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Resumé: 
 
Denne undersøgelse giver et overblik over den kulturelle sektor i Kina og går 
videre til at beskrive den nuværende situation i forbindelse med 
kulturudveksling mellem EU og EU-medlemsstaterne og Kina. Den afrunder 
ved at komme med idéer til, hvordan politikerne kan styrke sådanne 
udvekslinger. Kina anvendes her som prøvesag for EU's kulturpolitik mod 
tredjelande i almindelighed.  
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SAMMENFATNING 
 
Denne undersøgelse er resultatet af Europa-Parlamentets ønske om at blive informeret om 
potentialet for kulturudvekslinger med tredjelande, hvor Kina er casestudiet. Der angives 
oplysninger om den kulturelle sektor i Kina (første del) og om kulturudvekslinger mellem 
det nuværende EU og Kina (anden del). Denne undersøgelse indeholder også en række 
henstillinger til, hvordan potentielle muligheder kan maksimeres i samarbejdet mellem EU 
og Kina (tredje del). 
 
1. Undersøgelsen omhandler både de kulturelle og kreative industrier. Ifølge den 
definition, der er vedtaget i denne undersøgelse, omfatter den kulturelle sektor de samlede 
industrielle og ikkeindustrielle sektorer, hvori kulturen udgør et endeligt forbrugsprodukt, 
mens den kreative sektor indeholder de industrier, som anvender kultur i 
produktionsprocessen som kreativt input i produktionen af ikkekulturelle varer. 
Undersøgelsen dækker følgende sektorer: biograf, tv, nye medier, billedkunst, arkitektur og 
design, scenekunst, kulturarv, musik og litteratur. 
 
2. Der blev anvendt to vigtige værktøjer til at udføre forskningen: kontorarbejde og 
interviews. Kontorarbejdet var primært baseret på de skriftlige kilder og onlinekilderne for 
hver kultursektor. Interviewene blev foretaget i Kina samt i Europa med nogle af de mest 
relevante interessenter på hvert område.  
 
3. I første del ser undersøgelsen på de omfattende ændringer, som har fundet sted i de 
kinesiske kulturelle og kreative sektorer i de seneste år. Den mest betydelige ændring blev 
bekendtgjort som en del af den 11. femårs-plan og bestod i den hurtige overgang fra en 
nonprofit prestigeorienteret sektor til en økonomisk integreret sektor.  

 
4. I filmindustrisektoren er Kina i dag - efter Nordamerika og Indien - det tredjestørste 
filmproducerende land i verden. Samtidig har moderniseringen af eksisterende biografer og 
udviklingen af nye multibiografer fået antallet af biografgængere til at stige, hvilket har 
resulteret i en indtægtsstigning på 27 % i 2008.  
 
Udenlandske produktioner er omfattet af strenge retlige retningslinjer og har adgang til 
fordele. Der er mulighed for tre former for samarbejde mellem en udenlandsk enhed og en 
kinesisk producer/studie: fælles produktioner, støttede produktioner og bestilte 
produktioner. Adgang til udenlandske markeder og talenter er en af de store 
motivationsfaktorer for samarbejde i forbindelse med en filmproduktion. Kina opfordrer 
udenlandske virksomheder, særligt europæiske, som anses for at have lignende værdier og 
oftest opererer ud fra lignende støttekrav, til at investere i store kinesiske produktioner. 
 
Hvad angår distribuering af udenlandske film, tillader regeringen, at der bliver importeret 
20 udenlandske film om året på baggrund af deling af indtægterne. For disse film modtager 
de udenlandske virksomheder typisk 30 % af netfortjenesten fra billetindtægterne. Ud af 
disse 20 film er trefjerdedele oftest fra Nordamerika og de resterende fra Europa og andre 
udenlandske territorier. Importkvoterne omfatter ikke koproduktioner, som behandles som 
hjemmeproduktioner og derfor automatisk har ret til teaterudgivelse i Kina. Inden for de 
seneste år har tre ud af fem hjemmeproducerede film med den højeste bruttoindtægt 
været koproduktioner. 
 
