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SAMMANFATTNING 
 
Denna studie har kommit till stånd på grund av Europaparlamentets önskan att få 
information om möjligheterna till kulturutbyten med tredjeländer. Kina utgör här en 
fallstudie. Här ges information om kultursektorn i Kina (del ett) och om existerande 
kulturutbyten mellan Europeiska unionen och Kina (del två). I denna studie ges också 
rekommendationer för hur de potentiella möjligheterna till samarbete mellan Europeiska 
unionen och Kina kan maximeras (del tre). 
 
1.  Studien omfattar både kulturindustrin och den kreativa industrin. Enligt den definition 
som används i denna studie omfattar kultursektorn hela det område (industriella och icke-
industriella grenar) där kultur utgör en slutprodukt för konsumtion, medan den kreativa 
sektorn omfattar de näringar som använder sig av kultur i produktionsprocessen som en 
kreativ faktor vid produktionen av icke-kulturella produkter. Följande sektorer täcks av 
studien: film, tv, nya medier, visuell konst, arkitektur och design, scenkonst, kulturarv, 
musik och litteratur. 
 
2.  Det är framförallt två metoder som har använts för att genomföra undersökningen: 
källforskning och intervjuer. Källforskningen grundas på de viktigaste tryckta och 
nätbaserade källorna som finns för varje kultursektor. Intervjuerna har genomförts både i 
Kina och i Europa med några av de mest centrala aktörerna på varje område.  
 
3.  I del ett av studien tas de djupgående förändringar upp som kultursektorn och den 
kreativa sektorn i Kina har genomgått under de senaste åren. Den viktigaste förändringen 
ingick i den 11:e femårsplanen och innebar en snabb övergång från en icke-vinstdrivande, 
prestigeorienterad sektor till en ekonomiskt integrerad sektor.  
 
4.  Inom filmindustrin är Kina i dag – efter Nordamerika och Indien – det tredje största 
filmproducerande landet i världen. Samtidigt har moderniseringen av befintliga biografer 
och utbyggnaden av nya filmstäder gjort att konsumenternas utgifter för biobesök ökar 
vilket har lett till en ökning av biljettintäkterna med 27 procent under 2008.  
 
Utländska produktioner omfattas av strikta rättsliga riktlinjer och har tillgång till 
stimulansåtgärder. Det finns tre möjliga former av samarbete mellan en utländsk enhet och 
en kinesisk producent/studio: gemensamma produktioner, assisterade produktioner och 
uppdragsproduktioner. Tillgång till utländska marknader och talanger är en mycket viktig 
motivationsfaktor för samarbetet inom filmproduktion. Kina uppmuntrar utländska företag, 
särskilt europeiska, som anses ha liknande värderingar och vanligtvis har liknande 
finansieringskrav, att investera i storskaliga kinesiska produktioner. 
 
När det gäller distribution av utländska filmer tillåter regeringen en årlig import av tjugo 
utländska filmer med ”intäktsdelning” som princip. Det utländska företaget får vanligtvis 30 
procent av nettointäkterna från biljettförsäljningen för dessa filmer. Av dessa tjugo filmer 
kommer tre fjärdedelar normalt sett från Nordamerika och resten från Europa och andra 
utländska områden. Importkvoterna gäller inte samproduktioner vilka räknas som 
inhemska produktioner och därför automatiskt får visas på biografer i Kina. Under de 
senaste åren var tre av de fem mest lönsamma inhemska filmerna samproduktioner. 
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5.  I enlighet med sina åtaganden för inträde i Världshandelsorganisationen öppnade Kina 
sin TV-industri för vissa utländska investeringar, ökat delägande och marknadstillträde, 
samtidigt som en omstrukturering av den inhemska industrin företogs. Dessa förändringar 
blev möjliga tack vare en omfattande förändring av regeringens politik och integreringen på 
globala marknader. I och med att 97 procent av befolkningen har möjlighet att ta emot 
TV-sändningar är Kina världens största TV-marknad. Genom avregleringarna på den 
kinesiska marknaden har stora möjligheter skapats för distribution av utländskt innehåll 
och samproduktioner. Under senare år har utvalda globala programföretag för första 
gången fått ocensurerad tillgång till kinesiska frekvenser. För TV-marknaden utgör 
mängden program som krävs för att fylla den omfattande sändningstiden liksom bristen på 
lokalt innehåll med ekonomiskt värde även efter den första utsändningen en utmaning, och 
därför förlitar sig marknaden i ökande utsträckning på utländska program. Enklare 
föreskrifter och en smidigare administrativ handläggning har lett till flera importerade TV-
program som framförallt utgörs av formatprogram (t.ex. dokusåpor, tävlingsprogram och 
talkshowprogram), som kan stöpas om kostnadseffektivt i Kina. Men införandet av en 
skyldighet för lokala och globala TV-bolag att sända minst 70 procent inhemskt 
producerade program skyddar produktionen och bidrar till att den ökar och att 
programutbudet på en del områden regelbundet överstiger efterfrågan. Dessutom är 
kinesiska TV-kanaler skyldiga att producera en timme inhemska program för varje timme 
utländska program som sänds. Följaktligen respekterar de skyldigheten att uppfylla 
investeringsmålen för produktion även om den finansiella kapaciteten att göra det saknas. 
 
