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Astratt 

L-objettiv tal-istudju huwa li joffri fehim aħjar tar-rwol li l-istituti kulturali nazzjonali 

tal-Istati Membri tal-UE jista' jkollhom fi strateġija Ewropea għall-kultura fir-

relazzjonijiet esterni tal-UE. Huwa janalizza l-punti b'saħħithom u l-punti dgħajfa tal-

missjonijiet, l-istrutturi u r-riżorsi tagħhom. Din l-analiżi hija intiża biex tiddetermina 

jekk l-attivitajiet tagħhom għandhomx dimensjoni Ewropea u jekk dawn ikunux 

jistgħu jassistu lill-UE fil-ħidma tagħha biex tippromwovi l-prijoritajiet u l-valuri 

fundamentali tagħha f'pajjiżi terzi. Abbażi ta' din l-analiżi, dan l-istudju jistabbilixxi 

għadd ta' rakkomandazzjonijiet ta' politika, inkluż sett ta' prinċipji gwida għall-

akkomunament u l-kondiviżjoni effikaċi tar-riżorsi bejn l-istituti kulturali u l-

istituzzjonijiet tal-UE biex jikbru u b'hekk iżidu l-viżibilità tal-azzjonijiet tal-UE barra 

mill-Unjoni. Barra minn hekk, jipproponi mudelli ta' kooperazzjoni, inċentivi u obbligi, 

kriterji ta' eliġibilità għal proġetti ffinanzjati mill-UE kif ukoll proġetti pilota. 
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SOMMARJU EŻEKUTTIV 

L-Unjoni Ewropea (UE) għandha tagħmel ħilitha biex tuża l-wirt kulturali u kreattivi tagħha 

bil-għan li tasserixxi l-influwenza tagħha madwar id-dinja. Illum, dan huwa importanti daqs 

is-setgħa politika u ekonomiku tagħha. Biex tagħmel dan, hija għandha tħaddan bis-sħiħ il-

kultura fir-relazzjonijiet esterni tagħha bil-għan li tilħaq b'mod usa' lill-popolazzjonijiet 

lokali u torganizza avvenimenti kollaborattivi biex tippromwovi l-valuri u l-prijoritajiet 

tagħha. Ir-relazzjonijiet kulturali ma' pajjiżi terzi jistgħu jkunu wiesgħa u jkopru s-settur 

kulturali u s-settur kreattiv, is-soċjetà ċivili, l-edukazzjoni, l-iżvilupp kif ukoll il-kondiviżjoni 

tal-valuri fundamentali ma' nies f'pajjiżi differenti.  

Bħalissa l-istituzzjonijiet tal-UE qed jirriflettu dwar strateġija Ewropea għad-diplomazija 

kulturali. Il-proċess għadu fi stadju bikri u diġà ngħata bidu għall-istudji dwar mekkaniżmu 

Ewropew potenzjali ta' kooperazzjoni. Dawn ir-riflessjonijiet ġew fi żmien interessanti, meta 

qed iseħħu bidliet paradigmatiċi kemm fil-livell Ewropew kif ukoll fil-livell nazzjonali. Hemm 

interess dejjem jikber fl-iżvilupp ta' proġetti kollaborattivi biex jissaħħu l-fehim u l-fiduċja 

reċiproċi ma' persuni barra mill-UE. L-avvenimenti li sempliċement jesponu l-kultura 

nazzjonali jew jiffokaw fuq l-immarkar ta' nazzjon kulma jmur qed isiru anqas rilevanti, 

peress li m'għadhomx jitqiesu bħala għodda effikaċi li kapaċi ttejjeb ir-relazzjonijiet 

(kulturali) barra l-UE. 

L-objettiv tal-istudju huwa li joffri fehim aħjar tar-rwol li l-istituti kulturali nazzjonali tal-

Istati Membri tal-UE jista' (potenzjalment) ikollhom fi strateġija Ewropea għall-kultura 

diplomatika, u li jagħmel għadd ta' rakkomandazzjonijiet għal mudell ta' kooperazzjoni 

fattibbli mal-istituzzjonijiet tal-UE.  