5. I overensstemmelse med WTO-tiltrædelseskravene åbnede Kina sin tv-industri til 
delvis udenlandsk investering, øget deltagelse og markedsadgang, under hensyntagen til 
restrukturering af sin indenlandske industri. Disse ændringer blev muliggjort af et bredt 
skift i regeringspolitikkerne og integration inden for de globale markeder. Da 97 % af 
befolkningen har mulighed for at se tv, er Kina det største tv-marked i verden. Kinas 
deregulerende reformer har givet mulighed for udenlandsk indholdsdistribution og 
koproduktioner. I de seneste år har udvalgte globale radio- og tv-virksomheder for første 
gang fået ucensureret adgang til kinesiske radiobølger. Udfordret af den store mængde 



Potentialet for kulturudvekslinger mellem Den Europæiske Union og tredjelande - Kina-sagen 
 

 4

sendetid, hvor der er behov for programmer, og mangel på lokalt indhold med aktuel 
økonomisk værdi efter dets første transmission afhænger tv-markedet i særdeleshed af 
udenlandske programmer. Lettere bestemmelser og en mere strømlinet bureaukratisk 
proces førte til en stigning i tv-importen, der principielt blev drevet af formatshows (f.eks. 
realityprogrammer, quiz-programmer og talkshows), som omkostningseffektivt kan 
genskabes på det kinesiske fastland. Produktionen, som er beskyttet af gennemførelsen af 
en forpligtelse til at vise mindst 70 % hjemmeproducerede programmer til lokale og globale 
netværk, er ikke desto mindre stigende, og på visse områder overstiger programudbuddet 
jævnligt efterspørgslen. Desuden er kinesiske tv-kanaler forpligtet til at producere en times 
nationale programmer for hver time, der vises udenlandske programmer. Som en følge 
heraf opfylder de forpligtelsen til at opfylde målene for produktionsinvestering, også selvom 
de ikke har den finansielle kapacitet til at gøre dette. 
 
6. Den kinesiske internet- og mobiltelefonisektor er den største i verden og vokser i 
hastigt tempo. Kinas onlinespilindustri er også blevet den hurtigst voksende i verden. 
Selvom indikatorer antyder, at sektoren - internet og mobiltelefoni - går imod fortsat hurtig 
vækst, er der stadig betydelige regionale forskelle, hvor væksten indtil nu er koncentreret 
om landets sydlige områder og kystområder. 
 
På trods af dens principielle rolle som reguleringsorgan viser staten nu tegn på, at den er 
ved at blive mere involveret i at forsøge på at få økonomisk fordel af Kinas internetopsving. 
I slutningen af 2008 meddelte telekommunikationsmyndigheden SARFT pludselig, at alle 
videoportaler skulle være statsejede. Efter flere forhandlinger blev det tilladt, at portaler, 
der var oprettet før forordningen, fortsat ville være private, dog skulle de have udleveret 
en licens af SARFT, mens nye portaler skal være statsejede. Selvom de stadig udøver 
kontrol over internettet, viser de kinesiske myndigheder voksende tegn på åbenhed: En ny 
bestemmelse om internetvideo blev indført i 2008, som tillader deltagelsen af joint 
ventures bestående af en kinesisk og en udenlandsk virksomhed inden for 
internetvideoprogramtjenesteydere, hvis de har en statsejet partner. På grund af 
begrænsninger i forbindelse med sprog og politik har mange internationale 
internetvirksomheder indtil videre holdt sig væk fra det kinesiske marked. Store spillere 
såsom Google og Yahoo har anskaffet sig licenser for at få lov til at udnytte kinesiske 
sprogtjenester, men dette på bekostning af at overholde indholdsbegrænsninger og den 
skarpe censurkritik. 
 
