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Sammanfattning 

Syftet med studien är att få en bättre förståelse av den roll som EU-medlemsstaternas 

nationella kulturinstitut skulle kunna spela i en europeisk strategi för kultur i EU:s 

yttre förbindelser. Den analyserar styrkorna och svagheterna i deras uppdrag, 

strukturer och resurser. Denna analys syftar till att fastställa huruvida deras 

verksamheter har en europeisk dimension och huruvida de skulle kunna hjälpa EU att 

ytterligare främja sina prioriteringar och grundläggande värderingar i tredjeländer. På 

grundval av denna analys anger studien ett antal politiska rekommendationer, 

inbegripet en uppsättning vägledande principer för en effektiv sammanslagning och 

delning av resurser mellan kulturinstituten och EU:s institutioner för att skapa fördelar 

och på så sätt öka synligheten för EU:s insatser utomlands. Dessutom föreslår den 

samarbetsmodeller, incitament och åtaganden, behörighetskriterier för EU-

finansierade projekt samt pilotprojekt. 
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SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 

Europeiska unionen (EU) bör sträva efter att använda sina kulturella och kreativa tillgångar 

för att framhålla sitt inflytande på ett bättre sätt runt om i världen. Idag är detta lika viktigt 

som EU:s politiska och ekonomiska makt. För att göra detta bör man till fullo involvera 

kulturen i sina yttre förbindelser för att nå lokala befolkningar i större utsträckning och 

anordna samarbetsevenemang för att främja sina värderingar och prioriteringar. Kulturella 

förbindelser med tredjeländer kan vara breda och omfatta kultursektorn och den kreativa 

sektorn, det civila samhället, utbildning, utveckling liksom att dela grundläggande 

värderingar med människor i olika länder.  

EU:s institutioner överväger för närvarande en europeisk strategi för kulturdiplomati. 

Processen befinner sig fortfarande i ett tidigt skede och utredningar om en potentiell 

europeisk samarbetsmekanism har inletts. Dessa överväganden sker i en intressant tid, 

med paradigmskiften på både europeisk och nationell nivå. Det finns ett växande intresse 

för att utveckla samarbetsprojekt för att öka den ömsesidiga förståelsen och förtroendet 

hos människor utanför EU. Evenemang som enbart visar upp den nationella kulturen eller 

fokuserar på att stärka landets varumärke blir allt mindre relevanta eftersom de inte längre 

ses som ett effektivt verktyg för att förbättra (de kulturella) förbindelserna utanför EU. 

Målet med denna studie är att få en bättre förståelse av den roll som EU-medlemsstaternas 

nationella kulturinstitut (potentiellt) skulle kunna spela i en ny europeisk strategi för 

kulturdiplomati, och att lämna ett antal rekommendationer för en genomförbar modell för 

samarbete med EU:s institutioner.  

Det finns stora skillnader mellan EU-medlemsstaternas kulturinstitut i fråga om storlek, 

styrning och förvaltning (centraliserade eller decentraliserade modeller), budget, antal 

kontor utanför EU, personal liksom deras deltagande i EU-projekt och främjandet av EU:s 

värderingar. Tillsammans representerar de ett skiftande och omfattande nätverk av kontor i 

och utanför EU. Totalt sett har de 29 kulturinstitut som valts ut för denna studie 914 kontor 

i EU och 1 253 kontor utanför EU. De har ungefär 30 000 anställda världen över och 

omsätter totalt mer än 2,3 miljarder euro per år. 

Forskning har visat att uppdragen och mandaten för majoriteten av dessa kulturinstitut 

som bedriver verksamhet utomlands fortfarande är inriktade på att främja respektive lands 

nationella kultur och språk (t.ex. genom anordnande av kulturella evenemang som 

utställningar, konserter, filmvisningar och konferenser som riktas till en lokal publik). Detta 

representerar de huvudsakliga verksamheter som bedrivs av 25 av de 29 kulturinstitut som 

valts ut för denna studie. Trots att kulturinstitutens uppdragsbeskrivningar inte tydligt 

främjar EU och dess värderingar kan den europeiska dimensionen hos deras verksamheter 

och deras intresse för att öka samarbetet på europeisk nivå i kulturella förbindelser, i viss 

utsträckning, ses genom deras medlemskap i nätverket av nationella kulturinstitut (EUNIC) 

och MORE EUROPE, liksom genom deras deltagande i EU-finansierade projekt och program 

i tredjeländer. 

