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Kivonat 

A tanulmány célja annak jobb megértése, hogy milyen szerepet játszhatnak az 

európai uniós tagállamok nemzeti kulturális intézetei az EU külkapcsolatainak 

kulturális stratégiájában. A tanulmány küldöttségeik erősségeit és gyenge pontjait, 

struktúráját és erőforrásait elemzi. Az elemzés pedig annak megállapítására törekszik, 

hogy az intézetek tevékenységeinek van-e európai dimenziója, és képesek lennének-e 

az EU-t saját elsőbbségei és alapvető értékei további népszerűsítésében támogatni 

harmadik országokban. Az elemzés alapján a tanulmány egy sor szakpolitikai ajánlást 

tesz, és köztük iránymutatásokat ad az erőforrások hatékony összefogására és 

megosztására a kulturális intézetek és az uniós intézmények között a tekintély 

megalapozása és az EU külföldi fellépéseinek még inkább láthatóvá tétele érdekében. 

Ezenfelül együttműködési mintákat, ösztönzőket és kötelezettségvállalásokat javasol, 

az uniós finanszírozású, akárcsak a kísérleti projektek tekintetében pedig kiválasztási 

kritériumokat. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Az Európai Uniónak használnia kellene kulturális és kreatív tőkéjét, hogy hatását jobban 

éreztesse a nagyvilágban. Ez ma éppen olyan fontos, mint a politikai és gazdasági 

tekintély. Ehhez külkapcsolataiban teljes mértékben fel kellene karolnia a kultúrát, hogy a 

helyi lakosságok szélesebb rétegeihez is eljuttassa azt, és együttműködésen alapuló  

rendezvényeket kellene szerveznie értékeinek és prioritásainak népszerűsítése érdekében. 

A harmadik országokkal ápolt kulturális kapcsolatok lehetnek széles körűek, és 

kiterjedhetnek a kulturális és kreatív ágazatokra, a civil társadalomra, oktatásra, 

fejlesztésre, akárcsak az alapvető értékeknek a különböző országok lakosságával való 

megosztására is.  

Az uniós intézmények jelenleg a kulturális diplomáciára vonatkozó európai stratégiát 

„fontolnak meg”. A folyamat még korai szakaszában tart, és már egy esetleges európai 

együttműködési mechanizmus lehetőségét vizsgálják. Ezek a kérdések éppen olyan, 

érdekes időkben merülnek fel, amikor mind európai, mind nemzeti szinten 

paradigmaváltások fordulnak elő. Egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik az EU-n kívüli 

népekkel való kölcsönös megértés és bizalom növelését célzó, együttműködéssel járó 

projektek kidolgozására. A pusztán a nemzeti kultúrát bemutatni kívánó, vagy nemzetek 

egymáshoz közelítésére összpontosító rendezvények egyre kevésbé relevánsak, minthogy 

már nem minősülnek az EU-n kívüli (kulturális) kapcsolatok javítására szolgáló hatékony 

eszköznek. 

E tanulmány célja annak jobb megértése, hogy az európai uniós tagállamok nemzeti 

kulturális intézetei egy új, uniós kulturális diplomáciai stratégiában milyen szerepet 

játszhatnának, továbbá szeretne néhány ajánlást tenni az európai uniós intézményekkel 

való együttműködés megvalósítható mintáira.  

Az uniós tagállamok kulturális intézetei nagy mértékben eltérnek egymástól méretük, 

irányításuk, adminisztrációjuk (centralizált és decentralizált modellek), költségvetésük, az 

EU-n kívüli irodáik száma, valamint alkalmazott személyzetük tekintetében, és abban is, 

hogy mennyire vannak európai uniós projektekbe bevonva, és milyen mértékben 

népszerűsítik az EU értékeit. Együttesen pedig az Unión belüli és kívüli irodák változatos és 

kiterjedt hálózatát alkotják. A jelen tanulmány céljára kiválasztott 29 kulturális intézetnek 

összesen 914 irodája van az EU-ban, 1253 az EU-n kívül, és világszerte összesen 30 000 

főt alkalmaznak, valamint évente több mint 2,3 milliárd eurós forgalmat bonyolítanak le. 

A kutatásból az derül ki, hogy e kulturális intézetek túlnyomó többségének küldetése és 

megbízatása még mindig arra összpontosít, hogy az adott ország nemzeti kultúráját és 

nyelvét népszerűsítse (például a helyi publikumot megszólító kulturális események – 

kiállítások, koncertek, filmbemutatók és konferenciák szervezése révén). Ez teszi ki a 

tanulmány céljára kiválasztott 29 kulturális intézet közül 25 tevékenységei zömét. Bár a 

kulturális intézetek küldetési hitvallása nem kiemelkedően az EU-t és értékeit hirdeti, 

tevékenységeik európai dimenziója és az európai szintű együttműködés növelése iránti 

érdeklődésük bizonyos mértékig érzékelhető az EUNIC-ban (a nemzeti kulturális intézetek 

európai hálózatában) és a MORE EUROPE-ban való tagságuknak köszönhetően, valamint a 

harmadik országokban zajló, európai uniós finanszírozású projektekben és programokban 

való részvételüknek tulajdoníthatóan. 

