
PRZEWODNIK

dla wspierających kampanię we are more

we are more – act for culture in Europe to ogólnoeuropejska kampania na rzecz kultury i 
sztuki.  Powstała  w październiku  2010  i  potrwa do  2013  roku,  kiedy  to  Unia  Europejska 
zdecyduje o swoim budżecie na kolejne lata (tj. 2014-2020).

Kampania we are more promuje kulturę, dziedzictwo kulturowe wraz z edukacją, spójnością 
społeczną, trwałością środowiska naturalnego jako kluczowe obszary, w obrębie których UE 
musi podjąć odważne działania jeżeli chce osiągnąć swoje cele w zakresie realizacji strategii 
wzrostu  gospodarczego,  i  zapewnić by  Europa  nadal  pozostała  dobrze  prosperującą 
demokracją.  

Siłą napędową kampanii we are more, jest sieć Culture Action Europe - koalicja składająca się 
z ponad 100 organizacji i wielu artystów z całej Europy - realizująca kampanię w strategicznej 
współpracy  z Europejską Fundacją Kultury.  Kampania  stanowi  mechanizm,  otwarty  dla 
wszystkich,  dzięki  któremu  Ty  i  Twoi  współpracownicy  mogą się w  nią zaangażować by 
walczyć o wzrost wsparcia dla kultury i sztuki w politykach i programach Unii Europejskiej. 

Chcesz  przyłączyć się do  kampanii  ale  nie  jesteś pewny  jakich  argumentów  użyć?  Nasz 
przewodnik dostarczy Ci kluczowych faktów i mocnych argumentów. Jeśli  znajdziesz się w 
windzie  z posłem  z  Parlamentu  Europejskiego  lub  politykiem  z  Twojego  regionu,  dzięki 
naszemu  przewodnikowi  będziesz  wiedzieć,  jak  poprowadzić rozmowę,  aby  w  ciągu  tych 
cennych  kilku  minut  przekonać ich  do  kampanii!  Przewodnik  może  być również 
wykorzystany do przygotowania prezentacji kampanii lub w rozmowach z dziennikarzami.
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1. Kampania “w minutę“
Poniżej znajduje się przykład tego, jak przeprowadzić kampanię w jedną minutę. Proces 
ten składa się z czterech części: kontekstu, analizy,  wyzwań i  konkluzji.  Budżet UE jest 
negocjowany  przez  Parlament  Europejski  oraz  Radę UE,  na  podstawie  propozycji 
przedłożonych  przez  Komisję Europejską.  W  negocjacjach  dotyczących  Europejskiego 
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  uczestniczą również lokalni  i  regionalni  politycy. 
Kampania ta może więc zostać wykorzystana przy różnych okazjach: kiedy organizujemy 
spotkania  w  celu  zaprezentowania  kampanii  lokalnym,  regionalnym  i  krajowym 
politykom  lub  posłom  do  Parlamentu  Europejskiego,  jak  również w  rozmowach 
z dziennikarzami.

• Kontekst  &  prezentacja:  Jak  wiesz/cie,  rządy  państw  członkowskich  oraz 
decydenci  polityczni  UE stoją przed podjęciem decyzji  dotyczących budżetu UE na 
kolejne lata,  które  zdeterminują kształt  i  poziom wsparcia  dla  kultury  na szczeblu 
europejskim w tym czasie. Aby pokazać, że ta sprawa nie jest obojętna społeczeństwu 
obywatelskiemu,  nasza  organizacja  postanowiła  dołączyć do  ogólnoeuropejskiej 
kampanii  we are more – act for culture in Europe. Kampania ta ma dwa postulaty; 
po pierwsze wdrożenie bardziej odważnego i eksperymentalnego Programu Kultura 
(niż ten, który obecnie funkcjonuje).  Po drugie,  zwiększone i bardziej bezpośrednie 
wsparcie  kultury,  dziedzictwa i  sztuki w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego,  którego  celem  jest  spójność oraz  wzrost  i  lokalny  i  regionalny.  Do 
dzisiaj,  ponad  xx.xxx  osób  z całej  Europy  podpisało  manifest  kampanii  (zanim 
zaprezentujesz  kampanię,  sprawdź najnowsze  dane  na  stronie: 
www.wearemore.eu/manifesto). 