6.  Den kinesiska Internet- och mobiltelefonisektorn är den största i världen och växer i 
snabb takt. Kinas nätbaserade spelindustri har också utvecklats till den snabbast växande i 
världen. Även om det verkar som om sektorn inom Internet och mobiltelefoni går mot en 
fortsatt snabb tillväxt finns det fortfarande betydande regionala skillnader, och tillväxten 
har hittills varit koncentrerad till landets södra delar och kustområden. Statens 
huvudsakliga roll är som tillsynsmyndighet, men nu finns det tecken på ett större 
engagemang från statens sida med syftet att försöka dra ekonomisk nytta av Kinas 
Internetboom. I slutet av 2008 meddelade plötsligt telemyndigheten SARFT att alla 
videoportaler måste bli statsägda. Efter en del förhandlingar fick portaler som inrättats 
innan förordningen infördes tillstånd att förbli privata, även om de var tvungna att ansöka 
om licens från SARFT, medan nya portaler var tvungna att bli offentliga operatörer. Även 
om de kinesiska myndigheterna fortfarande utövar kontroll över Internet finns nu tecken på 
en större öppenhet: en ny förordning om Internetvideo trädde i kraft 2008 där kinesisk-
utländska samriskföretag tillåts medverka som leverantörer av programtjänster för 
Internetvideo under förutsättning att de har en statsägd partner. På grund av de språkliga 
och politiska hindren har många internationella Internetföretag hittills valt att stå utanför 
den kinesiska marknaden. Stora aktörer som Google och Yahoo har förvärvat licenser för 
att få tillhandahålla tjänster på kinesiska, men har då fått acceptera innehållsbegränsningar 
och censur. 
 
7.  Den visuella konsten kännetecknas av en snabb utveckling som gynnar nya 
ekonomiska strukturer och aktörer. Under de senaste fem åren har Kina blivit ett av 
världens centrum för samlare, museikuratorer, organisatörer och olika ekonomiska aktörer 
inom konstsektorn. Sektorn omfattar konst alltifrån antiken till modern tid, men 
utvecklingen är särskilt markant inom området nutida konst som gradvis håller på att 
frigöra sig från sina rötter i ”underground”-kulturen och bli allt synligare och få alltmer 
institutionellt stöd.  
 
Förhållandet mellan statsägda och privata strukturer har förändrats sedan 2006. 
Regeringen har privatiserat sina egna kulturinstitutioner samtidigt som investeringarna 
inom den privata sektorn har ökat. Hälften av konstmuseerna är nu i privata händer och 
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flertalet konstevenemang får privat stöd. Statsägda kulturgrupper som drivs utan vinstsyfte 
utgör nya strukturer för kommersiell verksamhet och följer upp ledande konsttrender. De 
bildar den officiella länken mellan regeringen och den privata sektorn och mellan Kina och 
utlandet. Medan utvecklingen på konstområdet går framåt när det gäller försäljning är den 
svag när det gäller organisation och ledarskap. Vad gäller konstkritik, utbildning och 
konstkuratorer vill man gärna samarbeta med Europa för att höja nivån. Den europeiska 
konstens genomslag på den kinesiska marknaden är fortfarande mycket svagt, men 
regeringen, den privata sektorn och oberoende aktörer söker nya möjligheter genom 
besöksutbyten.  
 