7. Billedkunstsektoren er karakteriseret ved hurtig udvikling, som skaber nye 
forretningsstrukturer og aktører. Inden for de seneste fem år er Kina blevet en af verdens 
epicentre for samlere, kuratorer, arrangører og kunstforretningsoperatører. Sektoren 
omfatter kunst fra oldtiden til det moderne, men fænomenet ses især inden for moderne 
kunst, som gradvis fjerner sig fra sine "undergrunds"-rødder for at opnå udbredt synlighed 
og institutionel støtte.  
 
Balancen mellem statsejede strukturer og private strukturer har ændret sig siden 2006. 
Regeringen har privatiseret sine egne kulturafdelinger, mens investeringerne i den private 
sektor er steget. Halvdelen af kunstmuseerne er nu i private hænder, og størstedelen af 
kunstbegivenhederne er støttet af private strukturer. Statsejede kulturgrupper, der 
arbejder under en nonprofitstatus, er de nye strukturer med kommercielle aktiviteter, som 
finder førende kunsttendenser. De er den officielle bro mellem regeringen og den private 
sektor og mellem Kina og udlandet. Mens den er veludviklet i forhold til salg, står kunst 
stadig svagt i forhold til ledelse. Kunstkritik, uddannelser og kuratorer har brug for et 
europæisk samarbejde for at forbedre standarden. Indtrængningsevnen for europæisk 
kunst på det kinesiske marked er stadig meget lav, men regeringen, den private sektor og 
uafhængige enheder leder efter nye muligheder gennem udvekslingsbesøg.  
  
8. Musik er en af de svageste sektorer inden for de kinesiske kreative industrier. Den har 
lidt under ekstrem statskontrol og et af de højeste piratkopiniveauer i verden, som havde 
stor indflydelse på musikindustrien i 1990'erne og nu kraftigt reducerer det digitale 
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marked. Ikke desto mindre har Kina et meget stort vækstpotentiale inden for mobil- og 
onlinemusik. Det digitale marked er lovende, men stadig begrænset. Der er meget få 
lovlige musikdownloads og en meget lav omsætning for pladeselskaberne. Indsamling af 
royalties er en meget underudviklet kilde for musikindustriens indkomst i Kina på grund af 
mange pladeproducenters manglende opmærksomhed på copyrightlovgivningen.  
 
Hver eneste kinesiske region har sine egne kulturelle værdier og musikalske præferencer. 
Den kinesiske befolknings musiksmag kan være overraskende: Kunstnere, som er 
overvejende umoderne i Europa, kan opnå stor popularitet i Kina.  
 
9. Kina undergår i øjeblikket en meget hurtig urbanisering, hvilket efterlader meget lidt 
plads for arkitektonisk kreativitet. De statsejede lokale designinstitutter dominerer 
markedet for arkitektur. Der findes dog et voksende antal private virksomheder, der er 
etableret af arkitekter, som er vendt tilbage efter at have studeret eller arbejdet i udlandet 
(og som primært arbejder fra Beijing eller Shanghai). Disse små studier arbejder 
hovedsageligt i den kulturelle sektor, hvor de forsøger at skubbe grænserne for arkitektonisk 
design. Når Kina åbner op for international indflydelse, tørstes der efter at udveksle og lære 
fra de vestlige arkitektoniske principper og teknikker. Udenlandske arkitekter har spillet en 
meget fremtrædende rolle i udviklingen af arkitektur i Kina ved at bygge store 
seværdigheder til De Olympiske Lege og nu til Expo 2010. De har været i stand til at 
bidrage med et nyt arkitektonisk sprog og bygge dristige eksempler på moderne arkitektur 
såsom CCTV-bygningen, det nationale olympiske stadion og Beijing opera. 
 