• Analiza: Ponad 90% Europejczyków uważa,  że kultura powinna odgrywać istotną 
rolę w  Unii  Europejskiej.  Pomimo  to,  bezpośrednie  wsparcie  kultury,  dziedzictwa 
kulturowego i sztuki stanowi zaledwie 0.05% obecnego budżetu UE. Kultura to nie 
tylko  niepodważalne  artystyczne  i  kreatywne  wartości,  ale  również katalizator  dla 
społecznej  i  terytorialnej  spójności  oraz  wzrostu  gospodarczego.  Przykładowo, 
statystyki  pokazują,  że sektor kultury  i  sektor kreatywny stanowią 2,6% PKB UE i 
generują o  wiele  większy  obrót  niż przemysł samochodowy. Bez  znacznego 
zwiększenia inwestycji w kulturę – obok inwestycji w edukację, spójność społeczną i 
ochronę środowiska naturalnego – UE nie osiągnie swoich celów w zakresie wzrostu i 
rozwoju określonych w unijnej strategii Europa 2020. 

• Wyzwania:  Wszyscy  zdajemy  sobie  sprawę z tego,  że  w  sytuacji  rzeczywistej 
konieczności  zmniejszenia  wydatków  publicznych,  zmiany  musza  nastąpić także  w 
sektorze  kultury.  Oszczędności  są konieczne we  wszystkich sektorach,  jednak  brak 
długoterminowej wizji oraz niewspółmierne cięcia budżetowe mogą poważnie osłabić 
wkład sektora kulturalnego w rozwój naszych społeczeństw. 

• Konkluzja:  Kultura  to  obszar  strategicznych  i  długoterminowych  inwestycji 
publicznych. Wzrost inwestycji w kulturę, dziedzictwo i sztukę miałby niewielki wpływ 
na całościowy budżet  UE,  ale  za  to  znacząco  wpłynąłby na rozwój  kreatywności  w 
Europie a także rozwój społeczny i gospodarczy.
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2. Kluczowe argumenty
Poniżej  znajdują się trzy  kluczowe  argumenty,  które  powinieneś przedstawić prezentując 
kampanię decydentom  politycznym  lub  dziennikarzom.  Te  trzy  proste  informacje 
podsumowują różne hasła kampanii: dlaczego kultura, dlaczego Europa i dlaczego teraz? 

1. Kultura i sztuka to integralne części zrównoważonego i spójnego społecznie 
rozwoju. Jako takie muszą być one rozpoznane i wspierane przez decydentów 
politycznych.

Kultura nie jest wisienką na torcie, ale jednym z jego najważniejszych składników.

Dostęp do kultury i wolność wyrazu artystycznego to fundamentalne prawa i główne składowe 
demokratycznych społeczeństw. Sztuka i kultura generują wartość same w sobie (wzbogacają 
nasze życie, kształcą empatię, rozwijają naszą zdolność obserwacji i rozumienia świata), oraz 
w  sposób  pośredni  (są katalizatorem  edukacji,  przyczyniają się do  budowania  lokalnych 
społeczności, integracji społecznej, spójności terytorialnej i wzrostu gospodarczego). Obydwa 
rodzaje wartości kultury muszą być odpowiednio  mierzone i brane pod uwagę w decyzjach 
politycznych oraz finansowych. 

2. Unia Europejska to unikalna  przestrzeń  polityczna, która ceni demokrację i 
solidarność. Kulturalny wymiar Unii Europejskiej musi zostać wzmocniony. 

Europa nie zaczęła się od kultury, ale jest to projekt kulturalny.
 