8.  Musik är en av de svagaste sektorerna inom Kinas kreativa industri. Den har varit 
starkt statskontrollerad och haft en av de högsta förekomsterna av piratkopiering i världen, 
vilket påverkade musikbranschen starkt under 1990-talet och nu gör att den digitala 
marknaden krymper. Ändå har Kina enorma tillväxtmöjligheter inom mobil och nätbaserad 
musik. Den digitala marknaden är lovande men alltjämt begränsad. Det finns mycket få 
legala tjänster för musiknedladdning och inkomsterna är små för skivbolagen. 
Licensavgifter är en underutvecklad inkomstkälla för musikindustrin i Kina på grund av 
bristande medvetenhet om upphovsrätt bland många skivproducenter.  
 
Varje kinesisk region har sina egna kulturella värderingar och musikaliska preferenser. Den 
kinesiska allmänhetens musiksmak kan bjuda på överraskningar. Artister som inte längre 
är populära i Europa kan bli enormt stora i Kina.  
 
9.  Kina genomgår en mycket snabb urbanisering vilket lämnar lite utrymme för 
kreativitet på arkitekturområdet. De statsägda lokala designinstituten (LDI) dominerar 
arkitekturmarknaden. Det finns dock ett ökande antal privata företag som för det mesta 
grundats av arkitekter som återvänt efter studier eller arbete utomlands (och som 
framförallt är verksamma i Peking och Shanghai). Dessa småskaliga byråer arbetar 
huvudsakligen inom kultursektorn där de strävar efter att vidga gränserna för arkitekturens 
formspråk. Allteftersom Kina öppnas för internationellt inflytande finns det ett behov av 
utbyte och att lära sig av västvärldens traditioner och teknik på arkitekturområdet. 
Utländska arkitekter har spelat en mycket framträdande roll för utvecklingen av den 
kinesiska arkitekturen genom byggandet av anläggningar i samband med de olympiska 
spelen och nu för världsutställningen 2010. De har kunnat introducera ett nytt 
arkitektoniskt språk och uppföra djärva exempel på modern arkitektur såsom 
CCTV-byggnaden, den nationella olympiastadion och Pekingoperan. 
 
10.  Kinas enorma kulturarv är nu bättre skyddat än någonsin tidigare genom god praxis 
och samarbete med internationella institutioner. Det finns en vilja att främja landets 
oerhört rika kultur genom olika marknadslösningar, t.ex. genom att ge vissa områden 
officiell status som ”turistzon” och/eller ”världsarv” som gör att de då kan attrahera 
investeringar från den offentliga och den privata sektorn. Reformer som syftar till att 
modernisera berörda offentliga förvaltningar genomförs, men utrymmet är fortfarande 
begränsat för aktörer från den privata sektorn, till exempel stiftelser. Den offentliga sektorn 
har alltjämt brist på såväl finansiella medel som kompetens och medvetenhet, och 
bevarandet av det arkeologiska och arkitektoniska kulturarvet hotas ofta av en ohämmad 
utveckling när det gäller markanvändning och fysisk planering. Insatser görs för ett aktivt 
utbyte och samarbete med länder i Europa för att skydda kulturarvet, vidta förebyggande 
åtgärder mot stöld och smuggling av kulturföremål samt organisera utställningar om Kinas 
historiska arv. 
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11.  Genom den nya förordningen om förvaltning av kommersiell scenkonst som infördes i 
juli 2008 har den kinesiska politiken avseende scenkonst under den senaste tiden 
utvecklats mot ett mer liberalt system med en tendens till avreglering. Som kulturell 
huvudstad fungerar Peking som navet för Kinas konstliv och där finns större delen av 
infrastrukturen och evenemangen. Kina som multietniskt land stöder särskilt nationella 
minoriteters scenkonst på transnationell nivå. Kinesiska institutioner är även i stor 
utsträckning verksamma på landsbygden där man stöder många scenkonstgrupper och 
främjar deras ansträngningar att turnera med föreställningar i hela landet.  
 
Program för att nå europeiska marknader initieras och organiseras för det mesta av 
europeiska länder genom stipendier och i samband med diplomatiska evenemang. Det rör 
sig här om statsfinansierade föreställningar (t.ex. balett eller cirkus). Kina anser att landets 
sektor för scenkonst är ”fattig”. Det fåtal framträdanden som ger stora inkomster (musik) 
går inte att exportera på grund av språkbarriärer.  
 