Fost l-istituti kulturali tal-Istati Membri tal-UE teżisti varjetà kbira fejn jidħlu d-daqs, il-

governanza u l-ġestjoni (mudelli ċentralizzati jew deċentralizzati), il-baġit, in-numru ta' 

uffiċċji barra l-UE, il-persunal impjegat kif ukoll l-involviment tagħhom fi proġetti tal-UE u l-

promozzjoni tal-valuri tal-UE. Flimkien dawn jirrappreżentaw netwerk varjat u estiż ta' 

uffiċċji fl-UE u l-barra minnha. B'kollox, id-29 istitut kulturali magħżula għal dan l-istudju 

għandhom 914-il uffiċċju fl-UE u 1 253 uffiċċju barra l-UE, li jimpjegaw madwar 30 000 ruħ 

fid-dinja kollha u li jipproduċu fatturat globali ta' aktar minn EUR 2.3 biljun fis-sena. 

Ir-riċerka wriet li l-missjoni u l-mandat tal-biċċa l-kbira ta' dawn l-istituti kulturali li joperaw 

barra mill-Unjoni għadhom qed jiffokaw fuq il-promozzjoni tal-kultura u l-lingwa/i 

nazzjonali tagħhom (eż. permezz tal-organizzazzjoni ta' avvenimenti kulturali bħal wirjiet, 

kunċerti, wiri ta' films u konferenzi mmirati lejn udjenza lokali). Dan kollu jikkostitwixxi l-

qalba tal-attivitajiet imwettqa minn 25 mid-29 istitut kulturali magħżula għal dan l-istudju. 

Għalkemm id-dikjarazzjonijiet tal-missjonijiet tal-istituti kulturali ma jippromwovux lill-UE u 

l-valuri tagħha b'mod prominenti, id-dimensjoni Ewropea tal-attivitajiet tagħhom u l-

interess tagħhom biex iżidu l-kollaborazzjoni fil-livell Ewropew fir-relazzjonijiet kulturali 

jistgħu, sa ċertu punt, jiġu osservati permezz tas-sħubija tagħhom fin-Netwerk Ewropew 

tal-Istituti Nazzjonali għall-Kultura (EUNIC) u l-inizjattiva MORE EUROPE, kif ukoll permezz 

tal-parteċipazzjoni tagħhom fi proġetti u programmi ffinanzjati mill-UE f'pajjiżi terzi. 

Il-kollaborazzjoni mal-istituti kulturali tikkostitwixxi numru ta' vantaġġi għall-istituzzjonijiet 

tal-UE, u dan billi parzjalment tikkompensa għal xi wħud mill-punti dgħajfa li wrew id-

delegazzjonijiet tal-UE fil-kuntest tar-relazzjonijiet kulturali. Il-benefiċċji ewlenin huma: 

aċċess għal netwerk wiesa' ta' uffiċċji u persunal imħarreġ madwar id-dinja; is-

sensibilizzazzjoni strateġika tal-kapijiet tal-istituti kulturali li joperaw f'pajjiżi terzi; aktar 

opportunitajiet biex jiġu żviluppati sħubijiet affidabbli u kredibbli mas-soċjetà ċivili; 

relazzjonijiet tajba mad-delegazzjonijiet tal-UE; għarfien espert fi proġetti kulturali; u l-
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allinjament potenzjali mal-istrateġija tal-UE għad-diplomazija kulturali kif ukoll il-

prijoritajiet tematiċi u ġeografiċi tagħha. 

Il-kooperazzjoni tal-istituzzjonijiet tal-UE (esklużivament jew b'mod predominanti) mal-

istituti kulturali tikkostitwixxi wkoll riskji potenzjali. Il-punti dgħajfa ewlenin tagħhom huma 

li dawn m'għandhomx mandat fl-istatuti jew fl-istqarrijiet tal-missjonijiet tagħhom biex 

iwettqu attivitajiet marbuta mal-UE. Huma organizzazzjonijiet nazzjonali li l-missjoni 

ewlenija tagħhom tibqa' li jirrappreżentaw u li jippromwovu l-interessi nazzjonali tagħhom. 

Il-kwistjonijiet u l-prijoritajiet diplomatiċi Ewropej ftit li xejn jiġu integrati fl-istrateġiji 

globali u l-programmi ta' ħidma ta' kull istitut kulturali nazzjonali individwali. Barra minn 

hekk, l-istituti kulturali għad m'għandhomx approċċ/viżjoni komuni tad-diplomazija 

kulturali/tar-relazzjonijiet kulturali. Punti dgħajfa oħra jinkludu restrizzjonijiet baġitarji fuq 

ir-riżorsi finanzjarji u umani tal-istituti kulturali, u n-nuqqas ta' kapaċità u esperjenza fit-

tmexxija ta' proġetti ffinanzjati mill-UE fost uħud mill-istituti kulturali nazzjonali iżgħar. 