10. Kinas enorme arv er nu bedre beskyttet end nogensinde før gennem gode praksisser 
og samarbejde med internationale institutioner. Der er en vilje til at fremme landets 
umådeligt rige fortidige kultur gennem markedsløsninger ved at tildele bestemte områder 
officiel status som "turistzone" og/eller "verdensarv", hvilket dermed kan tiltrække 
investeringer fra offentlige og private sektorer. Reformer, der har til formål at modernisere 
de relevante offentlige administrationer, er ved at blive gennemført, men der er ikke meget 
plads tilbage til aktører fra den private sektor såsom fonde. Der er stadig mangel på 
offentlig støtte samt offentlig viden og bevidsthed, og bevarelsen af den arkæologiske og 
arkitektoniske arv trues ofte af ukontrolleret anvendelse af og genudvikling af jord. Aktiv 
udvekslings- og samarbejdsaktiviteter om beskyttelsen af kulturarv med forebyggelsen af 
tyveri og smugling af kulturelle artefakter samt organisering af udstillinger af den kinesiske 
historiske arv med europæiske lande er effektive. 
 
11. De kinesiske politikker vedrørende scenekunst har for nylig bevæget sig hen imod et 
mere liberalt system med et tiltag for deregulering gennem den nye forordning om 
administration af kommercielle forestillinger, som blev vedtaget i juli 2008, da den 
kulturelle hovedstad Beijing er det største kunstcentrum i Kina og hovedsagelig fokuserer 
på infrastrukturer og arrangementer. Som multietnisk land fremmer Kina særligt nationale 
minoriteters forestillinger på et transnationalt niveau. Kinesiske institutioner arbejder også 
bredt i landområder, hvor de giver næring til teatertrupper og støtter deres indsats for at 
tage på turne med forestillingerne på tværs af landet.  
 
Programmer med det formål at få adgang til europæiske markeder bliver primært iværksat 
og organiseret af europæiske lande gennem stipendier og på baggrund af diplomatiske 
begivenheder såsom statsejede forestillinger (ballet, cirkus). Kina anser sin 
scenekunstsektor for værende "fattig". De få forestillinger, der tiltrækker store indtægter 
(musik), kan ikke eksporteres på grund af sprogbarrierer.  
 
12. Indtil 1980'erne fungerede den kinesiske forlagssektor kun som en maskine til 
propaganda og generel statsinformation. Med åbningen af sektoren kom 
kommercialiseringen. Det er nu det største marked for bøger og magasiner i verden.  
 
Kina har strenge regler og politikker for forlagssektoren. Statsejede forlag støttes ikke 
længere økonomisk af regeringen og er ofte tilknyttet private kulturelle rådgivningsfirmaer 
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for at være konkurrencedygtige. Massemarkedet for bøger er ungt, ligesom læserne. 
Moderne internetlitteratur har fremgang, men det er fortsat en udbredt udannelsesmæssig 
og kulturel forventning, at man læser klassikerne. Kinesiske forlæggere er i stigende grad i 
kontakt med vestlige markeder og deres formidlere. Det kinesiske forlagsmarked har en 
større produktion end USA eller Det Forenede Kongerige. Der er mange regionale forskelle i 
forhold til, hvor meget der sælges, samt litterær smag, hvilket primært er på grund af 
landets størrelse, men også på grund af en mere effektiv distribution og kommunikation i 
Beijing, Shanghai og Guangzhou.  
 
13. Den svage ramme for beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i Kina er fortsat 
en meget stor forhindring for europæiske virksomheder, der gerne vil ind på det kinesiske 
marked, og det er en reel bekymring for dem, der allerede driver forretning i Kina. 
Varemærkeforfalskede produkter er et stort problem. I 2006 udpegede europæiske 
virksomheder Kina som langt det mest problematiske marked for europæiske virksomheder 
på grund af varemærkeforfalskning og misbrug af intellektuelle ejendomsrettigheder. Den 
kinesiske regering meddeler, at den er i gang med at intensivere håndhævelsen. Selvom 
Kina konstant har gjort fremskridt med hensyn til gennemførelsen af et beskyttelsessystem 
i forbindelse med intellektuelle ejendomsrettigheder, er der stadig visse mangler, og 
håndhævelsen af lovgivningen er ulige og utilstrækkelig. Europæiske virksomheder står 
over for et uigennemskueligt og komplekst retligt og juridisk system, som ikke i 
tilstrækkelig grad sikrer respekt for og beskyttelse af deres rettigheder.  
 
