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Lühikokkuvõte 

Uuringu eesmärk on aidata paremini mõista ELi liikmesriikide rahvuslike 

kultuuriinstituutide potentsiaalset rolli ELi kultuurisuhete strateegias. Uuringus 

analüüsitakse kultuuriinstituutide missiooni, struktuuri ja vahendite tugevaid ja nõrku 

külgi. Püütakse selgusele jõuda, kas instituutide tegevusel on n-ö Euroopa mõõde 

ning kas nad saaksid aidata kolmandates riikides paremini propageerida ELi prioriteete 

ja põhiväärtusi. Analüüsi põhjal antakse poliitikasoovitusi. Muu hulgas esitatakse 

kultuuriinstituutide ja ELi institutsioonide ressursside tulemusliku ühiskasutuse 

juhtpõhimõtted seoses eesmärgiga tegevushaaret laiendada ja ELi tegevus välismaal 

paremini nähtavaks teha. Esitatakse ka ettepanekuid ELi rahastatavates projektides ja 

katseprojektides rakendatavate koostöövormide, stiimulite ja kohustuste kohta.    
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KOKKUVÕTE 

Oma mõju suurendamiseks maailmas peaks Euroopa Liit (EL) rohkem kasutama oma 

kultuuri- ja loomevarasid. Tänapäeval on selline mõju sama oluline kui poliitiline ja 

majanduslik jõud. Selle saavutamiseks peaks EL kultuurivaldkonna täielikult integreerima 

oma välissuhetesse, laiendama kultuuri kaudu kolmandates riikides kontakte kohalike 

elanikega ja korraldama ühisüritusi, mis aitaksid propageerida ELi väärtusi ja prioriteete.  

Kultuurisuhted kolmandate riikidega võiksid olla laiaulatuslikud, hõlmates kultuuri- ja 

loomesektorit, kodanikuühiskonda, haridust, arengut ning põhiväärtuste jagamist nende 

riikide inimestega.  

ELi institutsioonides mõlgutatakse praegu mõtteid Euroopa kultuuridiplomaatia strateegia 

üle. Protsess on alles algusjärgus ja parasjagu uuritakse Euroopa koostöömehhanismi 

võimalusi. Sellekohane mõttetegevus toimub väga huvitaval ajal, kus nii üleeuroopalisel kui 

ka riikide tasandil ilmnevad paradigma muutused. Kasvab huvi selliste ühisprojektide 

väljatöötamise vastu, mis aitaksid suurendada üksteisemõistmist ja usaldust ELi ja 

kolmandate riikide inimeste vahel.  Puhtalt rahvuskultuuri tutvustavad või rahvuslikke 

märke rõhutavad üritused on mõnevõrra tagaplaanile jäämas, kuna neid ei peeta enam 

mõjusaks vahendiks, mis aitaks parandada ELi (kultuuri-) suhteid välismaailmaga. 

Käesoleva uuringu eesmärk on aidata paremini mõista ELi liikmesriikide rahvuslike 

kultuuriinstituutide (potentsiaalset) rolli Euroopa uues kultuuridiplomaatia strateegias ning 

esitada soovitusi kultuuriinstituutide ja ELi institutsioonide võimaliku koostöömudeli kohta.  

ELi eri liikmesriikide kultuuriinstituudid erinevad üksteisest tunduvalt oma suuruse, 

juhtimis- ja haldusmudelite (tsentraliseeritud või detsentraliseeritud), eelarvete mahu, 

väljaspool ELi tegutsevate esinduste hulga ja töötajate arvu, aga ka ELi projektides ja ELi 

väärtuste propageerimises osalemise aktiivsuse poolest. Ühtekokku on tegemist väga 

mitmepalgelise ja laialdase esinduste võrgustikuga ELi sees ja väljaspool seda.  Käesoleva 

uuringu jaoks valiti välja 29 kultuuriinstituuti, kellel on 914 esindust ELis ja 1253 mujal 

maailmas. Neis töötab kokku umbes 30 000 inimest ja nende aastane käive on kokku üle 

2,3 miljardi euro. 

Uuring näitas, et valdava enamiku välismaal tegutsevate kultuuriinstituutide missioon ja 

mandaat on endiselt oma rahvuskultuuri ja -keele (või -keelte) keskne. Kultuuri ja keele 

tutvustamiseks korraldavad instituudid kohalikule publikule mitmesuguseid üritusi, nagu 

näitused, kontserdid, filmilinastused ja konverentsid.  See on põhitegevus 25 uuringuga 

hõlmatud instituudi puhul 29-st.  Kuigi kultuuriinstituutide missioonikirjeldustes ei rõhutata 

ELi ja selle väärtuste tutvustamist, annab kultuuriinstituutide tegevuse Euroopa mõõtmest 

ja huvi kasvust Euroopa tasandil kultuurisuhete valdkonnas tehtava koostöö suurendamise 

vastu ehk teataval määral tunnistust nende kuulumine rahvuslike kultuuriinstituutide 

Euroopa võrgustikku (EUNIC) ning osalus algatuses MORE EUROPE, nagu ka osalemine ELi 

rahastatavates projektides ja programmides kolmandates riikides. 

ELi institutsioonid saaksid koostööst kultuuriinstituutidega mitmeti kasu ja see aitaks ka 

osaliselt kompenseerida ELi delegatsioonide kohatist nõrkust kultuurisuhetega tegelemisel.  