12.  Fram till 1980-talet fungerade den kinesiska förlagssektorn bara som ett medel för 
propaganda och allmän statlig information. I och med att Kina öppnade sig utåt kom 
kommersialiseringen av denna sektor. Den är nu världens största marknad för böcker och 
tidskrifter.  
 
Kina har strikta föreskrifter och en strikt politik för förlagssektorn. Statsägda förlag får inte 
längre stöd från regeringen och går ofta samman med privata konsultföretag på 
kulturområdet för att bli konkurrenskraftiga. Massmarknaden för böcker är ung liksom 
läsekretsen. Modern Internetlitteratur blomstrar, medan en ökad läsning av klassiker 
fortfarande endast är en målsättning inom kultur- och utbildningsområdet. Kinesiska 
förläggare har mer och mer kontakt med västerländska marknader och aktörer. Den 
kinesiska förlagsmarknadens produktion är större än såväl Förenta staternas som 
Storbritanniens. Det finns många regionala skillnader i fråga om försäljningsvolymer och 
litterär smak, framförallt helt enkelt på grund av landets storlek, och även på grund av 
effektivare distribution och kommunikation i Peking, Shanghai och Kanton.  
 
13.  Det svaga skyddet av immateriella rättigheter i Kina avskräcker alltjämt europeiska 
företag från att söka sig till den kinesiska marknaden och är mycket bekymmersamt för 
dem som redan är verksamma i Kina. Förfalskade varor är fortfarande ett omfattande 
problem. Under 2006 identifierade europeiska branschorganisationer Kina som den avgjort 
mest problematiska marknaden för europeiska företag när det gäller förfalskningar och 
brott mot immaterialrätten. Den kinesiska regeringen hävdar att den intensifierat 
kontrollinsatserna. Även om Kina har gjort kontinuerliga framsteg för att införa ett system 
som skyddar immateriella rättigheter kvarstår alltjämt en del brister, och tillämpningen av 
lagstiftningen är inkonsekvent och bristfällig. Europeiska företag ställs inför ett dunkelt och 
komplext rättssystem där respekten och skyddet för deras rättigheter inte garanteras i 
tillräcklig utsträckning.  
 
14.  Censur förekommer alltjämt och måste tas med i beräkningen eftersom det är det 
första hindret för tillträde till marknaden för kulturindustrin och den kreativa industrin. 
Inom filmindustrin måste allt utländskt deltagande i lokala filmproduktioner godkännas 
(från manus till budget och produktionsstruktur före produktion och till och med efter det 
att filmen färdigställts för inhemsk och internationell visning). Inom sektorn för nya medier 
förekommer webbcensur enligt en mängd olika lagar och bestämmelser. Tusentals 
Internetpoliser bevakar webben dag och natt på jakt efter innehåll som kan vara 
samhällsomstörtande. I myndigheternas ögon är blogginnehåll förmodligen det känsligaste 
området på Internet. För förlagssektorn finns det inte några officiella censurbestämmelser, 
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men registreringsprocessen för en boks ISBN-nummer används i praktiken som ett sätt att 
kontrollera innehållet.  
 
Censuren har påverkat konstsektorn starkt under 1980- och 1990-talen. Den tycks ha blivit 
mindre sträng under de senaste fem åren, och numera förbjuds betydligt färre 
konstevenemang. Konstnärer och konstkuratorer tycker att de inte behöver vara lika 
försiktiga som tidigare när det gäller känsliga ämnen. Fokus för de censurerade ämnena är 
fortfarande politiska och historiska händelser med anknytning till Kinas historia, nationell 
integritet, våld, droger, religion och pornografi.  
 
15.  I del två av studien undersöks Europeiska unionens (EU) och medlemsstaternas 
pågående kulturutbyten med Kina i form av program, aktiviteter och initiativ liksom deras 
inverkan och effektivitet för att främja ytterligare kulturutbyten mellan dessa aktörer. 
 
