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Anotācija 

Šā pētījuma mērķis ir labāk izprast, kāda varētu būt ES dalībvalstu kultūras institūtu 

loma Eiropas stratēģijā attiecībā uz kultūras dimensijas izvēršanu ES ārējās attiecībās. 

Pētījumā ir analizētas priekšrocības un trūkumi, kas izriet no šo institūtu 

pamatuzdevumiem, struktūras un resursiem. Šī analīze tika īstenota ar mērķi noteikt, 

vai kultūras institūtu darbībai piemīt Eiropas dimensija un vai tie varētu palīdzēt 

vairāk popularizēt Eiropas Savienības prioritātes un pamatvērtības trešās valstīs. 

Pamatojoties uz veikto analīzi, pētījumā ir sniegta virkne politisku ieteikumu, tostarp 

pamatprincipu kopums efektīvai resursu apkopošanai un kopīgai izmantošanai 

kultūras institūtu un ES iestāžu starpā, lai tādējādi palielinātu darbības mērogu un 

uzlabotu ES darbību atpazīstamību ārvalstīs. Ir ierosināti arī sadarbības modeļi, stimuli 

un pienākumi, attiecināmības kritēriji ES finansētiem projektiem, kā arī izmēģinājuma 

projekti. 
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KOPSAVILKUMS 

Eiropas Savienībai (ES) būtu jācenšas izmantot savu kultūras un radošo kapitālu, lai 

stiprinātu savu ietekmi pasaulē. Tam patlaban ir tikpat liela nozīme kā ES politiskajai un 

ekonomiskajai varai. Šajā nolūkā Eiropas Savienībai kultūra būtu pilnībā jāpadara par savu 

ārējo attiecību daļu, tiecoties uzrunāt plašāku vietējo sabiedrību un rīkot sadarbībā balstītus 

pasākumus, lai popularizētu ES vērtības un prioritātes. Kultūras sakari ar trešām valstīm 

var būt daudzveidīgi. Tie var aptvert kultūras un radošās nozares, pilsonisko sabiedrību, 

izglītību, attīstību un izpausties kā dažādās valstīs dzīvojošu cilvēku vienāda attieksme pret 

pamatvērtībām. 

ES iestādes šobrīd ir pārdomu procesā par Eiropas kultūras diplomātijas stratēģiju. Process 

šobrīd vēl ir agrīnā posmā, un tiek skatīts jautājums par iespējamu Eiropas sadarbības 

mehānismu. Šīs pārdomas risinās interesantā brīdī, kad gan Eiropas, gan valstu līmenī 

vērojama paradigmas maiņa. Palielinās interese par kopīgu projektu attīstīšanu 

savstarpējas sapratnes un uzticēšanās palielināšanai ar cilvēkiem ārpus ES. Pasākumi, kuru 

būtība ir tikai nacionālo kultūru demonstrēšana vai kuri fokusējas tikai uz konkrētas valsts 

zīmolradi, kļūst mazāk nozīmīgi, jo vairs netiek uzskatīti par efektīvu līdzekli (kultūras) 

attiecību uzlabošanai ES pārrobežu perspektīvā. 

Šā pētījuma mērķis ir labāk izprast, kāda varētu būt ES dalībvalstu kultūras institūtu 

(iespējamā) loma jaunā Eiropas kultūras diplomātijas stratēģijā, un sniegt virkni ieteikumu, 

pēc kāda modeļa veidot faktiski realizējamu sadarbību ar ES iestādēm. 

ES dalībvalstu kultūras institūti ir visai dažādi gan lieluma, pārvaldības un vadības 

(centralizēti un decentralizēti modeļi), gan budžeta ziņā, atšķiras ārpus ES atvērto biroju un 

to darbinieku skaits, dažāda ir to iesaistīšanās ES projektos un ES vērtību popularizēšanā. 

Kopā šie institūti veido daudzveidīgu, plašu biroju tīklu Eiropā un aiz tās robežām. Šā 

pētījuma vajadzībām tika izraudzīti 29 kultūras institūti, kuriem Eiropā ir 914 biroji un 

ārpus Eiropas Savienības — 1253, kopā, pa visu pasauli rēķinot, tajos strādā aptuveni 

30 000 darbinieku, un kopējais darbības apgrozījums gadā ir vairāk nekā 2,3 miljardi EUR. 

Pētījumi liecina, ka vairumā gadījumu šo ārvalstīs darbojošos kultūras institūtu 

pamatuzdevumi un kompetence joprojām ir vērsti uz savas valsts kultūras un valodas 

(valodu) popularizēšanu, piemēram, organizējot vietējai auditorijai mērķtiecīgi adresētus 

kultūras pasākumus — izstādes, koncertus, filmu seansus, konferences. 25 no 29 kultūras 

institūtiem, kuri tika analizēti šā pētījuma izstrādes gaitā, pamatdarbību veido tieši šādi 

pasākumi. Kaut arī kultūras institūtu pamatuzdevumu aprakstā nav izteikti paredzēts 

popularizēt ES un tās vērtības, par to darbībai piemītošo Eiropas dimensiju un interesi 

pastiprināt Eiropas līmeņa sadarbību kultūras sakaru jomā zināmā mērā var liecināt to 

dalība Eiropas Savienības dalībvalstu kultūras institūtu tīklā EUNIC un MORE EUROPE, kā arī 

dalība ES finansētos projektos un programmās trešās valstīs. 