Sztuka i  kultura  zawsze były centralnym punktem europejskiej  historii  i  tak  jest  nadal  w 
naszym  codziennym  życiu.  Kultura,  dziedzictwo  i  sztuka  ilustrują naszą kulturową 
różnorodność.  Otwierają fizyczną i  mentalną przestrzeń dla  indywidualnej  i  zbiorowej 
wyobraźni, stanowiąc kluczowe narzędzia pomagające nam w lepszym zrozumieniu naszego 
złożonego  świata  i  coraz  bardziej  międzykulturowej  rzeczywistości.  Ponad  90% 
Europejczyków uważa,  że kultura powinna odgrywać istotną rolę w Unii Europejskiej. Musi 
być to odzwierciedlone w polityce i budżecie UE. 

3.  UE  stoi  przed  decyzją dotyczącą przyszłych  priorytetów  finansowych.
Bardziej  niż kiedykolwiek,  są jej  potrzebne  długoterminowe  inwestycje,  
a kultura i sztuka muszą stać  się częścią  tej wizji.

Kryzys nie powinien być wymówką dla cięć w budżecie na rzecz kultury. Wręcz przeciwnie. 

W czasach gospodarczego kryzysu, charakteryzującego się dyscypliną budżetową, często pada 
pogląd, że to właśnie finansowanie kultury powinno być okrojone w celu skoncentrowania się 
na ważniejszych wydatkach, takich jak zatrudnienie czy wzrost gospodarczy. Jest to jednak 
krótkowzroczna wizja. Oprócz nieodłącznych wartości artystycznych i kreatywnych, kultura 
stanowi również katalizator rozwoju we wszystkich sektorach polityki  państwa. Kultura to 
również nieocenione narzędzie wspomagające edukację i budowę lokalnych społeczności, oraz 
przestrzeni  dla  innowacji  –  zarówno  społecznej  jak  i  gospodarczej.  Sztuka  i  kultura  to 
strategiczne miejsce dla długofalowych inwestycji publicznych, a w szczególności dlatego,  że 
relatywnie niewielka  w nie inwestycja może przynieść ogromne korzyści. 
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3. Fakty i liczby 

W Europie jest ponad 450 milionów ludzi, którzy cenią 
kulturę!

• 91% Europejczyków uważa, że kultura i wymiany kulturalne 
przyczyniają się do lepszego zrozumienia i tolerancji.

• 92% Europejczyków uważa, że kultura i wymiany kulturalne 
powinny odgrywać ważną rolę w Unii Europejskiej. 

Statystyki Kulturowe 
2011 Eurobarometr 
(67.1), 2007:
http://ec.europa.eu/p
ublic_opinion/archiv
es/ebs/ebs_278_en.p
df
 

Mniej niż  1% całego budżetu UE jest przeznaczane na 
kulturę!

• Bezpośrednie wsparcie kultury, dziedzictwa kulturowego oraz 
sztuki (tj. Program  Kultura, którego całkowity budżet  na lata 
2007-2013 wynosi 400 mln euro) reprezentuje jedynie 0.05% 
obecnego, całkowitego budżetu UE. 

• Budżet Programu Kultura w przeliczeniu na jednego mieszkanca 
UE to zaledwie 0.13 eurocenta rocznie.

• Budżet Programu Kultura na 7 lat (400 mln euro na 2007-2013) 
to mniej niż połowa rocznego wsparcia dla francuskiego 
przemysłu spożywczego (918 mln euro rocznie). 

• Roczne wsparcie dla kultury z Programu Kultura (około 57 mln 
euro  rocznie)  to  prawie  trzykrotnie  mniej  niż roczny  budżet 
paryskiej opery (około 150 mln euro rocznie). 

• Obecne  (2007-2013)  wsparcie  dla  kultury  w ramach  Funduszy 
Strukturalnych  UE  (polityka  rozwoju  regionalnego)  szacowane 
jest na  0.7% całkowitego budżetu UE.