Att samarbeta med kulturinstituten skulle innebära en mängd fördelar för EU-

institutionerna, och till viss del kompensera för några av de svårigheter som EU-

delegationerna uttryckt i samband med hanteringen av deras kulturella förbindelser. De 

främsta fördelarna är följande: Tillgång till ett brett nätverk av kontor och kvalificerad 

personal runt om i världen; strategisk medvetenhet hos cheferna för de kulturinstitut som 

bedriver verksamhet i tredjeländer; fler möjligheter att utveckla förtroendeingivande och 

trovärdiga partnerskap med det civila samhället; goda förbindelser med EU:s delegationer; 

expertis om kulturprojekt; och potentiell anpassning till EU:s strategi för kulturdiplomati 

liksom dess geografiska och tematiska prioriteringar. 

Det kan också vara riskfyllt för EU:s institutioner att (uteslutande eller främst) samarbeta 

med kulturinstitut. Deras största svagheter är att de inte har några mandat i sina stadgar 
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eller uppdragsbeskrivningar att utföra verksamheter av relevans för EU. De är nationella 

organisationer vars huvudsakliga uppdrag fortfarande innebär att representera och främja 

nationella intressen. Europeiska frågor och diplomatiska prioriteringar ingår sällan i de 

övergripande strategierna och arbetsprogrammen för varje enskilt kulturinstitut. 

Kulturinstituten saknar också fortfarande en gemensam strategi/vision angående 

kulturdiplomati/kulturella förbindelser. Andra svagheter rör budgetbegränsningar i fråga om 

kulturinstitutens finansiella och mänskliga resurser och en brist på kapacitet och erfarenhet 

av att utföra EU-finansierade projekt bland vissa av de mindre kulturinstituten. Det finns 

också risk för att man får ensamrätt till EU:s kulturella resurser och medel för samarbete 

med kulturinstituten, till nackdel för andra intressenter på kulturområdet som är genuint 

europeiska organisationer och nätverk inom den kulturella och kreativa sektorn.  

Studien slår fast att kulturinstituten redan deltar i många EU-projekt om kulturella 

förbindelser i tredjeländer. Att samla deras expertis och resurser skulle därför gynna EU:s 

intressen liksom de enskilda medlemsstaterna. Fler gemensamma verksamheter skulle 

bidra till att öka EU:s synlighet runt om i världen. Studien rekommenderar att samarbetet 

mellan kulturinstituten och EU:s institutioner baseras på följande fyra principer:  

1. Kulturinstituten ska ges ett tydligt mandat av sina nationella regeringar för att kunna 

agera som ett europeiskt nätverk eller som en operatör av EU-finansierade program.  

2. Kulturinstituten bör utföra insatser som överensstämmer med huvudbudskapen i den 

förberedande åtgärden för kultur inom EU:s yttre förbindelser, genom att söka kontakt 

med människor utanför EU på ett nytt sätt. Detta ska ske genom att samarbeta, lyssna 

och föra en dialog snarare än att framhålla landet, och att uppmuntra en sann anda av 

ömsesidighet i alla projekt och verksamheter som genomförs.  

3. Kulturinstituten ska uppfylla vissa skyldigheter innan de anförtros ett EU-omfattande 

uppdrag. Sådana skyldigheter kan förtecknas i ett samförståndsavtal mellan 

Europeiska utrikestjänsten/Europeiska kommissionen och ett europeiskt representativt 

organ för kulturinstituten. 

4. Kulturinstituten bör uppmanas och uppmuntras att arbeta med icke-statliga 

organisationer och offentliga/privata organisationer för att bidra till alleuropeiskt 

nätverksarbete och öka möjligheterna för europeiska aktörer på kulturområdet att vara 

aktiva i tredjeländer. De EU-finansierade projekten bör främst genomföras av 

kulturorganisationer och yrkesverksamma på kulturområdet. 

Förutsatt att kulturinstituten kan utveckla europeiska projekt och stödja policyer som en 

del av sina verksamheter kan följande typer av stimulansåtgärder beaktas: 

1. Ökat samråd med kulturinstituten (utan att utesluta andra europeiska intressenter 

på kulturområdet) i samband med utvecklingen av en europeisk strategi för 

kulturdiplomati/kulturella förbindelser och dess åtgärdsprogram.  

2. Inrättande av en samrådsmekanism som möjliggör en permanent dialog med 

EU:s institutioner och delegationer för att diskutera initiativ, utbyta erfarenheter och 

överväga gemensamma insatser.  

3. Ekonomiskt stöd för att uppmuntra gemensamma insatser och sammanslagning 

av resurser (via matchande finansiering) för att belöna projekt med en europeisk 

dimension samt främjande av europeiska värderingar.  

Slutligen föreslås en förteckning över pilotprojekt för att fastställa den mest lämpliga 

formen för samarbete mellan kulturinstituten och EU:s institutioner. 