16.  Mot bakgrund av antagandet av den europeiska agendan för kultur i en alltmer 
globaliserad värld har EU utformat en extern politik som bland annat omfattar 
kulturutbyten. Flera gemenskapsåtgärder på kulturområdet som avser Kina har 
genomförts, såsom kulturprogrammet Media 2007, den föreberedande åtgärden Media 
International och Media Mundus. Gemenskapens delegation för förbindelserna med Kina har 
tagit initiativ till en del kulturevenemang. Ändå är kulturdialogen mellan EU och Kina inte 
särskilt framskriden eller utvecklad. Problemet med censur är fortfarande aktuellt och 
måste tas med i beräkningen. Censuren utgör en utmaning för varje evenemang som tar 
upp känsliga ämnen. Men det främsta och största problemet är att Europeiska unionen som 
en samlad enhet nästan helt saknas på den kinesiska kulturscenen. Kina anser att det är 
svårt att skapa ett specifikt koncept för EU när det gäller kultur eftersom EU inte är ett 
enda, enhetligt land.  
 
17.  Kulturutbyten mellan Kina och utländska länder styrs av principen om ömsesidighet. 
Denna princip som har utvecklats av det kinesiska kulturdepartementet med avseende på 
kulturutbyten med Europeiska unionen är problematisk och svår att förverkliga. Om Kina 
tillåter ett land att genomföra ett evenemang på sitt territorium måste enligt kinesisk 
ståndpunkt detta land också låta Kina genomföra ett evenemang på det landets territorium, 
vilket innebär att organiserandet av varje kulturevenemang måste vara ömsesidigt och på 
samma nivå. För Europeiska kommissionen kan tillämpningen av ömsesidighet vara 
problematisk eftersom Kina inte ser Europeiska unionen som ett enda enhetligt land. Det 
skulle alltså för varje evenemang krävas ett officiellt avtal som undertecknats av alla 27 
medlemsstaterna. Kina föreslog ett avtal av detta slag 2005, men Europeiska 
kommissionen avvisade det. 
 
18.  Kulturutbyten mellan EU:s medlemsstater och Kina bygger på bilaterala 
samarbetsavtal. EU-medlemsstaternas kulturpolitiska åtgärder gentemot Kina organiseras 
lokalt genom ett nätverk av företrädare som ansvarar inför respektive regerings 
utrikesministerium, kulturministerium eller utrikeshandelsministerium. Sedan början av 
detta årtionde har många EU-medlemsstater inlett en rad kortfristiga kulturprogram. 
Samtidigt har etablerade program blivit mer ambitiösa både när det gäller visioner och 
budget. Denna nya politik svarar mot EU-medlemsstaternas ökande medvetenhet om den 
kinesiska marknadens stora potential. En lång rad olika marknadsföringsaktiviteter har 
genomförts i Kina: evenemang, informationstjänster, utbyte av webbplattformar, 
workshops, ekonomiskt stöd för översättningar etc. Politiska och ekonomiska beslutsfattare 
i EU ser kulturprogrammen som ett slags ”mjuk diplomati” som öppnar vägen för kulturellt 
inflytande, framtida partnerskap och ekonomiska avtal. Men fortfarande finns det hinder av 
olika slag (geografiska, administrativa, rättsliga, språkliga, kulturella och politiska hinder 
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och problem med tillgång till information) som hämmar kulturutbytet mellan 
EU:s medlemsstater och Kina. 
 
Kulturåtgärdernas effektivitet och inverkan kan utvärderas i olika omfattning. De 
indikatorer som finns tillgängliga tyder på att en del åtgärder har varit framgångsrika när 
det gäller att öka intresset hos den kinesiska allmänheten för EU-medlemsstaternas kultur 
och kulturindustri.  
 
De flesta länder organiserar visserligen sin kulturdiplomati på grundval av samma modell, 
men ett antal frågor återstår ändå att lösa: 
 
–  Är det bättre att anordna ett evenemang utifrån ingenting än att integrera det i en 

redan existerande kinesisk festival? 
–  Är det bättre att föreslå ett initiativ med fokus på ett enda huvudtema (t.ex. hållbar 

utveckling) än att ha ett mångfasetterat program?  
–  Är det bättre att koncentrera sig på rika städer med stort invånarantal (men där 

kulturutbudet redan är ”mättat”) än att utöka verksamhetsområdet och ta sig in på 
lokala marknader över hela landet? 