Własne kalkulacje 
Culture Action 
Europe oparte na 
danych dostarczonych 
przez EACEA:
http://eacea.ec.europ
a.eu/culture/index_e
n.php

Dane dotyczące 
francuskiego 
przemysłu 
spożywczego: 
http://agriculture.go
uv.fr/publication-des-
beneficiaires-des,1556 

Roczny budżet opery 
w Paryżu: 
http://www.opera-
gouvernance.fr/fr/les
-themes-
abordes/opera-paris-
compare/donnees-
comparatives.php 

Program Kultura to… więcej!
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Wartość dodana Programu Kultura, którego budżet stanowi mniej 
niż 0.1% całego budżetu UE, jest imponująca: 

• Program Kultura wsparł ponad 3500 projektów od 2000 r.

• Ponad 7000 operatorów kulturalnych było partnerami w 
projektach wspartych przez Program Kultura od 2000 r.

• Tylko w 2009 r. Program Kultura wsparł transgraniczną 
mobilność 141 580 artystów i profesjonalistów oraz obieg 422 493 
dzieł artystycznych.

Informacje 
dostarczone przez 
EACEA:
http://eacea.ec.europ
a.eu/culture/index_e
n.php

Interim Evaluation of 
the Culture 
Programme 2007-13 
commissioned by DG 
EAC, 2010 [Ocena 
okresowa Programu 
Kultura 2007-13 na 
zlecenie DG EAC, 
2010]:
http://ec.europa.eu/d
gs/education_culture
/evalreports/culture/
2010/progreport_en.
pdf

Kultura to katalizator wzrostu i zatrudnienia.

• Sektor kultury i sektor kreatywny stanowią 2,6 % PKB UE i 
generują obrót w wysokości ponad 654 mld euro (2003). To o 
wiele więcej niż obrót generowany przez przemysł samochodowy 
(271 mld euro w 2010 r. ) oraz przez producentów technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (541 mld euro w 2003 r.)

• Podsumowując, wzrost przemysłu kultury i przemysłu 
kreatywnego w latach 1999 – 2003 był o 12,3% wyższy niż wzrost 
gospodarczy ogółem.

 
• Prawie 5 milionów ludzi pracuje w sektorze kultury (2005 r.) co 

stanowi 2,4% populacji aktywnej zawodowo w 27 państwach 
członkowskich (6 milionów, jeśli uwzględnimy ludzi pracujących 
w turystyce kulturowej).

The Economy of 
Culture in Europe 
[Ekonomika kultury 
w Europie],
KEA, 2006:
http://ec.europa.e  u/c  
ulture/key-
documents/doc873_e
n.htm

Kultura odgrywa kluczową rolę w rozwoju 
regionalnym.

Ostatnie badania pokazują, że: 

• Kultura przyczynia się do integracji społecznej i poprawia 
spójność społeczną.

• Udział w przedsięwzięciach kulturalnych rozwija kreatywność i 
umiejętności w zakresie innowacji

Study on the 
Contribution of 
Culture to Local and 
Regional 
Development - 
Evidence from the
Structural Funds. 
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• Sektor kultury i sektor kreatywny to inkubator dla nowych form 
przedsiębiorczości 

Final Report [Badania 
nad wpływem kultury 
na rozwój lokalny i 
regionalny - dane 
Funduszy 
Strukturalnych. 
Raport końcowy] 
CSES-ERICARTS, 
2010:
http://ec.europa.eu/c
ulture/key-
documents/doc/studi
es/final_report_SF_e
n.pdf 

Bogactwo kulturowe to główny element stanowiący o 
atrakcyjności regionu.

• Atrakcyjność oferty kulturalnej to druga motywacja dla 
Europejczyków (po stosunku jakości do ceny) decydująca o 
miejscu spędzania wakacji. 

