraturen om dessa fyra

teman. En offentlig ansökningsomgång om utarbetande av dokumentation och exempel på bästa

praxis gick ut till städer och andra intressenter. Dessa analyserades sedan som fallstudier av

forskningsteamet.

I inledningen konstateras den politiska och ekonomiska kontexten i dagsläget: framväxten av

nationalistiska partier som är fientligt inställda till EU, trycket på europeiska städer och samhällen till

följd av tillflödet av människor som flyr undan krig och nöd i Mellanöstern, Afrika och andra oroliga

områden och de fortsatta effekterna av recessionen 2008. För första gången i en generation står de

grundläggande värderingarna för integration i Europa inför stora utmaningar. Det konstateras att det

råder symbios mellan den ärvda kulturen i stadsområdet och människorna som lever, arbetar och

passerar genom staden; en process som påverkar var och ens identitet.

Man konstaterar också att städernas invånarantal ökar både i absoluta termer och i förhållande till

landsbygden. I denna ökning ingår också ett stort antal stadsdelar med multikulturella kännetecken

och en mångfald bland invånarna som står i tydlig kontrast till mindre städer och samhällen.

Kombinationen av identiteter i en stad (och inom dess enskilda stadsdelar) är avgörande för stadens

image och dess välstånd. Det ofrånkomliga utbytet av idéer och kulturella attityder i städer har en

stark och positiv inverkan på deras kreativa energi och innovation. Att det offentliga rummet, som har

en avgörande betydelse för detta utbyte, hotas av en kombination av kommersiell och

säkerhetsmässigt tryck anses vara ett orosmoment.

Det sociala och ekonomiska klimat som är föremål för studien sattes in i ett sammanhang genom en

rad fakta och siffror som knyter ihop kultur med de frågor som styr Europas verksamhet. Dessa

hämtades från Eurostat-källor, FN:s konferens för handel och utveckling (Unctad), Ernst & Young

(EY) och en studie om regional kulturell mångfald utarbetad av WWWforEurope.

Dessa visade att kulturell mångfald är ojämnt fördelad mellan städerna i Europa, med större

koncentrationer i stora tätortsområden och i västra och mellersta Europa. Nästan alla anser att kultur –

definierad som konst, litteratur, traditioner, språk, värderingar och övertygelser – är viktigt för

tolerans och integration, medan expressiva aktiviteter som är baserade på kultur är viktiga för

åtminstone tre fjärdedelar av Europas befolkning, med en ännu högre andel bland högutbildade.
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Deltagande i kulturella aktiviteter är tämligen konstant över åldersspektrumet. Det fästs (föga

överraskande) större vikt vid kollektivt och socialt deltagande bland unga människor, även om detta

inte stämmer för alla konstformer. Medan en stor majoritet deltar i evenemang, är en mycket mindre

andel aktiva som amatörer. Marknaden för kultur fortsätter emellertid att vara en stor drivkraft för

ekonomisk välfärd i städerna.

Vid sidan av själva kulturen finns de branscher som förknippas med den, bland annat media, reklam,

mode, design och förlagsbranschen i alla dess former, tillsammans med de nya branscherna för

videospel och digital företagsverksamhet. Om dessa slås ihop till en grupp av aktiviteter som är

mycket beroende av immateriella rättigheter för sina inkomster, utgör de cirka 39 % av EU:s BNP.

Kulturbranscherna skapar kedjeeffekter genom infrastrukturen som införts för att de ska blomstra –

från kontor till kulturcentrum, konserthus, teatrar, biografer, muséer, kulturarvsplatser och ateljéer –

genom hela staden från restauranger, hotell, affärer och barer till transportsystemet.

I studien delades dessa effekter in i tre kategorier: en smal syn på kultur som begränsar den till enbart

konst och kulturarv; en bredare syn som även omfattar kulturbranscherna; och en utökad syn som

inkluderar inverkan på kommersiell verksamhet som drog nytta av den ekonomiska trafik som

skapades. Studien omfattar en förteckning med exempel, allt från de 5,5 % av stadens BNP som

Bilbaos kulturpolitiska initiativ föranledde och de positiva effekterna av Umbrias jazzfestival 2007 till

Salamancas år som Europas kulturhuvudstad 2002, som sägs ska ha genererat över 700 miljoner euro

till den spanska ekonomin.