 
19.  I del tre i studien presenteras förslag för att öka samarbetet, utbytena och den 
politiska dialogen med Kina på kulturområdet. I del tre undersöks också den mer 
övergripande politiska ramen för kulturfrämjande åtgärder i Europeiska unionens 
internationella förbindelser. Utgångspunkt är en bedömning av såväl Kinas politik och 
klimat när det gäller kulturindustrin och den kreativa industrin som europeiska och 
nationella kulturfrämjande politiska åtgärder. Förslagen presenteras i tre kategorier som 
svarar mot tre nivåer för möjliga EU-åtgärder med inriktning på Kina:  
 
1 -  Förstärka EU:s politiska och diplomatiska åtgärder i Kina. 
2 -  Hjälpa Kina att identifiera en ”europeisk kultur”. 
3 -  Ge stöd till konstnärer och varumärken från EU som vill komma in på den kinesiska 

marknaden. 
 
1.  Förstärka EU:s politiska och diplomatiska åtgärder i Kina 
 
Delta i en genuin kulturdialog med Kina och främja ekonomiska fördelar när det 
gäller ökning av och investeringar i kulturutbyten  
 
Genomföra och skapa initiativ och program på grundval av EU:s existerande rättsliga ram: 
Gemensamt uttalande från Europeiska kommissionen och Kinas kulturminister. Det 
gemensamma evenemanget i maj 2009 med fokus på den kreativa industrin i Shenzhen 
kan vara det första steget mot en långsiktig samarbetspolitik. 
 
Stödja kampen mot piratkopiering  
 
Såväl kampen mot piratkopiering som dialogen om nödvändigheten av att genomföra 
kinesiska lagar för immateriella rättigheter bör förbättras och förstärkas via den europeiska 
plattformen för immaterialrätt, genom att intensifiera utbildningsinitiativ om immaterialrätt 
och höja den kinesiska allmänhetens medvetenhet om immaterialrätt, särskilt för dem som 
arbetar med europeiska företag. 
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Stödja kampen mot kulturcensur  
 
Kampen mot kulturcensur bör stödjas genom kontinuerliga diplomatiska påtryckningar på 
kinesiska myndigheter. 
 
Främja ett undertecknade av bilaterala samproduktionsavtal innan europeiska 
subventionsprogram öppnas för kinesiska sökande 
 
Samproduktionsavtal kan vara mycket användbara för att klargöra förbindelserna mellan 
EU och Kina och kan utgöra en rättslig förhandlingsram för samarbetet. Sådana avtal skulle 
underlätta upprättandet av partnerskap mellan Kina och EU och vara ett incitament för 
kinesiska myndigheter att mjuka upp vissa bestämmelser och låta EU-företag verka i Kina. 
 
Utveckla EU-märkta studiebesök (residencies) i Europa för kinesiska konstnärer 
och andra inom konstområdet som valts ut av europeiska kulturaktörer  
 
Den kinesiska regeringen är medveten om bristen på professionella standarder inom 
kulturindustrin och är beredd att utveckla sektorn genom samarbetsprojekt, särskilt med 
Europa. Stor uppmärksamhet ägnas åt koncept och metoder inom utbildning i västerländsk 
konst. Konstkritik, utbildning och kuratorskap är områden där Kina redan strävar efter ett 
samarbete med Europa för att utveckla den egna kompetensbasen. EU-märkta studiebesök 
i Europa för kinesiska konstnärer och kulturorganisatörer skulle kunna skapa möjligheter 
att bygga effektiva broar mellan EU och Kina på kulturområdet. 
 
Uppmuntra EU och medlemsstaterna att införa gemensamma indikatorer för att 
kvantifiera och publicera tillförlitliga uppgifter om vilka utbyten kulturindustrin 
och den kreativa industrin har med tredjeländer  
 
Det finns för närvarande inga uppgifter om vilka utbyten kulturindustrin och den kreativa 
industrin i EU har med tredjeländer. Som ett första steg borde medlemsstaterna enas om 
en gemensam definition av begreppen kulturindustri och kreativ industri eftersom dessa 
verksamheter inte omfattar samma sektorer i alla länder och kan skilja sig avsevärt från en 
medlemsstat till en annan. Som ett andra steg bör EU utifrån en sådan gemensam 
definition utveckla gemensamma indikatorer för att kvantifiera existerande utbyten med 
tredjeländer inom dessa specifika verksamheter. 
 