• Jeżeli europejscy turyści musieliby zredukować swoje wydatki 
podczas wakacji, zrobią to głównie w zakresie restauracji i 
zakupów, rzadko w przypadku kultury i rozrywki.

Flash Eurobarometr 
281, 2009.
http://ec.europa.eu/p
ublic_opinion/flash/f
l_281_en.pdf
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4. Trudne pytania
Spodziewaj się trudnych pytań i zastanów się, jak pozytywnie na nie odpowiedzieć.

-  Dlaczego  w  czasach  trudnych  finansowo,  kiedy  wszystkie  państwa 
członkowskie muszą oszczędzać i dokonywać cięć w krajowych budżetach, UE 
powinna zwiększyć wsparcie dla kultury i sztuki?  

Wszyscy  zdajemy sobie  sprawę z tego,  że  w sytuacji  konieczności  zmniejszenia  wydatków 
publicznych, cięcia musza nastąpić także w sektorze kultury.  Oszczędności  są konieczne we 
wszystkich  sektorach,  jednak  brak  długoterminowych  wizji  oraz  niewspółmierne  cięcia 
budżetowe mogą poważnie osłabić wkład sektora kultury w rozwój naszych społeczeństw. 

Europejskie wsparcie dla kultury i sztuki nie ma zastąpić działań państw członkowskich w 
zakresie  polityki  kulturalnej  na  poziomie  narodowym,  regionalnym  i  lokalnym.  Państwa 
członkowskie  nadal  ponoszą główną odpowiedzialność za  zagwarantowanie  dostępu  do 
kultury  i  różnorodności  kulturowej,  jak  również za  wsparcie  dla  rozwoju  dynamicznego 
sektora kulturalnego. 

Jednak  kultura  odgrywa  rolę w  europejskim  rozwoju,  zarówno  w zakresie  obywatelskiej, 
demokratycznej  partycypacji,   różnorodności  i  międzykulturowości,  jak  i  wzroście 
gospodarczym i spójności. 

Europejskie  wsparcie  dla  kultury  to  również kluczowy  czynnik  mobilizujący  dodatkowe 
finansowanie  ze  środków  z  budżetów  państw  członkowskich  dla  współpracy  i  wymiany 
kulturalnej wewnątrz Europy i poza jej granicami. 

Bezpośrednie wsparcie dla kultury, dziedzictwa kulturowego i sztuki (Program Kultura UE) to 
jedynie 0.05% obecnego budżetu UE. Nawet gdybyśmy dodali do tego środki przeznaczone na 
kulturę w ramach polityki rozwoju regionalnego UE, to suma nadal stanowić będzie mniej niż 
1% całkowitego budżetu UE. Zwiększenie inwestycji w kulturę, dziedzictwo kulturowe i sztukę 
miałoby niewielki wpływ na całkowity budżet UE, w znaczący sposób przyczyniło by się do 
rozwoju kreatywności, demokracji, rozwoju społecznego i gospodarczego w Europie.

-  Dlaczego  kultura   i  sztuka   powinny  być finansowane  ze  środków  
publicznych?  Czy  UE  nie  powinna  skoncentrować  się na  wsparciu  
przemysłu kultury i przemyslu kreatywnego? 

Polityka  kulturalna  oraz  finansowanie  ze  środków  publicznych  to  najlepsza  gwarancja 
dostępu  do  kultury  oraz  zapewnienia  różnorodności  oferty  kulturalnej.  Sztuka  i  kultura, 
podobnie  jak  edukacja,  zdrowie  publiczne  czy  środowisko  naturalne,  są częścią interesu 
publicznego i powinny być cenione oraz wspierane przez polityki publiczne. 

