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Inhoud 

Via deze studie wil men meer inzicht krijgen in de rol die de nationale culturele 

instellingen van de EU-lidstaten zouden kunnen spelen in een Europese strategie voor 

cultuur in de externe betrekkingen van de EU. Hierbij worden de sterke en zwakke 

punten van hun opdrachten, structuren en middelen onder de loep genomen. Deze 

analyse is in het leven geroepen om te bepalen of de activiteiten een Europese 

dimensie hebben en of ze de EU kunnen helpen bij de verdere bevordering van haar 

prioriteiten en fundamentele waarden in derde landen. Op basis van deze analyse 

wordt een aantal beleidsaanbevelingen gedaan. Deze bevatten een reeks 

grondbeginselen voor de effectieve bundeling en deling van middelen tussen de 

culturele en de EU-instellingen om schaalvoordelen te bereiken en zodoende de 

zichtbaarheid van EU-maatregelen in het buitenland te vergroten. Er worden 

bovendien samenwerkingsmodellen, stimulansen en verplichtingen, en 

geschiktheidscriteria voorgesteld voor zowel door de EU gefinancierde projecten als 

pilotprojecten. 
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SAMENVATTING 

De Europese Unie (EU) moet alles in het werk zetten om haar culturele en creatieve 

middelen te gebruiken zodat ze wereldwijd meer invloed kan uitoefenen. Dit is vandaag de 

dag net zo belangrijk als haar politieke en economische macht. Om dit te bereiken moet 

cultuur in haar externe betrekkingen als uitgangspunt worden genomen om op grotere 

schaal de lokale bevolking aan te spreken. Ze moet gezamenlijke evenementen organiseren 

ter bevordering van haar waarden en prioriteiten. Culturele betrekkingen met derde landen 

kunnen heel divers zijn: ze beslaan de culturele en creatieve sector, het maatschappelijk 

middenveld, het onderwijs, ontwikkeling en hebben tevens betrekking op het delen van 

fundamentele waarden met mensen in verschillende landen.  

De EU-instellingen denken op dit moment na over een Europese strategie voor culturele 

diplomatie. Het proces bevindt zich nog in de beginfase en er worden momenteel 

onderzoeken gedaan naar de mogelijkheden voor een Europees 

samenwerkingsmechanisme. Deze overwegingen dienen zich op een interessant tijdstip 

aan; er doen zich namelijk zowel op Europees als op nationaal niveau 

paradigmaverschuivingen voor. Er is steeds meer interesse in de ontwikkeling van 

samenwerkingsprojecten die bijdragen tot de verbetering van wederzijds begrip en 

vertrouwen van mensen buiten de EU. Evenementen die slechts een weerspiegeling zijn 

van de nationale cultuur of zich richten op staatspropaganda worden steeds minder 

belangrijk. Ze worden namelijk niet langer gezien als een effectief instrument om 

(culturele) relaties buiten de EU te verbeteren. 

Aan de hand van deze studie moet meer inzicht worden verkregen in de rol die de nationale 

culturele instellingen (CI's) van EU-lidstaten zouden (kunnen) spelen in een nieuwe 

Europese strategie voor culturele diplomatie. Er moet bovendien een aantal aanbevelingen 

worden geformuleerd voor een haalbaar samenwerkingsmodel met de EU-instellingen.  

Onder de CI's van de EU-lidstaten bestaat grote variatie in grootte, bestuur en 

management (gecentraliseerd of gedecentraliseerd), begroting, aantal kantoren buiten de 

EU, personeel evenals hun betrokkenheid bij EU-projecten en de bevordering van de EU-

waarden. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij een divers en uitgebreid netwerk van 

kantoren binnen en buiten de EU. Samen hebben de 29 CI's die voor deze studie zijn 

geselecteerd 914 kantoren binnen de EU en 1 253 kantoren buiten de EU, wereldwijd 

hebben ze ongeveer 30 000 mensen in dienst en ze hebben een totale omzet van meer dan 

2,3 miljard EUR per jaar. 

Onderzoek heeft aangetoond dat de missie en het mandaat van het merendeel van deze 

CI's die in het buitenland actief zijn nog steeds zijn gericht op de bevordering van de 

nationale cultuur en ta(a)l(en) (bijvoorbeeld door de organisatie van culturele evenementen 

zoals tentoonstellingen, concerten, filmvoorstellingen en conferenties gericht op een lokaal 

publiek). Dit vertegenwoordigt de kernactiviteiten van 25 van de 29 CI's die voor deze 

studie zijn geselecteerd. Hoewel de missieverklaringen van de CI’s de EU en haar waarden 

niet duidelijk promoten, blijkt tot op zekere hoogte uit hun lidmaatschap van het Europese 

netwerk van nationale instituten voor Cultuur (EUNIC) en MORE EUROPE, alsook uit hun 

deelname aan de door de EU gefinancierde projecten en programma's in derde landen, de 

Europese dimensie van hun activiteiten en hun interesse in het verhogen van de 

samenwerking op Europees niveau op het gebied van culturele betrekkingen. 

Samenwerking met de CI's zou een aantal voordelen kunnen opleveren voor de EU-

instellingen, want voor een deel vindt er compensatie plaats voor een aantal zwakke 

punten die zijn aangegeven door EU-delegaties in de omgang met culturele betrekkingen. 