2.  Hjälpa Kina att identifiera en ”europeisk kultur” 
 
Inrätta en tjänst som kulturrådgivare i gemenskapens delegation för 
förbindelserna med Kina 
 
Hittills har det inte funnits någon kulturrådgivare i EG-delegationen för förbindelserna med 
Kina med kompetens att förstå de olika kultursektorerna (till skillnad från situationen vid 
medlemsstaternas ambassader). Denna brist har framförallt haft två konsekvenser: För det 
första är man i delegationen inte alltid medveten om kulturprojekt mellan EU och Kina som 
får stöd via EU-program, och för det andra finns det inte någon överblick eller samordning 
av medlemsstaternas kulturevenemang i Kina. 
En tjänst som kulturrådgivare bör inrättas i EG-delegationen för förbindelserna med Kina 
och tjänsten bör tillsättas av en person som rekryteras på grundval av hans/hennes 
kännedom om pågående projekt mellan EU och Kina och om EU-medlemsstaternas olika 
kulturinitiativ. Kulturrådgivaren bör ha en budget för att organisera samordnade 
EU-kulturevenemang och bör ha ansvar för frågor när det gäller tillämpningen av 
immaterialrätten. 
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Lansera ett ”Europaår” i Kina och olika evenemang med kopplingar till europeisk 
kultur  
 
Liksom en del medlemsstater i EU bör Europeiska unionen planera ett kulturår för att 
underlätta för Kina att identifiera vad ”europeisk kultur” innebär idag. Europa har hittills 
inte setts som en helhet, och dess kulturella identitet är inte tydlig för kineser. Initiativ som 
”European Film Festival” (i december 2008) bör stödjas och stärkas för att förbättra EU:s 
synlighet i hela landet. Gemensamma drag i medlemsstaternas kulturer och civilisationer 
bör lyftas fram och inte bara deras individuella kulturella särdrag. Att involvera en kinesisk 
partner på nationell eller lokal nivå torde vara en avgörande förutsättning för att skapa 
bättre möjligheter för europeiska evenemang och en hjälp för att undvika politiska och 
administrativa hinder. 
 
Skapa ett europeiskt märke och en europeisk logga 
 
För att öka synligheten för europeisk kultur och hjälpa allmänheten att identifiera det 
europeiska ursprunget hos ett kulturellt verk bör ett märke och en logga (t.ex. ”European 
Cultural Product”) finnas på böcker, affischer, konsertannonser och infogas i eftertexter till 
europeiska filmer. På lite längre sikt kan detta marknadsföringsinstrument ha en inverkan 
på uppfattningen av Europa som en enhet och därför också på kulturella och ekonomiska 
utbyten inom kulturindustrisektorn. 
 
3. Ge stöd till konstnärer och varumärken från EU som vill komma in på den 
kinesiska marknaden 
 
Skapa en praktisk EU-guide för EU-kulturprojekt i Kina 
 
Utarbeta en praktisk EU-guide/Internetplattform/matchningsprogram för 
EU-kulturorganisatörer som vill lansera kulturprojekt i Kina. En sådan handledning kan 
hjälpa dem att förstå den kinesiska marknaden bättre och att undvika kulturella, 
administrativa och språkiga hinder. Det finns inte tillräckligt med information om kinesisk 
konst och kultur, varken på kinesiska eller på engelska. Systemet är inte transparent och 
utlänningar behöver hjälp för att få tillgång till information. 
 
Lansera en EU-kampanj för att fler kulturprodukter från EU ska släppas in på den 
kinesiska marknaden 
 
Organisera en EU-kampanj via olika branschorganisationer i EU (t.ex. European Film Export 
Association, EFEA) för att få till stånd ett avtal som tillåter att fler filmer från EU 
distribueras i Kina, och för att öppna upp den kinesiska marknaden för europeiska 
programföretag (vars sändningssignaler för närvarande begränsas till bostadsområden för 
utlänningar och internationella hotell), såsom europeiska länder gör för kinesiska 
programföretag. 
 
Koppla samman exporten av alla varor med export av kulturella produkter 
 
Främja en positiv attityd till kulturella produkter från EU genom att koppla samman 
exporten av varor (livsmedel, design, fordon, turisttjänster etc.) med export av kulturella 
produkter. Denna åtgärd bör leda till att den kinesiska allmänheten vänjer sig vid att köpa 
europeiska märken och på längre sikt även kulturella produkter från EU. 