Trots sin imponerande ekonomiska inverkan har kulturen (och speciellt undergrenarna konst och

kulturarv) ett värde som ett uttryck för mänskligheten som överstiger den ekonomiska nyttan den

genererar. Detta värde kan inte förbises och det blir alltmer användbart för ekonomier vars bas av

naturresurser och tillverkningsindustrier minskar. Kultur lockar turister lika mycket som hav och sol.

Den är också katalysatorn som lockar till sig andra servicebranscher och får dem att växa.

Sådana ekonomiska bevis stöder, men kan inte ensamt förklara, kulturens roll som ett verktyg för

stadsförnyelse – ett verktyg för att hjälpa dem förnya sig som dynamiska och attraktiva centrum.

Städer har alltid känt till detta, men under detta århundrade har kulturen i allt större grad använts för

att ge dem en konkurrensfördel gentemot rivaler, inte enbart i deras egen region eller deras eget land,

utan över hela Europa och världen utanför. Kulturen har också använts av mindre städer för att dra till

sig uppmärksamheten från nationella och regionala huvudstäder och göra det möjligt för dem att lyfta

fram sin energi och egenart.

Det är underförstått att urban förändring utöver investeringar i hård infrastruktur också kräver

investeringar i mjuka färdigheter och kompetenser som skapas genom utbildning och livslångt

lärande, sammanslutning i interna nätverk och starkare socialt kapital. I detta avseende måste man se

till att invånarna deltar aktivt som medskapare i stadsförnyelsen, och att man övergår från en

toppstyrd process till en mer balanserad process där medborgarnas bidrag ersätter mer begränsade

synsätt på stadsförnyelse.
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Fyra processer där kultur och stadsförnyelse går hand i hand uppmärksammas: kulturledd förnyelse

som använder konstbyggnader och -projekt för att omdefiniera ett område och knyta in andra företag;

kulturell förnyelse som integrerar den kulturella livsstilen i en områdesstrategi; kultur och förnyelse

där kulturen är en del av men inte väsentlig för en strategi; och konstnärsledd förnyelse där inrättandet

av ateljéer och konstgallerier gör ett område mer attraktivt och trendigt att bo i. I studien understryks

att det är viktigt att sätta invånarna i en stadsdel i centrum av förnyelseförsöken. I studien varnas för

riskerna med social homogenisering och statushöjning om städerna ser kulturen endast som ett sätt att

göra nergångna områden mer moderna och städade. Medan detta kan förbättra utseendet och

statistiken i ett område, flyttar det problemen någon annanstans genom att vartefter priserna stiger

driva ut hyresgästerna, som förnyelsen skulle hjälpa, ur området.

På ett flertal ställen i rapporten tas det upp huruvida kultur, både samtida och arv, bäst behandlas

i fråga om dess egen betydelse eller som en bidragare till andra sociala och ekonomiska fördelar. Det

föreslås att det, medan det är osannolikt att strategier som utelämnar den kulturella dimensionen blir

mer än ytligt framgångsrika, på lång sikt är när man värdesätter kulturen på dess egna villkor som den

spelar den mest positiva rollen för att ge en stad dess liv och rykte. Att värdesätta kulturen på dess

egna villkor innebär vidare att ge kulturella organisationer utrymme, kontinuerliga investeringar och

synlighet – fördelarna går förlorade om stödet ses som en engångsföreteelse eller är tidsbundet.