A kulturális intézetekkel való együttműködés számos előnnyel járhat az EU-s intézmények 

számára, részben kompenzálva a kulturális kapcsolatok ápolásakor az EU-s küldöttségek 

részéről tapasztalt gyengeségeket. A fő előnyök közé tartozik: az irodák és képzett 

személyzet hálózatához való hozzáférés világszerte; a harmadik országokban működő 

kulturális intézetek vezetőinek stratégiai tudatossága; több lehetőség a civil társadalommal 
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való bizalmas légkörű, hiteles partnerségek kialakítására; jó kapcsolatok az EU 

küldöttségeivel; kulturális projektekben szerzett jártasság; valamint az EU kulturális 

diplomáciai stratégiájának potenciális összehangolása földrajzi és tematikus prioritásaival. 

Az európai uniós intézmények számára ugyanakkor potenciális kockázatot is jelent a 

kulturális intézetekkel való (kizárólagos vagy túlnyomórészben történő) együttműködés. Az 

intézetek egyik gyenge pontja, hogy statútumukban vagy küldetésnyilatkozatukban nem 

szerepel megbízás Európai Unióval kapcsolatos tevékenységek végzésére. Ők nemzeti 

szervezetek, amelyek fő küldetése még mindig az, hogy saját nemzeti érdekeiket 

képviseljék és mozdítsák elő. Az egyes kulturális intézetek átfogó stratégiáinak és 

munkaprogramjainak ritkán képezik részét az európai ügyek és diplomáciai prioritások. A 

kulturális intézeteknek nincs továbbá közös megközelítésük, elképzelésük a kuturális 

diplomácia/kulturális kapcsolatok tekintetében. Az egyéb hátrányok közé tartozik a 

kulturális intézetek pénzügyi és emberi erőforrásainak költségvetési korlátozottsága, illetve 

az európai uniós finanszírozású projektek végrehajtására való kapacitás és az ebben 

szerzett tapasztalat hiánya egyes kisebb kulturális intézetek esetében. Fennáll az európai 

uniós kulturális erőforrások és alapok – a kulturális intézetekkel való együttműködés céljára 

történő – monopolizálásának kockázata is, más, olyan kulturális döntéshozók kárára, mint 

például a kulturális és kreatív ágazatbeli, ténylegesen európai szervezetek és hálózatok.  

A tanulmány megállapítja, hogy kulturális intézetek már több, harmadik országokkal 

kapcsolatban folytatott európai uniós projektben is részt vesznek. Tapasztalataik és 

erőforrásaik összefogása tehát az EU és az egyes tagállamok érdekeit egyaránt szolgálná. A 

több közös tevékenység még inkább növelné az EU láthatóságát a világban. A tanulmány 

azt ajánlja, hogy a kulturális intézetek és az európai uniós intézmények közötti 

együttműködés az alábbi négy elven alapuljon:  

1. a kulturális intézeteknek nemzeti kormányuktól egyértelmű megbízást kell kapniuk 

arra, hogy európai hálózatként, vagy EU-s finanszírozású programok működtetőjeként 

cselekedhessenek;  

2. a kulturális intézeteknek olyan fellépéseket kell végezniük, amelyek összhangban 

állnak a külkapcsolatok és kultúra összekapcsolására vonatkozó előkészítő fellépés fő 

elemeivel, azáltal, hogy új módon lépnek kapcsolatba az EU-n kívüli népekkel, inkább 

együttműködés, odafigyelés és párbeszéd, nem pedig nemzeti projekció révén, és az 

igazi kölcsönösség és viszonzás szellemére ösztönözve minden végrehajtott projekt és 

tevékenység során;  

3. mielőtt egy egész EU-ra kiterjedő megbízatást kapnának, a kulturális intézeteknek 

bizonyos kötelezettségeket tiszteletben kell tartaniuk. E kötelezettségeket egy, az 

Európai Külügyi Szolgálat/az Európai Bizottság és a kulturális intézeteket európai 

szinten képviselő szerv között kötendő egyetértési megállapodás sorolná fel; 

4. a kulturális intézetek bátorítást és ösztönzést kapnának a civil szervezetekkel és 

magán/állami szervezetekkel való közös munkára, a pán-európai hálózatépítéshez való 

hozzájárulás, valamint az európai kulturális szereplők harmadik országbeli 

tevékenységi lehetőségeinek gyarapítása érdekében. Az európai uniós kulturális 

projekteket elsősorban kulturális szervezeteknek és szakmabelieknek kell 

végrehajtaniuk. 

Amennyiben a kulturális intézetek tevékenységeik részeként képesek európai projektek 

kidolgozására és szakpolitikák támogatására, az alábbi típusú ösztönzőket lehetne 

megfontolni: 
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1. szorosabb konzultáció a kulturális intézetekkel (nem kizárva az európai kulturális 

szereplőket) a kulturális diplomáciára / kulturális kapcsolatokra vonatkozó európai stratégia és 

annak cselekvési terve kidolgozása során;  

2. konzultációs közeg kialakítása, ami lehetővé tenné az EU-s intézményekkel és 

küldöttségekkel folytatandó állandó párbeszédet a kezdeményezések megvitatása, 

tapasztalatcsere és közös fellépések megfontolása céljából;  

3. pénzügyi támogatás a közös fellépések és az erőforrások (társfinanszírozás révén történő) 

összecsoportosításának ösztönzésére , az európai dimenzióval rendelkező és európai értékeket 

népszerűsítő projektek kiemelése érdekében.  

Végezetül a tanulmány javaslatot tesz egy kísérleti projektlistára, hogy meghatározza a 

kulturális intézetek és az európai uniós intézmények közötti együttműködés legmegfelelőbb 

formáit. 


