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Izvleček 

Cilj raziskave je omogočiti boljše razumevanje vloge, ki bi jo lahko imeli nacionalni 

kulturni inštituti držav članic EU pri evropski strategiji za kulturo v zunanjih odnosih 

EU. Raziskava vsebuje analizo prednosti in pomanjkljivosti njihovih misij, struktur in 

sredstev. Namen analize je ugotoviti, ali imajo njihove dejavnosti evropsko razsežnost 

in bi lahko pomagale EU pri nadaljnjem spodbujanju njenih prednostnih nalog in 

temeljnih vrednot v tretjih državah. Na podlagi te analize raziskava določa več 

priporočil politik, vključno z vrsto vodilnih načel o učinkovitem združevanju in 

izmenjavi sredstev med kulturnimi inštituti in institucijami EU, da se pridobi večji 

obseg delovanja in s tem poveča prepoznavnost dejavnosti EU v tujini. Poleg tega so 

predlagani modeli sodelovanja, pobude in zaveze, merila ustreznosti za projekte, ki jih 

financira EU, ter pilotni projekti. 

 
IP/B/CULT/FWC/2010-001/Lot4/C2/SC2  Januar 2016 

 

PE 563.418              SL 



 

2 

Dokument je naročil Odbor Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje. 

 

AVTORJI 

 

KEA European Affairs: Yolanda Smits, Clémentine Daubeuf, Philippe Kern 

 

ODGOVORNA OSEBA 

 

Michaela Franke in Markus Prutsch  

Tematski sektor B: strukturna in kohezijska politika 

Evropski parlament 

B-1047 Bruselj 

E-naslov: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 

 

UREDNIŠKA POMOČ 

Jeanette Bell 

 

POSEBNA ZAHVALA 

Vsem organizacijam in strokovnjakom, ki so sodelovali v naši raziskavi (glej prilogo I). 

 

JEZIKOVNE RAZLIČICE 

 

Izvirnik: EN 

 

O IZDAJATELJU 

 

Če se želite obrniti na tematski sektor ali se naročiti na njegov mesečni bilten, pišite na: 

poldep-cohesion@europarl.europa.eu 

 

 

Rokopis dokončan januarja 2016. 

© Evropska Unija, 2016. 

 

Ta dokument je na voljo na spletnem mestu: 

http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses 
 

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI 

 

Za mnenja, izražena v tem dokumentu, so odgovorni izključno avtorji in ne predstavljajo 

nujno uradnega stališča Evropskega parlamenta. 

 

Razmnoževanje in prevajanje za nekomercialne namene je dovoljeno pod pogojem, da se 

navede vir ter da je izdajatelj o tem predhodno obveščen in prejme izvod. 

http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses


 

3 

POVZETEK 

Evropska unija (EU) bi si morala prizadevati za uporabo kulturnih in ustvarjalnih sredstev, 

ki bi ji omogočila boljše uveljavljanje vpliva v svetu, kar je danes enako pomembno kot 

njena politična in gospodarska moč. Zato bi morala v svoje zunanje odnose vključiti 

kulturo, da bi dosegla širši krog lokalnega prebivalstva in organizirala skupne dogodke za 

spodbujanje svojih vrednot in prednostnih nalog. Kulturni odnosi s tretjimi državami so 

lahko obširni in zajemajo kulturni in ustvarjalni sektor, civilno družbo, izobraževanje, razvoj 

ter izmenjavo temeljnih vrednot z ljudmi v različnih državah.  

V institucijah EU se trenutno razmišlja o evropski strategiji za kulturno diplomacijo. Proces 

je še v zgodnji fazi razvoja, poteka pa preučevanje možnega evropskega mehanizma za 

sodelovanje. Ta razmišljanja se pojavljajo v zanimivem času, ko se spreminjajo paradigme 

tako na evropski kot na nacionalni ravni. Vedno več zanimanja je za razvoj skupnih 

projektov, da bi se povečalo medsebojno razumevanje in zaupanje ljudi zunaj EU. Dogodki, 

ki zgolj predstavljajo nacionalno kulturo ali se osredotočajo na gradnjo ugleda držav, 

postajajo vse manj pomembni, saj ne veljajo več za učinkovito orodje izboljševanja 

(kulturnih) odnosov zunaj EU. 

Cilja te raziskave sta boljše razumevanje vloge, ki bi jo lahko (potencialno) imeli nacionalni 

kulturni inštituti držav članic EU pri novi evropski strategiji za kulturno diplomacijo, ter 

oblikovanje priporočil za izvedljiv model sodelovanja z institucijami EU.  

Kulturni inštituti držav članic EU se med seboj zelo razlikujejo glede na velikost, vodenje in 

upravljanje (centralizirani ali decentralizirani modeli), proračun, število pisarn zunaj EU, 

zaposlene ter njihovo sodelovanje pri projektih EU in spodbujanje vrednot EU. Skupaj 

sestavljajo raznoliko in široko mrežo pisarn v EU in zunaj nje. Izbranih 29 kulturnih 

inštitutov, vključenih v raziskavo, ima skupaj 914 pisarn v EU in 1253 pisarn zunaj EU, 

zaposlujejo približno 30.000 ljudi po svetu in ustvarjajo letni skupni prihodek v višini več 

kot 2,3 milijarde EUR. 