14. Censuren er stadig til stede og skal tages i betragtning, da det er den første barriere i 
forbindelse med adgang til de kulturelle og kreative industriers markeder. I filmindustrien 
skal al udenlandsk deltagelse i lokale film godkendes (fra manuskript til budget og 
produktionsstruktur inden produktionen og endda efter filmens færdiggørelse før den 
nationale og internationale udgivelse). I den nye mediesektor foretages der internetcensur 
ved hjælp af en bred række love og administrative bestemmelser. Tusindvis af 
internetpolitibetjente patruljerer internettet dag og nat for at finde potentielt 
statsundergravende indhold. Blog-indhold er nok det mest følsomme område på internettet 
set fra myndighedernes synspunkt. Der findes ikke nogen officiel form for censur for 
forlagssektoren, men registreringsprocessen med ISBN-numre for hver bog anvendes 
effektivt som middel til at kontrollere indholdet.  
 
Censur har været en magtfuld faktor i kunstsektoren i 1980'erne og 1990'erne. Det lader 
til, at censuren er blevet mindre i løbet af de seneste fem år, og langt færre projekter bliver 
nu lukket ned. Kunstnere og kuratorer opdager, at de ikke længere har brug for at være så 
forsigtige i forbindelse med følsomme emner, som de skulle tidligere. De censurerede 
emner er fokuseret på politiske og historiske begivenheder i forbindelse med kinesisk 
historie, national integritet, vold, narkotika, religion og pornografi. 
 
15. Anden del af undersøgelsen behandler det eksisterende EU og medlemsstaternes 
kulturelle udveksling med Kina i forbindelse med programmer, aktiviteter og initiativer 
samt deres indvirkning på og effektivitet i forhold til fremme af yderligere kulturelle 
udvekslinger mellem disse aktører. 
 
16. Efter offentliggørelsen af den europæiske kulturdagsorden i en stadig mere globaliseret 
verden har EU udformet en ekstern politik, som omfatter kulturelle udvekslinger. Der er 
blevet gennemført flere fællesskabsforanstaltninger på kulturområdet i forhold til Kina 
såsom kulturprogrammet, Media 2007-programmet, den forberedende foranstaltning Media 
International og Media Mundus. EU-delegationen til Kina har indledt nogle kulturelle 
begivenheder. Ikke desto mindre er den kulturelle dialog mellem EU og Kina ikke særlig 
langt fremme og udviklet. Problemet med censur er stadig til stede og skal tages i 
betragtning. Censuren udfordrer alle begivenheder, som tager fat på følsomme emner. Det 
første store problem er dog, at EU er en enhed, som nærmest er fraværende på den 
kinesiske kulturelle scene. Kina finder det vanskeligt at forme et specifikt EU-koncept i 
forhold til kultur, da EU ikke er et enkelt integreret land.  
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17. Kulturelle udvekslinger mellem Kina og andre lande er styret af 
gensidighedsprincippet. Princippet, som det er udviklet af det kinesiske kulturministerium i 
forbindelse med kulturelle udvekslinger med EU, er problematisk og svært at gennemføre. 
Fra et kinesisk synspunkt skal et land, hvis Kina har tilladt landet at holde en begivenhed 
på dets territorium, også tillade Kina at holde en begivenhed på sit territorium, hvilket 
betyder, at alle kulturelle begivenheder gensidigt skal organiseres i samme størrelsesorden. 
Gennemførelsen af gensidighedsprincippet kan være problematisk for Kommissionen, da EU 
ikke opfattes af Kina som et enkelt integreret land. Derfor ville det være nødvendig med en 
officiel aftale, som var undertegnet af de 27 medlemsstater, for hver begivenhed. Denne 
slags aftale blev foreslået af Kina i 2005, men Kommissionen afviste den. 
 
