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Resumé 

Formålet med undersøgelsen er at få en bedre forståelse for den funktion, som EU-

medlemsstaternes nationale kulturinstitutter kunne udgøre i en europæisk strategi for 

kultur i EU's eksterne forbindelser. Undersøgelsen analyserer styrker og svagheder i 

institutternes missioner, strukturer og ressourcer. Denne analyse har til formål at 

bestemme, hvorvidt deres aktiviteter har en europæisk dimension, og hvorvidt de ville 

være i stand til at bistå EU med yderligere at fremme sine prioriteter og 

grundlæggende værdier i tredjelande. På grundlag af denne analyse fastsætter 

undersøgelsen et antal politiske anbefalinger, herunder en række vejledende 

principper for en effektiv sammenlægning og deling af ressourcer mellem 

kulturinstitutterne og EU's institutioner, med henblik på at vokse og således øge 

synligheden af EU's optræden udadtil. Derudover foreslår den modeller for 

samarbejde, incitamenter og forpligtelser samt kriterier for berettigelse til EU-

finansierede projekter såvel som pilotprojekter. 
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SAMMENDRAG 

EU bør bestræbe sig på at bruge sine kulturelle og kreative aktiver for bedre at udøve sin 

indflydelse omkring i verden. I dag er dette lige så vigtigt som dens politiske og 

økonomiske magt. For at gøre dette bør EU fuldt ud omfavne kultur i sine eksterne 

forbindelser med henblik på at nå mere bredt ud til den lokale befolkning og bør organisere 

samarbejdsarrangementer for at fremme sine værdier og prioriteter. Kulturelle forbindelser 

med tredjelande kan være brede og dække de kulturelle og kreative sektorer, civilsamfund, 

uddannelse og udvikling såvel som deling af grundlæggende værdier med folk i forskellige 

lande.  

EU-institutionerne overvejer i øjeblikket en europæisk strategi for kulturelt diplomati. 

Processen er stadig i sin indledende fase, og undersøgelser af en potentiel europæisk 

samarbejdsmekanisme er på vej. Disse overvejelser kommer på et interessant tidspunkt, 

hvor der sker paradigmeskift både på europæisk og nationalt plan. Der er en stigende 

interesse for udvikling af samarbejdsprojekter med henblik på at øge gensidig forståelse og 

tillid med folk uden for EU. Arrangementer, som blot fremviser national kultur eller fokus på 

national branding, bliver mindre og mindre relevante, da de ikke længere anses som et 

effektivt middel til at forbedre (kulturelle) forbindelser uden for EU. 

Formålet med denne undersøgelse er at få en bedre forståelse for den funktion, som EU-

medlemsstaternes nationale kulturinstitutter (potentielt) kunne udgøre i en europæisk 

strategi for kulturelt diplomati og at fremsætte anbefalinger til en gennemførlig 

samarbejdsmodel med EU-institutionerne.  

Blandt EU-medlemsstaternes kulturinstitutter er der en stor variation med hensyn til 

størrelse, styreform og forvaltning (centraliserede eller decentraliserede modeller), budget, 

antal kontorer uden for EU, personale såvel som deres deltagelse i EU-projekter og fremme 

af EU's værdier. I fælleskab repræsenterer de et forskelligartet og udvidet netværk af 

kontorer i og uden for EU. Samlet har de 29 kulturinstitutter, som er udvalgt til denne 

undersøgelse, 914 kontorer i EU og 1 253 kontorer uden for EU, der beskæftiger ca. 30 000 

mennesker på verdensplan og producerer en global omsætning på mere end 2,3 mia. EUR 

om året. 

Forskning har vist, at opgaven og mandatet for langt størstedelen af disse kulturinstitutter, 

der er aktive uden for EU, stadig er fokuserede på fremme af deres nationale kultur og 

sprog (f.eks. gennem tilrettelæggelse af kulturelle arrangementer såsom udstillinger, 

koncerter, filmforevisninger og konferencer, der har lokalbefolkningen som målgruppe). 

Dette udgør hovedaktiviteterne, der udføres af 25 af de 29 kulturinstitutter, der er udvalgt 

til denne undersøgelse. Selvom kulturinstitutternes opgavebeskrivelser ikke tydeligt 

fremmer EU og dens værdier, så kan deres aktiviteters europæiske dimension og 

institutternes interesse i at øge samarbejdet på europæisk plan i kulturelle forbindelser til 

en vis grad observeres gennem deres medlemskab i netværket af nationale 

kulturinstitutioner i EU (EUNIC) og MORE EUROPE såvel som gennem deres deltagelse i EU-

finansierede projekter og programmer i tredjelande. 