Sektor  kultury  i  sztuki  to  złożony  obszar,  gdzie  instytucje  publiczne,  organizacje 
społeczeństwa  obywatelskiego,  podmioty  ekonomii  społecznej  i  organizacje  działające  na 
zasadach  rynkowych  są w  dużym  stopniu  od  siebie  zależne.  Wszystkie  elementy  tego 
łańcucha,  tzw.  „kulturalnej  ekologii“,  muszą być wspierane  przy  pomocy  odpowiednich 
środków. Wyjątkowe potrzeby i  środowisko w jakich działają jego uczestnicy muszą być w 
pełni  uznawane,  a  polityka  i  instrumenty  wsparcia  odpowiednio  opracowywane.  Polityka 
przemysłowa nie może zastąpić polityki  kulturalnej.  Obydwa rodzaje  polityk i  wsparcia  są 
potrzebne.  Powinny  one  być rozwijane  równolegle  -  szukając  jednocześnie  ich  synergii  i 
wzajemnego uzupełnienia. 
5. Kalendarz polityczny dotyczący procesu negocjacji następnego budżetu 
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UE

Kampania we are more powstała na początku procesu planowania kolejnego cyklu polityk i 
programów unijnych. Nowe budżety UE powstają co 7 lat, a sam proces negocjacyjny trwa 
kilka lat.

Kalendarz  negocjacji  budżetu UE składa się z kilku równoległych torów i  w przeważającej 
mierze  zależy  od  politycznych  porozumień zawieranych  przez  państwa  członkowskie  „w 
kuluarach“. Negocjacje polityczne mogą spowolnić formalny proces współdecydowania przez 
Radę UE i Parlament Europejski, inicjowany przez propozycje ze strony Komisji Europejskiej. 
Z tego  względu  poniższy  kalendarz  ma  charakter  orientacyjny,  jest  tymczasowy  i  będzie 
regularnie uaktualniany. 

2010: • Średniookresowa ocena aktualnych polityk i programów
• Konsultacje publiczne programów unijnych
• Pierwsza faza pracy europarlamentarnej Komisji ds. wyzwa  ń   

politycznych 
• Państwa członkowskie rozpoczynają dyskusje „w kuluarach“

2011: • Ocena wp  ł  ywu   obecnych programów i polityk UE przez Komisję 
Europejską

• Czerwiec: publikacja raportu europarlamentarnej Komisji ds. wyzwań 
politycznych 

• Koniec czerwca: publikacja propozycji Komisji Europejskiej 
dotyczących perspektyw finansowych UE po 2013 r.  

• Wrzesień: propozycje Komisji Europejskiej zawierające wyznaczniki 
dla kolejnych Funduszy Strukturalnych po 2013 r.

• Listopad: publikacja propozycji Komisji Europejskiej dotycząca 
różnych polityk i programów (włączając w to Program Kultura)

2012/2013: Równoległe procesy formalnego przyjęcia ramowego budżetu UE na lata 
2014-2020 oraz wszelkich podstaw prawnych różnych programów 
i polityk UE. 

Więcej informacji dotyczących negocjacji budżetowych w UE znajduje się na stronie 
kampanii: http://www.wearemore.eu/campaign-calendar/ 
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6. Słownik żargonu UE
Rzecznictwo
(ang. 
advocacy)

Akt  publicznego  wsparcia  pewnej  idei  lub  polityki.  Rzecznictwo  może  być 
dokonane  przy  użyciu  różnych  narzędzi:  od  spotkań jeden-na-jeden’ 
z decydentami politycznymi po grupowe działania medialne. 

Europejska
Agenda
Kultury

Europejska  Agenda Kultury w dobie  globalizacji   to  dokument  polityczny 
zaproponowany przez Komisję Europejską i przyjęty przez wszystkie państwa 
członkowskie  UE  podczas  Rady  Europejskiej  w  2007  r.  Jest  to  pierwszy 
polityczny  dokument  z zakresu  kultury  przyjęty  na  poziomie  europejskim, 
który nakreśla podstawy do skoordynowanych działań UE w tej dziedzinie.
 