18. Kulturelle udvekslinger mellem EU-medlemsstater og Kina er baseret på bilaterale 
samarbejdsaftaler. EU-medlemsstaternes kulturpolitikker håndteres lokalt af et netværk af 
repræsentanter, der enten rapporterer til deres respektive regeringers 
udenrigsministerium, kulturministerium eller ministerium for udenlandsk handel. Siden 
starten af dette årti har mange EU-medlemsstater oprettet en række kortsigtede 
kulturprogrammer. Samtidig er de langsigtede programmer blevet mere ambitiøse i forhold 
til både vision og budget. Denne nye politik stemmer overens med EU-medlemsstaternes 
stigende opmærksomhed på det kinesiske markeds store magt. Der er blevet gennemført 
en bred række promoveringsaktiviteter i Kina: begivenheder, 
informationsudvekslingstjenester, udvekslinger af internetplatforme, workshops, økonomisk 
støtte til oversættelse osv. EU's politiske og økonomiske beslutningstagere ser kulturelle 
programmer som en form for "blød diplomati", som baner vejen for kulturel indflydelse, 
fremtidige partnerskaber og økonomiske aftaler. Ikke desto mindre vanskeliggør forskellige 
barrierer (geografiske, administrative, retlige, lingvistiske, kulturelle, politiske samt adgang 
til information) de kulturelle udvekslinger mellem EU-medlemsstaterne og Kina. 
 
Effektiviteten og indvirkningen af kulturelle foranstaltninger kan i forskellig grad evalueres. 
De tilgængelige indikatorer antyder, at visse foranstaltninger har været succesfulde i 
forhold til at skabe interesse hos det kinesiske publikum for EU-medlemsstaternes kultur og 
kulturelle industrier.  
 
Da de fleste lande organiserer deres kulturelle diplomati på baggrund af samme model, er 
der nogle spørgsmål, der skal løses: 
 
-  Er det bedre at organisere en begivenhed ex nihilo eller at integrere en allerede 

eksisterende kinesisk festival? 
-  Er det bedre at foreslå en indsats, der fokuserer på én skelsættende idé (bæredygtig 

udvikling osv.), eller at have et flersidet program?  
-  Er det bedre at fokusere på rige og folkerige byer (men som allerede er mættet i 

forhold til kulturtilbud) eller at gøre indsatsområdet bredere og gennemtrænge 
markedet i hele landet? 

 
19. Tredje del indeholder henstillinger til at fremme samarbejdet, udvekslingerne og den 
politiske dialog med Kina på kulturområdet. Den tredje del undersøger også den bredere 
politiske sammenhæng i forbindelse med fremme af kultur i EU's internationale forhold ved 
at se på vurderingen af de kinesiske kulturelle og kreative industriers situation og politikker 
samt de europæiske og nationale politikker til fremme af kultur. Henstillingerne 
præsenteres inden for tre kategorier, som svarer til tre mulige EU-indsatsniveauer i 
forbindelse med Kina:  
 
1-  Styrke EU's politiske og diplomatiske indsats i Kina. 
2-  Hjælpe Kina med at identificere en "europæisk kultur". 
3-  Støtte EU-kunstnere og -mærker i deres forsøg på at komme ind på det kinesiske 
 marked. 
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1. Styrke EU's politiske og diplomatiske indsats i Kina 
 
Deltage i en rigtig kulturel dialog med Kina og fremme økonomisk støtte med 
hensyn til vækst og investering i kulturelle udvekslinger  
 
Gennemføre og opbygge aktiviteter og programmer på baggrund af EU's eksisterende 
retlige rammer: fælleserklæringen mellem Kommissionen og den kinesiske kulturminister. 
Den kommende fællesbegivenhed i maj 2009, som fokuserer på kreative industrier i 
Shenzhen, kan være første skridt til en langsigtet samarbejdspolitik. 
 