Samarbejde med kulturinstitutterne ville have en række fordele for EU-institutionerne og 

ville delvist kompensere for nogle af de svagheder, som kommer til udtryk i EU-

delegationerne, når de har at gøre med kulturelle forbindelser. De vigtigste fordele er: 

adgang til et bredt netværk af kontorer og kvalificeret personale rundt omkring i verden, 

den strategiske bevidsthed, som cheferne i kulturinstitutterne, der opererer i tredjelande, 

besidder, flere muligheder for at udvikle pålidelige og troværdige partnerskaber med 

civilsamfundet, gode forbindelser til EU-delegationerne, ekspertise i kulturelle projekter og 
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den eventuelle tilpasning til EU's strategi for kulturelt diplomati såvel som dens geografiske 

og tematiske prioriteter. 

Der er også eventuelle risici for EU-institutionerne ved at samarbejde (udelukkende eller 

overvejende) med kulturinstitutterne. Deres vigtigste svagheder er, at de ikke har et 

mandat i deres vedtægter eller opgavebeskrivelser til at udføre EU-relevante aktiviteter. De 

er nationale organisationer, hvis hovedformål stadig er at repræsentere og fremme deres 

nationale interesser. Europæiske spørgsmål og diplomatiske prioriteter er sjældent 

integreret i hver enkelt kulturinstituts samlede strategier og arbejdsprogrammer. 

Kulturinstitutterne mangler også stadig en fælles tilgang til eller vision for kulturelt 

diplomati/kulturelle forbindelser. Andre svagheder omfatter budgetmæssige begrænsninger 

for kulturinstitutternes finansielle og menneskelige ressourcer samt manglen på kapacitet 

og erfaring med at gennemføre EU-finansierede projekter blandt nogle af de mindre 

kulturinstitutter. Der er også en risiko for at monopolisere EU's kulturelle ressourcer og 

midler til samarbejde med kulturinstitutterne på bekostning af andre kulturaktører, som er 

reelle europæiske organisationer, og netværk i den kulturelle og kreative sektor.   

Undersøgelsen konkluderer, at kulturinstitutterne allerede deltager i adskillige EU-projekter 

om kulturelle forbindelser i tredjelande. At samle deres ekspertise og ressourcer ville derfor 

være i EU's såvel som de enkelte medlemsstaters interesse. Flere fælles aktiviteter ville 

bidrage til at øge EU's synlighed rundt omkring i verden. Undersøgelsen anbefaler, at 

samarbejde mellem kulturinstitutterne og EU-institutionerne bør baseres på de følgende 

fire principper:  

1. Kulturinstitutterne bør gives et klart mandat af deres nationale regeringer for at blive i 

stand til at fungere som et europæisk netværk eller som en operatør af EU-finansierede 

programmer.  

2. Kulturinstitutterne bør udøve aktiviteter, som er i overensstemmelse med de vigtigste 

budskaber i den forberedende foranstaltning kulturen i de eksterne forbindelser, ved at 

gå i dialog med folk uden for EU på en ny måde gennem samarbejde, lydhørhed og 

dialog i stedet for national markedsføring og ved at tilskynde en sand gensidighedsånd 

i alle projekter og aktiviteter, der gennemføres.  

3. Kulturinstitutterne bør respektere visse forpligtelser, før de får ansvaret for en EU-

dækkende mission. Sådanne forpligtelser kunne opføres i et aftalememorandum 

mellem Tjenesten for EU's optræden udadtil/Kommissionen og et europæisk 

repræsentativt organ for kulturinstitutterne. 

4. Kulturinstitutterne bør tilskyndes og gives incitamenter til at arbejde sammen med 

NGO'er og offentlige/private organisationer med henblik på at bidrage til paneuropæisk 

netværkssamarbejde og øge europæiske kulturaktørers muligheder for at være aktive i 

tredjelande. EU-finansierede projekter bør hovedsageligt gennemføres af 

kulturorganisationer og -arbejdere. 

Forudsat at kulturinstitutterne er i stand til at udvikle europæiske projekter og støtte 

politikker som en del af deres aktiviteter, kunne de følgende typer incitamenter overvejes: 

1. tættere samarbejde med kulturinstitutterne (uden at udelukke andre europæiske 

kulturaktører) i udviklingen af en europæisk strategi for kulturelt diplomati/kulturelle 

forbindelser og dennes handlingsprogram  

2. oprettelse af et samrådsinstrument, der vil gøre permanent dialog med EU-

institutioner og -delegationer mulig, med henblik på at drøfte initiativer, udveksle 

erfaringer og overveje fælles handlinger  



 

5 

3. økonomisk støtte for at tilskynde til fælles handlinger og sammenlægning af 

ressourcer (gennem medfinansiering) med henblik på at belønne projekter med en 

europæisk dimension og fremme europæiske værdier.  

Endelig foreslås en liste med pilotprojekter for at bestemme de mest passende 

samarbejdsformer mellem kulturinstitutterne og EU-institutionerne. 