Förnyelse av förfallna områden eller övergivna urbana områden får stor hjälp när konstnärer och

kulturella organisationen ges frihet att använda sin fantasi. De hjälper invånare och företag att

återupptäcka områden, ofta med ny känsla för miljön och samhällets välfärd. Medan infrastruktur för

de allmänna kulturbyggnaderna är viktig, håller fokus på att flyttas mot att tillhandahålla de

grundläggande faciliteterna så att mer informella och organiska kulturella initiativ kan uppstå och

blomstra – en process som särkskilt tilltalar unga som är bäst lämpade att tillhandahålla den

framåtdrivande energi en stad behöver för att konkurrera. Detta hjälper också att skydda staden från

påtvingade och destruktiva moderniseringsplaner som gör om städer utan hänsyn till lokal historia och

lokala traditioner: välmenande åtgärder som ofta gör staden mindre livfull än förut och som måste

tänkas om igen efter några år.

När nya utrymmen utformas för att förbättra kvaliteten på det urbana livet är kulturen ett viktigt

element som gör processen innovativ och hållbar. Då de städer som har haft titeln Europas

kulturhuvudstad har följt denna väg har förnyelsen av dem visat sig överleva det ursprungliga

programmet med en ansenlig tid. Likaså är städerna som tas upp bland exemplen på bästa praxis ett

bevis på detta.

I fråga om kultur som ett verktyg för integration och delaktighet rapporteras det i studien att detta har

konstaterats av ett stort antal mellanstatliga organisationer, inklusive EU själv. UNESCO:s

delaktighetspolitik kretsar kring interkulturell dialog. Det anses vara avgörande att migration utan

allvarliga sociala oroligheter tillåts. EU:s utkast till nationella handlingsplaner för social integration

understryker den roll som kultursektorn kan spela för att minska risken för utestängning. Likaså visar

EU:s och Europarådets gemensamma åtgärd att skapa ett nätverk av interkulturella städer tron på den
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potential en sådan politik har. Nödvändigheten av att stärka det interkulturella deltagandet går bortom

trevliga städer och sunt välstånd till skyldigheten att skydda – att göra allt för att avleda frustrationen

som härstammar från utestängning och som leder till oroligheter och terrorism.

Trots den tydliga tvingande nödvändigheten att använda kulturen som en del av integrationsprocessen

och för att mildra konflikter, och dess erkännande av beslutsfattare, finns det ett behov av mer

forskning och effektiv utvärdering av verktygen. Medan det finns bra anekdotiska och enstaka

projektbevis – och en medvetenhet om att motsatsen till interkulturell dialog, fientlig separation, är

uppenbart farligt – måste det samlas in fler så att arbetet kan ägnas tillräckliga resurser och politisk

vilja. En del av studien ägnas åt påståenden i internationella rapporter som sammanlänkar koncepten

mänskliga rättigheter, medborgarskap och kulturell delaktighet.

I studien föreslås att det, medan konsten och kulturbranscherna ligger före många sektorer

i ekonomin, fortfarande är långt kvar innan jämställdhetspolitiken och politiken för särskilda behov

kan anses nöjaktig. Detta gäller lika mycket själva den kulturella verksamheten som projekten där

verksamheten används för förnyelse eller utbildning. Dock finns det stor potential för kultursektorn att

visa vägen, vilket exemplen på god praxis bevisar.

Kulturens inverkan på den europeiska identiteten och dess räckvidd är större än effekten av

symboliska handlingar i Europa eller av kulturell diplomati för resten av världen. Identitet skapas i en

global kontext där den nödvändigtvis saknar gränser, ofta till regeringarnas förtret. Oberoende av

kampen mellan regional, nationell och europeisk identitet som komplicerar den politiska debatten

(och som leder till spänningar i tolkningen av kulturarvsplatser), bor det i städerna många människor

som ser sin identitet som mångsidig och flexibel. De känner ingen osäkerhet i fråga om sin identitet,

men de uttrycker den på oförutsägbara sätt som går emot myndigheternas förkärlek för enkel

kategorisering.

Europeiska unionen har berömvärt nog i allmänhet tillstått att identitet inte är något som kan

påtvingas en människa. Programmet för europeiska kulturstäder har på ett sätt blivit ett sätt att

omfamna den inneboende mångfalden och införliva den i en medvetet vag definition av europeisk

identitet. Den presenteras därför som den totala summan av de kulturella identiteterna för alla

människor som bor i Europa snarare än de officiella kulturerna i EU:s medlemsstater. Följaktligen är

städer mer användbara för att sprida bilden av Europa som ett omfamnande kulturellt utrymme än

nationer som otåligt vill föra fram sina egna historier. Städer blir därför självständiga kulturella

aktörer i Europas globala historia och de utvecklar strategier som ger dem lokal och internationell

betydelse snarare än i första hand nationell betydelse, vilket de skulle ha gjort för hundra år sedan.