Sadarbība ar kultūras institūtiem Eiropas Savienībai nodrošinātu virkni priekšrocību, daļēji 

kompensējot dažus no trūkumiem, kas vērojami ES delegāciju darbībā kultūras sakaru 

jomā. Galvenās priekšrocības ir šādas: piekļuve plašam biroju tīklam un kvalificētam 

personālam visā pasaulē; trešās valstīs darbojošos kultūras institūtu vadītāju stratēģiskā 

informētība; vairāk iespēju attīstīt uzticībā balstītas un ticamas partnerības ar pilsonisko 

sabiedrību; labas attiecības ar ES delegācijām; pieredze darbā ar kultūras projektiem; 

potenciālā saskaņošana ar ES kultūras diplomātijas stratēģiju, kā arī ģeogrāfiskajām un 

tematiskajām prioritātēm. 

ES iestāžu ekskluzīvai vai dominējošai sadarbībai ar kultūras institūtiem var būt arī riski. 

Būtiskākais trūkums ir tas, ka šo institūtu statūtos vai pamatuzdevumu aprakstā nav 
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iekļauts pilnvarojums īstenot ar ES saistītas darbības. Šie institūti ir valsts līmeņa 

organizācijas, kuru galvenais uzdevums joprojām ir nacionālo interešu pārstāvēšana un 

popularizēšana. Katra atsevišķā kultūras institūta vispārējā stratēģijā un darba programmā 

reti kad ir integrēti Eiropas jautājumi un diplomātiskās prioritātes. Turklāt kultūras 

institūtiem joprojām trūkst kopējas pieejas/redzējuma attiecībā uz kultūras 

diplomātiju/kultūras sakariem. Citi trūkumi ir kultūras institūtu ierobežotais budžets, kas 

ietekmē to finanšu resursus un cilvēkresursus, kā arī kapacitātes un pieredzes trūkums ES 

finansētu projektu īstenošanā dažu mazāku kultūras institūtu gadījumā. Bez tam pastāv 

risks, ka ES kultūras resursi un līdzekļi tiktu monopolizēti sadarbībai ar kultūras institūtiem, 

tam notiekot uz citu kultūras nozares dalībnieku — patiesu Eiropas mēroga organizāciju un 

kultūras un radošo nozaru tīklu — rēķina. 

Pētījuma noslēgumā ir norādīts, ka kultūras institūti jau piedalās vairākos ES kultūras 

sakaru projektos ar trešām valstīm. Tādēļ gan ES, gan atsevišķo dalībvalstu interesēs būtu 

apkopot to pieredzi un resursus. Ja kopīgu pasākumu būtu vairāk, tas palīdzētu palielināt 

ES atpazīstamību visā pasaulē. Pētījumā ir ieteikts balstīt sadarbību starp kultūras 

institūtiem un ES iestādēm uz šādiem četriem principiem: 

1. Kultūras institūtiem no savu valstu valdības būtu jāsaņem skaidrs pilnvarojums, lai tie 

varētu darboties kā Eiropas tīkls vai kā ES finansētu programmu īstenotāji. 

2. Kultūras institūtu veiktajām darbībām būtu jāatbilst sagatavošanas darbības „Kultūra 

ārējās attiecībās” galvenajiem vēstījumiem — būtu jāveido jauni saskarsmes veidi ar 

cilvēkiem ārpus ES, proti, sadarbojoties, uzklausot un iesaistoties dialogā, nevis izrādot 

nacionālos aspektus, un visos īstenotajos projektos un darbībās rosinot patiesu 

savstarpīguma garu. 

3. Kultūras institūtiem, pirms tiem uztic ES mēroga uzdevumus, būtu jāievēro noteikti 

pienākumi. Šādus pienākumus varētu noteikt saprašanās memorandā, kas tiktu 

noslēgts starp Eiropas Ārējās darbības dienestu / Eiropas Komisiju un struktūru, kas 

Eiropas līmenī pārstāv kultūras institūtus. 

4. Kultūras institūti būtu jārosina — paredzot attiecīgus stimulus — sadarboties ar NVO un 

publiskām/privātām organizācijām, lai tādējādi nodrošinātu savu ieguldījumu Eiropas 

mēroga sadarbības tīklu darbībā un palielinātu Eiropas kultūras nozares dalībnieku 

iespējas aktīvi darboties trešās valstīs. ES finansētie projekti galvenokārt būtu jāīsteno 

kultūras organizācijām un nozares speciālistiem. 

Attiecībā uz tiem kultūras institūtiem, kuri spēj savas darbības ietvaros attīstīt Eiropas 

projektus un atbalsta politiku, varētu apsvērt šāda veida stimulus: 

1. Sīkāka apspriešanās ar kultūras institūtiem (neizslēdzot arī citas Eiropas kultūras 

nozarē ieinteresētās personas) par Eiropas stratēģijas attīstīšanu un rīcības 

programmas izstrādi kultūras diplomātijas / kultūras sakaru jomā. 

2. Konsultēšanās mehānisma izveide, kurš darītu iespējamu pastāvīgu dialogu ar 

ES iestādēm un delegācijām un kura ietvaros tiktu apspriestas iniciatīvas, 

norisinātos pieredzes apmaiņa un tiktu apsvērtas kopīgas darbības. 

3. Finansiāls atbalsts kopīgu darbību un resursu apvienošanas rosināšanai 

(līdzfinansējuma veidā), lai tādējādi atzinīgi novērtētu projektus ar Eiropas 

dimensiju un popularizētu Eiropas vērtības. 

Noslēgumā ir ierosināta virkne izmēģinājuma projektu, kuri ļautu noskaidrot 

vispiemērotākos veidus sadarbībai starp kultūras institūtiem un ES iestādēm. 