De belangrijkste voordelen luiden als volgt: wereldwijde toegang tot een uitgebreid netwerk 



 

4 

van kantoren en geschoold personeel; strategische bewustwording van de hoofden van de 

CI's die actief zijn in derde landen; meer mogelijkheden om betrouwbare en geloofwaardige 

partnerschappen met het maatschappelijk middenveld te ontwikkelen; goede betrekkingen 

met EU-delegaties; expertise op het gebied van culturele projecten; en de mogelijke 

aanpassing aan de EU-strategie voor culturele diplomatie en de geografische en 

thematische prioriteiten ervan. 

Er bestaan voor de EU-instellingen trouwens ook potentiële risico's door (uitsluitend of 

voornamelijk) met CI's samen te werken. Hun belangrijkste zwakke punt is het feit dat ze 

in hun statuten of missieverklaringen geen mandaat hebben voor de uitvoering van EU-

relevante activiteiten. Het zijn nationale organisaties waarvan de belangrijkste missie nog 

steeds het vertegenwoordigen en behartigen van hun nationale belangen is. Europese 

aangelegenheden en diplomatieke prioriteiten worden zelden opgenomen in de algemene 

strategieën en uitvoeringsagenda's van elke afzonderlijke CI. De CI's hebben bovendien 

nog steeds geen gemeenschappelijke benadering/visie als het om culturele 

diplomatie/culturele betrekkingen gaat. Andere zwakheden zijn budgettaire beperkingen op 

het gebied van financiële en personele middelen van de CI's, alsook het gebrek aan 

capaciteit en ervaring voor de uitvoering van de door de EU gefinancierde projecten bij 

sommige kleinere CI's. Door de samenwerking met de CI's bestaat er ook een risico op 

monopolisering van de culturele middelen en fondsen van de EU. Dit is nadelig voor andere 

culturele belanghebbenden die echte Europese organisaties en netwerken binnen de 

culturele en creatieve sector zijn.  

Uit de studie kan worden geconcludeerd dat CI's al deelnemen aan verscheidene EU-

projecten op het gebied van culturele betrekkingen in derde landen. Bundeling van hun 

expertise en middelen zou dus zowel in het belang van de EU als de individuele EU-

lidstaten zijn. Meer gezamenlijke activiteiten zal de zichtbaarheid van de EU over de hele 

wereld vergroten. De studie beveelt aan dat samenwerking tussen de CI's en de EU-

instellingen op de volgende vier principes moet worden gestoeld:  

1. CI's moeten van hun nationale regeringen een duidelijk mandaat krijgen om te 

kunnen fungeren als een Europees netwerk of als een exploitant van door de EU 

gefinancierde programma's.  

2. CI's moeten acties uitvoeren die in overeenstemming zijn met de belangrijkste 

boodschappen van de Voorbereidende actie inzake cultuur in de buitenlandse 

betrekkingen van de EU, door op een nieuwe manier betrekkingen aan te gaan met 

mensen buiten de EU. De focus ligt daarbij op samenwerken, luisteren en het voeren 

van de dialoog in plaats van nationale projectie. De ware geest van wederkerigheid 

moet in alle uitgevoerde projecten en activiteiten worden aangemoedigd.  

3. Voordat CI's met een EU-missie worden belast, moeten ze bepaalde verplichtingen 

nakomen. Dergelijke verplichtingen kunnen in een memorandum van 

overeenstemming worden opgesteld tussen de Europese Commissie voor extern 

optreden/Europese Commissie en een Europees vertegenwoordigingsorgaan van de 

CI's. 

4. CI's moeten worden aangemoedigd en gestimuleerd om met ngo's en publiek/private 

organisaties te werken. Zo dragen ze bij aan de pan-Europese netwerken en 

vergroten ze de mogelijkheden voor Europese culturele exploitanten die actief zijn in 

derde landen. Door de EU gefinancierde projecten moeten hoofdzakelijk worden 

uitgevoerd door culturele organisaties en vakkundigen. 
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Op voorwaarde dat CI's bij machte zijn om Europese projecten te ontwikkelen en het beleid 

in het kader van hun activiteiten te ondersteunen, kunnen de volgende stimulansen in 

overweging worden genomen: 

1. Nauwere samenspraak met de CI's (zonder andere Europese culturele 

belanghebbenden uit te sluiten) bij de ontwikkeling van een Europese strategie voor 

culturele diplomatie/culturele betrekkingen en het actieprogramma.  

2. Instelling van een raadplegingsinstrument voor permanente dialoog met de 

EU-instellingen en delegaties voor het bespreken van initiatieven, het uitwisselen 

van ervaring en het overwegen van gezamenlijke acties.  

3. Verlenen van financiële steun voor het stimuleren van gezamenlijke acties, het 

bundelen van middelen (via cofinanciering), het belonen van projecten met een 

Europese dimensie en voor het bevorderen van Europese waarden.  

Tenslotte wordt een lijst met pilotprojecten voorgesteld ter bepaling van de meest 

geschikte vorm van samenwerking tussen de CI's en de EU-instellingen. 