Europejska  Agenda  Kultury  ma  trzy  główne  założenia:  promocję 
różnorodności  kulturalnej  i  dialogu  międzykulturowego,  promocję kultury 
jako katalizatora kreatywności oraz promocję kultury jako istotnego elementu 
stosunków zewnętrznych UE. Te założenia są wdrażane poprzez różnorodne 
narzędzia:  uwzględnianie  kultury  w  politykach  i  programach  UE, 
międzyrządową otwartą metodę koordynacji  (zobacz  poniżej),  oraz 
zorganizowany dialog ze społeczeństwem obywatelskim (zobacz poniżej).  

Polityka 
spójności UE 

Polityka spójności UE, również nazywana polityką regionalną, koncentruje się 
na  redukcji  różnic  pomiędzy  regionami  w  UE  w  zakresie  gospodarczym, 
społecznym  i  rozwoju  terytorialnego.  Polityka  spójności  UE  stanowi  35% 
całkowitego budżetu UE, będąc tym samym drugim największym wydatkiem 
UE po rolnictwie. 

Polityka spójności UE jest zorganizowana wokół trzech celów: konwergencji, 
regionalnej  konkurencyjności  i  zatrudnienia,  oraz  europejskiej  współpracy 
terytorialnej.  Aby  osiągnąć te  cele,  polityka  spójności  UE korzysta  z trzech 
instrumentów:  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  (EFRR), 
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  (EFS)  oraz  Funduszu  Spójności.  W 
ramach  tych  instrumentów,  różne  regiony  UE  kwalifikują się do 
dofinansowania  poprzez  różne  cele,  w  zależności  od  fazy  ich  rozwoju 
gospodarczego (mierzony w PKB).

Największa  część finansowania  kultury  na  poziomie  UE  pochodzi  właśnie 
z Funduszy  Strukturalnych.  W  ramach  działań obecnej  polityki  spójności 
finansowanie  przeznaczone  na  kulturę zostało  oszacowane  na  6  mld  euro 
(1,7% jej całkowitego budżetu).

Kompetencje 
UE

Kompetencje Unii Europejskiej, tzn. obszary, w których UE ma prawo do 
podejmowania decyzji, zostały określone w Traktatach. Unia ma kompetencje 
do działania jedynie w ramach uprawnień jej przyznanych, a wszelkie środki 
przez nią wykorzystywane muszą mieć podstawy prawne. 

W obszarze kultury,  UE posiada kompetencję wspierającą (art.167 Traktatu 
Lizbońskiego).  Oznacza  to,  że  UE  może  jedynie  interweniować w  celu 
wsparcia, koordynacji lub uzupełnienia działań państw członkowskich w tym 
obszarze,  ale  nie  posiada  bezpośredniej  władzy  ustawodawczej.  W  związku 
z powyższym  kompetencje  w  zakresie  kultury  pozostają,  w  zależności  od 
państwa, na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym. 
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Program 
Kultura

Program Kultura to jedyny instrument Unii  Europejskiej  poświęcony  wyłącznie 
wsparciu  sztuki  i  kultury.  Jednakże  finansowanie  kultury  na  poziomie  UE 
pochodzi również z innych programów i polityk, takich jak fundusze strukturalne, 
programy w zakresie innowacji,  przedsiębiorczości,  badań naukowych,  edukacji, 
obywatelstwa, kształcenia przez całe życie czy stosunków zewnętrznych. 

Całkowity budżet Programu Kultura 2007-2013 to 400 mln euro. Jego trzy cele to: 
promocja  ponadgranicznej  mobilności  osób  pracujących  w  sektorze  kultury; 
wsparcie  międzynarodowego  obiegu  dzieł sztuki  oraz  promocja  dialogu 
międzykulturowego. Cele te są odzwierciedlone w różnych obszarach wsparcia dla 
krótko-  i  długoterminowych  projektów  współpracy  kulturalnej,  projektów 
tłumaczeń literackich i  wspierania festiwali,  jak również dla grantów na bieżącą 
działalność dla europejskich  sieci.