Jeżisti wkoll riskju ta' monopolizzazzjoni tar-riżorsi kulturali u l-fondi tal-UE għall-

kooperazzjoni mal-istituti kulturali għad-detriment ta' atturi kulturali oħra li huma 

ġenwinament organizzazzjonijiet u netwerks Ewropej fis-settur kulturali u kreattiv.  

L-istudju jikkonkludi li l-istituti kulturali diġà qed jipparteċipaw f'diversi proġetti tal-UE dwar 

ir-relazzjonijiet kulturali f'pajjiżi terzi. L-akkomunament tal-għarfien espert u r-riżorsi 

tagħhom għaldaqstant jaħdem kemm fl-interessi tal-UE kif ukoll tal-Istati Membri 

individwali tal-UE. Aktar attivitajiet konġunti jikkontribwixxu biex iżidu l-viżibilità tal-UE fil-

livell dinji. L-istudju jirrakkomanda li l-kooperazzjoni bejn l-istituti kulturali u l-

istituzzjonijiet tal-UE għandhom ikunu bbażati fuq l-erba' prinċipji li ġejjin:  

1. L-istituti kulturali għandhom jingħataw mandat ċar mill-gvernijiet nazzjonali tagħhom 

biex ikunu jistgħu jaġixxu bħala netwerk Ewropew jew bħala operatur ta' programmi 

ffinanzjati mill-UE.  

2. L-istituti kulturali għandhom iwettqu azzjonijiet li huma konformi mal-messaġġi ewlenin 

tal-Azzjoni Preparatorja dwar il-Kultura fir-Relazzjonijiet Esterni, billi jimpenjaw 

ruħhom b'mod ġdid ma' nies barra mill-UE permezz tal-kollaborazzjoni, is-smigħ u d-

djalogu pjuttost milli permezz tal-projezzjoni nazzjonali, u billi jħeġġu spirtu veru ta' 

mutwalità u reċiproċità fil-proġetti u l-attivitajiet implimentati kollha.  

3. L-istituti kulturali għandhom jirrispettaw ċerti obbligi qabel ma jiġu afdati b'missjoni fil-

livell tal-UE. Tali obbligi jistgħu jitniżżlu f'Memorandum ta' Qbil (MtQ) bejn is-Servizz 

Ewropew għall-Azzjoni Esterna/il-Kummissjoni Ewropea u entità rappreżentattiva 

Ewropea tal-istituti kulturali. 

4. L-istituti kulturali għandhom jiġu mħeġġa u jingħataw inċentivi sabiex jaħdmu ma' 

NGOs u organizzazzjonijiet pubbliċi/privati biex jikkontribwixxu għal networking pan-

Ewropew u jżidu l-opportunitajiet għal operaturi kulturali Ewropej li huma attivi f'pajjiżi 

terzi. Il-proġetti ffinanzjati mill-UE għandhom jiġu implimentati prinċipalment minn 

organizzazzjonijiet u professjonisti li joperaw fil-qasam kulturali. 

Sakemm l-istituti kulturali jkunu f'pożizzjoni li jiżviluppaw proġetti Ewropej u jappoġġaw 

politiki bħala parti mill-attivitajiet tagħhom, jistgħu jitqiesu dawn it-tipi ta' inċentivi: 

1. Konsultazzjoni aktar mill-qrib tal-istituti kulturali (fejn ma jiġux esklużi atturi 

kulturali Ewropej oħra) fl-iżvilupp ta' strateġija Ewropea għad-diplomazija 

kulturali/ir-relazzjonijiet kulturali u l-programm ta' azzjoni tagħha.  

2. It-twaqqif ta' strument ta' konsultazzjoni li jippermetti djalogu permanenti 

mal-istituzzjonijiet u d-delegazzjonijiet tal-UE biex jiddiskutu l-inizjattivi, jaqsmu l-

esperjenzi u jikkunsidraw azzjonijiet konġunti.  
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3. Sostenn finanzjarju biex iħeġġeġ azzjonijiet konġunti u l-akkomunament ta' 

riżorsi (permezz tal-kofinanzjament simetriku) biex jiġu ppremjati proġetti 

b'dimensjoni Ewropea u promossi l-valuri Ewropej.  

Fl-aħħar nett, hija proposta lista ta' proġetti pilota biex tiġi ddeterminata l-aktar forma 

xierqa ta' kooperazzjoni bejn l-istituti kulturali u l-istituzzjonijiet tal-UE. 