Raziskava je pokazala, da so misije in mandati velike večine teh kulturnih inštitutov, ki 

delujejo v tujini, še vedno osredotočeni na spodbujanje nacionalne kulture in jezika oziroma 

jezikov (npr. prek organizacije kulturnih dogodkov, kot so razstave, koncerti, filmske 

projekcije in konference za lokalno prebivalstvo). Ti dogodki so jedro dejavnosti 25 od 29 

kulturnih inštitutov, vključenih v raziskavo. Čeprav kulturni inštituti v svojih programih dela 

ne poudarjajo spodbujanja EU in njenih vrednot, je prek njihovega članstva v Evropski 

mreži nacionalnih kulturnih inštitutov in sodelovanja pri pobudi Več Evrope, projektih, ki jih 

financira EU, in programih v tretjih državah do neke mere mogoče zaznati evropsko 

razsežnost njihovih dejavnosti in zanimanje za krepitev sodelovanja v okviru kulturnih 

odnosov na evropski ravni. 

Sodelovanje s kulturnimi inštituti bi institucijam EU prineslo več prednosti, ki bi delno 

nadomestile nekatere pomanjkljivosti delegacij EU na področju kulturnih odnosov. Glavne 

prednosti so: dostop do široke mreže pisarn in usposobljenih zaposlenih po svetu; strateško 

ozaveščanje vodij kulturnih inštitutov, ki delujejo v tretjih državah; več priložnosti za razvoj 

zanesljivih in verodostojnih partnerstev s civilno družbo; dobri odnosi z delegacijami EU; 

strokovno znanje na področju kulturnih projektov ter možna uskladitev s strategijo EU za 

kulturno diplomacijo in njenimi geografskimi in tematskimi prednostnimi nalogami. 

Sodelovanje (izrecno ali večinoma) s kulturnimi inštituti je povezano tudi z nekaterimi 

možnimi tveganji za institucije EU. Njihova pomanjkljivost je, da v svojih statutih ali 

programih dela nimajo pooblastila za izvajanje dejavnosti, povezanih z EU. Gre za 

nacionalne organizacije, katerih glavno poslanstvo je predstavljanje in spodbujanje 

nacionalnih interesov. Splošne strategije in delovni programi vsakega posameznega 
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kulturnega inštituta redko zajemajo evropska vprašanja in diplomatske prednostne naloge. 

Kulturni inštituti tudi še vedno nimajo skupnega pristopa/vizije v zvezi s kulturno 

diplomacijo/kulturnimi odnosi. Druge pomanjkljivosti so proračunske omejitve njihovih 

finančnih in kadrovskih virov ter pomanjkanje zmogljivosti in izkušenj nekaterih manjših 

kulturnih inštitutov za izvajanje projektov, ki jih financira EU. Obstaja tudi tveganje, da bi 

se sredstva in skladi EU za kulturo monopolizirali za namene sodelovanja s kulturnimi 

inštituti, kar bi škodovalo drugim kulturnim deležnikom, ki so prave evropske organizacije 

in mreže v kulturnem in ustvarjalnem sektorju.  

Raziskava je pokazala, da kulturni inštituti že sodelujejo pri številnih projektih EU v zvezi s 

kulturnimi odnosi v tretjih državah. Združevanje njihovega strokovnega znanja in sredstev 

bi bilo torej v interesu EU in njenih posameznih držav članic. Več skupnih dejavnosti bi 

prispevalo k povečanju prepoznavnosti EU v svetu. V raziskavi se priporoča, naj 

sodelovanje med kulturnimi inštituti in EU temelji na naslednjih štirih načelih:  

1. Kulturne inštitute bi morale nacionalne vlade pooblastiti, da lahko delujejo kot 

evropske mreže ali izvajalci programov, ki jih financira EU.  

2. Kulturni inštituti bi morali izvajati ukrepe, ki so skladni z glavnimi sporočili 

pripravljalnih ukrepov za kulturo v zunanjih odnosih, in sicer z novim načinom 

navezovanja stikov z ljudmi zunaj EU prek sodelovanja, poslušanja in dialoga in ne 

prek nacionalnih projekcij, ter s spodbujanjem pravega duha vzajemnosti in 

obojestranskosti pri izvajanju vseh projektov in dejavnosti.  

3. Kulturni inštituti bi morali izpolniti nekatere obveznosti, preden bi jih pooblastili za 

izvajanje vseevropske misije. Te obveznosti se lahko navedejo v memorandumu o 

soglasju med Evropsko službo za zunanje delovanje/Evropsko komisijo in evropskim 

organom, ki zastopa kulturne inštitute. 

4. Kulturne inštitute bi bilo treba spodbujati k sodelovanju z nevladnimi organizacijami in 

javnimi/zasebnimi organizacijami, da bi prispevali k vseevropskemu mrežnemu 

povezovanju in povečali priložnosti za aktivno delovanje evropskih kulturnih subjektov 

v tretjih državah. Projekte, ki jih financira EU, bi morali izvajati predvsem kulturne 

organizacije in poklicni kulturni delavci. 

V zvezi s kulturnimi inštituti, ki imajo v okviru svojih dejavnosti možnost razvijati evropske 

projekte in podpirati politike, bi se lahko obravnavale naslednje vrste pobud: 

1. Tesnejše posvetovanje s kulturnimi inštituti (to ne izključuje drugih evropskih kulturnih 

deležnikov) glede razvoja evropske strategije za kulturno diplomacijo/kulturne odnose in 

njenega akcijskega programa.  

2. Vzpostavitev posvetovalnega mehanizma, ki bi omogočal stalne razprave z institucijami in 

delegacijami EU o pobudah, izmenjavi izkušenj in obravnavanju skupnih ukrepov.  

3. Finančna podpora za spodbujanje skupnih ukrepov in združevanja sredstev (prek ujemajočega 

financiranja), da se nagradijo projekti evropske razsežnosti in spodbujajo evropske vrednote.  

Predlagan je tudi seznam pilotnih projektov, da bi našli najustreznejšo obliko sodelovanja 

med kulturnimi inštituti in institucijami EU. 