Opfordre til bekæmpelse af piratkopier 
 
Bekæmpelsen af piratkopier og dialogen om nødvendigheden af at håndhæve den kinesiske 
lovgivning om intellektuelle ejendomsrettigheder bør styrkes gennem den anden 
europæiske platform om intellektuelle ejendomsrettigheder, ved at optrappe 
uddannelsesinitiativer om intellektuelle ejendomsrettigheder og ved at gøre den kinesiske 
befolkning opmærksom på håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, særligt 
dem der arbejder med europæiske virksomheder. 
 
Opfordre til bekæmpelse af kulturcensur  
 
Der bør opfordres til bekæmpelsen af kulturcensur gennem et vedvarende diplomatisk pres 
på de kinesiske myndigheder. 
 
Opfordre til undertegnelsen af bilaterale samproduktionstraktater før åbningen af 
europæiske støtteprogrammer for kinesiske ansøgere    
    
Aftaler om samproduktion ville være meget brugbare til at klarlægge forholdene mellem EU 
og Kina og dermed skabe en forhandlet retlig samarbejdsramme. Sådanne aftaler ville 
fremme etableringen af partnerskaber mellem Kina og EU og tilskynde de kinesiske 
myndigheder til at dæmpe visse regler i forbindelse med at lade EU-virksomheder arbejde i 
Kina. 
 
Udvikle EU-mærkede boliger i Europa til kinesiske artister og kreative agenter, 
der er udvalgt af europæiske kulturformidlere  
 
Den kinesiske regering er bekendt med manglen på professionelle standarder i de kulturelle 
industrier og er villig til at forbedre sektoren gennem samarbejde, særligt med Europa. Der 
gives stor opmærksomhed til uddannelseskoncepter og -metoder inden for vestlig kunst. 
Kunstkritik, uddannelse og kuratorer er områder, hvor Kina allerede forsøger at samarbejde 
med Europa for at udvikle sin egen kompetencebase. EU-mærkede boliger i Europa til 
kinesiske artister og kulturadministratorer kan give mulighed for at bygge effektive broer 
mellem EU og Kina på det kulturelle område. 
 
Opfordre EU og dets medlemsstater til at etablere fælles indikatorer til at 
kvantificere og udgive troværdige oplysninger om kulturelle og kreative 
industriers udvekslinger med tredjelande  
 
Der findes ingen oplysninger om EU's kulturelle og kreative industriers udvekslinger med 
tredjelande. For det første bør EU-medlemsstaterne blive enige om en fælles definition på 
kulturelle og kreative industrier, da disse industrier ikke omfatter samme sektorer i alle 
lande og kan variere betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat. For det andet bør EU på 
baggrund af en fælles definition udvikle fælles indikatorer til at kvantificere de eksisterende 
udvekslinger med tredjelande inden for disse specifikke industrier. 
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2. Hjælpe Kina med at identificere en "europæisk kultur" 
 