Koostöö peamised eelised on järgmised:  juurdepääs kultuuriinstituutide esinduste ja 

nendes töötavate spetsialistide laialdasele võrgustikule üle maailma;  kultuuriinstituutide 

kolmandates riikides tegutsevate esinduste juhtide strateegiline asjatundlikkus;  paremad 

võimalused arendada usaldusel põhinevat ja usaldusväärset partnerlust 

kodanikuühiskonnaga; head suhted ELi delegatsioonidega;  kultuuriprojektide hindamise ja 

korraldamise kogemused;  võimalus kohandada ELi kultuuridiplomaatia strateegiat ning 

selle geograafilisi ja temaatilisi prioriteete. 
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Teisalt, ELi institutsioonide jaoks võib (ainuline või domineeriv) koostöö 

kultuuriinstituutidega kätkeda ka riske.  Peamine probleem tuleneb sellest, et 

kultuuriinstituudi põhikiri või missioonikirjeldus ei anna instituudile volitusi ELiga seotud 

tegevuse korraldamiseks. Kultuuriinstituudid on liikmesriikide organisatsioonid, kelle 

põhiülesanne on ikkagi esindada ja propageerida oma rahvuslikke huve.  Euroopa tasandi 

teemade ja diplomaatiliste prioriteetide jaoks ei leita konkreetse kultuuriinstituudi 

üldstrateegias ja tööprogrammis tavaliselt kohta. Kultuuriinstituutidel puudub seniajani ka 

ühine käsitus või visioon kultuuridiplomaatiast ja kultuurisuhetest. Probleeme tekitavad 

veel näiteks kultuuriinstituutide rahalistele vahenditele ja töötajaskonnale seatud 

eelarvepiirangud ning osa väiksemate instituutide vähene suutlikkus ja kogenematus ELi 

rahastatavate projektide teostamisel. Peale selle on oht, et ELi kultuurivaldkonna rahalised 

ja muud vahendid võidakse monopoliseerida kultuuriinstituutidega tehtava koostöö tarbeks, 

mille tõttu kannataksid teised kultuuri sidusrühmad, nimelt kultuuri- ja loomesektoris 

sisuliselt Euroopa tasandil tegutsevad organisatsioonid ja võrgustikud.   

Uuringu kokkuvõttes märgitakse, et kultuuriinstituudid osalevad juba mitmes ELi 

kultuurisuhete projektis kolmandates riikides. Kultuuriinstituutide teadmiste ja oskuste ning 

ressursside sidumine teeniks seega nii ELi kui ka iga üksiku liikmesriigi huve.  Ühistegevuse 

laiendamine aitaks ELil end kogu maailmale paremini teadvustada. Uuringus soovitatakse 

kultuuriinstituutide ja ELi institutsioonide koostöö aluseks võtta järgmised neli põhimõtet:  

1. Kultuuriinstituudid peaksid saama liikmesriikide valitsustelt selged volitused, mis 

võimaldaksid neil toimida Euroopa tasandi võrgustikuna või ELi rahastatavate 

programmide rakendajana.  

2. Kultuuriinstituudid peaksid arendama tegevust kooskõlas põhiteesidega, mis sisalduvad 

ettevalmistavates meetmetes kultuurivaldkonna kaasamiseks välissuhetesse 

(Preparatory Action for Culture in External Relations), nad peaksid väljaspool ELi 

elavaid inimesi kaasa tõmbama uuel moel – koostöö, ärakuulamise ja dialoogi kaudu, 

selle asemel et pelgalt oma rahvuslikku ainest edastada, ning nad peaksid kõikide 

projektide ja meetmetega õhutama vastastikkuse vaimu.  

3. Enne kui kultuuriinstituutidele teha ülesandeks ELi tasandi missiooni täitmine, peaksid 

nad andma nõusoleku täita teatavaid kohustusi. Need kohustused võiksid olla loetletud 

Euroopa välisteenistuse ja Euroopa Komisjoni ning kultuuriinstituutide Euroopa tasandi 

esinduskogu vahelises vastastikuse mõistmise memorandumis. 

4. Kultuuriinstituute tuleks ärgitada ja stimuleerida tegema koostööd valitsusväliste 

organisatsioonide ning avaliku ja erasektori organisatsioonidega, et tugevdada 

üleeuroopalist võrgustikku ning parandada Euroopa kultuuriloojate ja –vahendajate 

tegevusvõimalusi kolmandates riikides.  ELi rahastatavaid projekte peaksid teostama 

eelkõige kultuuriorganisatsioonid ja –töötajad. 

Kui kultuuriinstituudid on võimelised välja töötama Euroopa tasandi projekte ja toetama 

Euroopa tasandi meetmeid oma tegevuse osana, tuleks kaaluda järgmist tüüpi stiimulite 

rakendamist:  

1. Tihedam konsulteerimine kultuuriinstituutidega (välistamata teisi Euroopa 

kultuuri sidusrühmi) Euroopa kultuuridiplomaatia ja kultuurisuhete strateegia ning 

tegevuskava väljatöötamisel.   

2. Konsultatsioonimehhanismi loomine, mis võimaldaks kultuuriinstituutidel pidada 

ELi institutsioonide ja delegatsioonidega pidevat dialoogi, et arutada algatusi, 

vahetada kogemusi ja kavandada ühistegevust.   
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3. Rahaline toetus, et soodustada ühistegevust ja vahendite ühendamist 

(kombineeritud rahastamise (match-funding) kaudu), toetades projekte, millel on nn 

Euroopa mõõde ja millega propageeritakse Euroopa väärtusi.   

Uuringus on loetletud ka soovitatavad katseprojektid, mille abil saaks välja selgitada 

kultuuriinstituutide ja ELi institutsioonide parima võimaliku koostöövormi. 