Kulturella nätverk har visat sig vara ett effektivt verktyg för att knyta an partners utanför Europas

gränser och för att utvidga projekt över gränserna mellan medlemsstater. Kulturell rörlighet är ofta

mer naturlig och enklare att organisera än sysselsättning eller politisk rörlighet på grund av

möjligheten för kreativa yrkespersoner att utveckla sitt arbete på internationell nivå. Nätverk av städer

har varit särskilt aktiva i gränsöverskridande arbete och i att placera kulturellt utbyte och samarbete

i hjärtat av de planer som de skapar.
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Rekommendationerna som avslutar studien är indelade i fyra allmänna önskemål: att EU erkänner

kulturella rättigheter som grundläggande för människans utveckling, erkänner kultur som en

nödvändighet för hållbar utveckling, stöder utbytet mellan kulturer för att skapa social och ekonomisk

utveckling och gör det möjligt för städer att fatta beslut om kultur som formar vår framtid.

Inom ramen för dessa rekommendationer finns en uppmaning att inte se kultur som något som skapas

av kulturella organisationer, utan som något som möjliggör för medborgare som använder

gemensamma utrymmen i städerna för dialog och utbyte. Det finns en varning om att kulturella

rättigheter ibland kan användas som ett hinder för bredare mänskliga rättigheter, och för att försvara

seder som i verkligheten har mer att göra med sociala begränsningar och kontroll än kulturell

yttrandefrihet. Det understryks att städer måste använda kulturpolitiken för att avlägsna sådana hinder.

Hållbarhet håller på att blir ett avgörande element för städers ekonomiska och sociala politik, och i

fråga om kultur bör hållbarhet som en fristående pelare vara normal praxis. Det finns en naturlig

förbindelse mellan kultur och alla andra områden för hållbarhet. Likaså kommer en stark kulturpolitik

att få en positiv inverkan på andra offentliga och privata initiativ. Detta bör avspeglas i

sammanhållningsstrategier och åtgärder för att öka den ekonomiska tillväxten.

Rekommendationerna uppmanar alla styresnivåer att sätta dialogen med det civila samhället i centrum

av beslutsfattandet. Detta kommer att resultera i verklig interkulturell dialog. Initiativen av individer

och samhällsgrupper på gräsrotsnivå är nödvändiga för processen och måste få tillbörligt stöd.

Att främja kulturellt utbyte för att öka rörligheten anses vara viktigt för att främja en europeisk

identitet som överskrider nationsgränserna. Städer som redan tänker i nätverk och som söker tillfällen

att utöka samarbetet är den bästa utgångspunkten för detta. De är också bäst lämpade att hjälpa

individer och samhällsgrupper att utveckla gränsöverskridande projekt.

Stadsnätverk bör uppmuntras att öka sitt samarbete internationellt både utanför och inom EU. Detta

bör inte enbart ses som en politik som stöder hållbar utveckling, utan som en politik som ser

migration och rörlighet som en del av lösningen på trycken i dagsläget och inte som ett problem.

Kulturella organisationer är väl lämpade för att förverkliga denna målsättning. Medan infrastrukturen

är viktigt, är den mindre värdefull än det arbete som utförs inuti byggnaderna.

Slutligen borde det bli möjligt för städerna att ompröva sin politik med kulturen som utgångspunkt.

Strategier för förnyelse bör inriktas på att föra in samhällen i utkanten tillbaka till mitten genom att

vända tillbaka den sociala geografin i städerna. Man bör öka säkerheten genom att uppmuntra kreativ

användning av offentliga utrymmen för dialog. Kulturella byggnader kan spela en enorm roll här om

de är öppna, välkomnande och naturliga mötesplatser.
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