Oprette en stilling som kulturrådgiver i EU-delegationen til Kina 
 
Indtil nu har der ikke været nogen kulturrådgiver i EU-delegationen til Kina med 
kompetencer til at forstå de forskellige kulturelle sektorer (modsat hvad der foregår på 
medlemsstaternes ambassader). Denne mangel har to hovedkonsekvenser: For det første 
er delegationen ikke altid bekendt med kulturprojekterne mellem EU og Kina, der bliver 
støttet gennem europæiske programmer, og for det andet er der ikke et overblik over eller 
en koordinering af medlemsstaternes kulturelle begivenheder i Kina. 
Der bør etableres en stilling som kulturrådgiver i EU-delegationen til Kina, og en person 
skal ansættes på baggrund af hans/hendes viden om de igangværende projekter mellem 
EU og Kina samt EU-medlemsstaternes individuelle kulturelle foranstaltninger. 
Kulturrådgiveren skal have et budget, som skal anvendes til at organisere koordinerede EU-
kulturbegivenheder, og skal have ansvaret for håndhævelsesspørgsmål i forbindelse med 
intellektuelle ejendomsrettigheder. 
 
Oprette et "europæisk år" i Kina og europæiske kulturbegivenheder  
 
Ligesom nogle EU-medlemsstater bør EU iværksætte et kulturår for at hjælpe Kina med at 
identificere, hvad "europæisk kultur" betyder i dag. Europa er således endnu ikke blevet set 
som et hele, og dets kulturelle identitet er ikke tydelig for kineserne. Initiativer såsom 
"europæisk filmfestival" (december 2008) skal fremmes og styrkes for at forbedre EU's 
synlighed i hele landet. Fællestræk mellem medlemsstaternes kulturer og civilisationer skal 
understreges og ikke blot deres individuelle kulturtræk. Involveringen af en kinesisk 
partner, enten national eller lokal, ville være det afgørende forudgående krav i forbindelse 
med at skabe bedre muligheder for europæiske begivenheder og hjælpe med til at komme 
uden om politiske og administrative barrierer. 
 
Skabe et europæisk mærke og logo 
 
For at øge den europæiske kulturs synlighed og hjælpe publikum med at identificere 
oprindelsen af de europæiske projekter kunne et mærke og et logo (f.eks. "europæisk 
kulturprodukt") tilføres bøger, plakater og reklamer for koncerter samt indsættes i 
slutningen af rulleteksterne på EU-film. I et langsigtet perspektiv kunne dette 
reklameredskab få indflydelse på opfattelsen af Europa som enhed og derfor på kulturelle 
og økonomiske udvekslinger i den kulturelle industrisektor. 
 
3. Støtte EU-kunstnere og -mærker med at komme ind på det kinesiske marked 
 
Lave en praktisk EU-guide til EU-kulturprojekter i Kina 
 
Udvikle en praktisk EU-guide/internetplatform/formidlingsprogrammer for EU-
kulturadministratorer, der er villige til at lancere kulturelle projekter i Kina. Denne guide 
skal hjælpe dem med at opnå en bedre forståelse af det kinesiske marked og undgå 
kulturelle, administrative og sproglige forhindringer. Der er ikke nok information om 
kinesisk kunst og kultur, hverken på kinesisk eller engelsk. Systemet er ikke 
gennemskueligt, og udlændinge har brug for hjælp til at få adgang til information. 
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Iværksætte en EU-kampagne for at lade flere EU-kulturprodukter få adgang til det 
kinesiske marked 
 
Organisere en EU-kampagne via EU-sektorspecifikke forbund såsom AEFE (forbundet for 
europæisk filmeksport) for at nå til enighed om en aftale, der tillader, at flere EU-film bliver 
distribueret i Kina, og for at åbne det kinesiske marked for europæiske radio- og tv-
virksomheder (hvis signaler på nuværende tidspunkt er begrænset til områder for 
udlændinge og internationale hoteller), ligesom europæiske lande gør for kinesiske radio- 
og tv-virksomheder. 
 
Tilknytte eksporten af varer til eksporten af kulturelle varer 
 
Fremme en positiv holdning til EU-kulturprodukter ved at tilknytte eksporten af varer 
(fødevarer, design, biler, turisttjenester osv.) til eksporten af kulturelle varer. Denne 
foranstaltning kan tilvænne den kinesiske befolkning til at købe europæiske mærker og på 
længere sigt EU-kulturprodukter. 
 