Strategia 
UE 2020  

Europa  2020  to  europejska  strategia  gospodarcza  na  lata  2010-2020.   Cele 
strategii  to  „inteligentny  i  zrównoważony  rozwój  sprzyjający  włączeniu 
społecznemu“.  Plan  ten  zastąpił Strategię Lizbońską.  Podobnie  jak  poprzednia 
strategia,  również obecna  ma  za  zadanie  „zwiększenie  konkurencyjności 
gospodarki  UE  opartej  na  wiedzy”.  Tym  razem  jednak  dodano  aspekt 
środowiskowy i społeczny rozwoju gospodarczego. Powyższa strategia na ważnym 
miejscu  stawia  „innowacje“,  nie  odnosi  się jednak  ani  do  kultury  ani  do 
kreatywności. 

Strategia UE 2020 przedstawia plan wszystkich działań UE na nadchodzące lata. 
Kolejna generacja polityk i programów UE, w tym Program Kultura i Fundusze 
Strukturalne będą musiały zostać dostosowane do celów tej strategii. 

PKB Produkt  Krajowy  Brutto  (PKB)  odnosi  się do  wartości  rynkowej  wszystkich 
produktów  końcowych  oraz  usług  wyprodukowanych  w  danym  kraju  
w  określonym  czasie.  Wskaźnik  ten  jest  często  wykorzystywany  do  określenia 
standardu życia w danym państwie, jednak w rzeczywistości odzwierciedla poziom 
aktywności krajowej gospodarki. 

W  ostatnich  latach,  różne  państwa  i  organizacje  międzynarodowe  prowadziły 
poszukiwania  alternatywnych  i  bardziej  holistycznych  sposobów na  zmierzenie 
rozwoju społecznego.  Jednym z przykładów poszukiwań jest  inicjatywa  ‘Beyond 
GDP’ [„Więcej niż PKB“], której celem jest opracowanie wskaźników, które byłyby 
równie  przejrzyste  i  atrakcyjne  jak  PKB,  ale  uwzględniałyby  środowiskowe  i 
społeczne aspekty rozwoju. 

11

http://www.beyond-gdp.eu/
http://www.beyond-gdp.eu/


Version as of 01/09/11

Dialog 
międzykulturowy

Dialog  międzykulturowy  został zdefiniowany  przez   Platform  for 
Intercultural  Europe [Platforma  dla  Międzykulturowej  Europy]  jako: 
„seria swoistych spotkań, powstałych w rzeczywistym miejscu i czasie  
pomiędzy  jednostkami  i/lub  grupami  pochodzącymi  z różnych 
środowisk  etnicznych,  kulturowych,  religijnych  i  językowych  oraz 
posiadających  różne  dziedzictwo,  w  celu  badania,  testowania  i  
zwiększania zrozumienia, świadomości, empatii i szacunku. Główny cel  
dialogu  międzykulturowego  to  stworzenie  środowiska  chętnego  do 
współpracy w celu przezwyciężenia napięć politycznych i społecznych.“ 

Lobbowanie Lobbowanie  jest  zasadniczo  dość ograniczone  i  stanowi  jedynie  jeden 
z elementów  składających  się na  rzecznictwo.  Odnosi  się przede 
wszystkim  do  starań mających  na  celu  wpłynięcie  na  efekt 
ustawodawstwa. 

Wieloletnie  Ramy 
Finansowe 
(WRF)

Wieloletnie Ramy Finansowe [Multiannual Financial Framework] – WRF 
przedstawiają budżetowe kategorie wydatków UE (tzw. nagłówki) i służą 
jako  długoterminowy  przewodnik  dla  jednorocznych  budżetów  UE. 
Konsensus  w sprawie  Wieloletnich  Ram Finansowych jest  osiągany na 
podstawie porozumienia pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą oraz 
Komisją Europejską. 

Obecne WRF odnoszą się do lat 2007-2013. Publikacja propozycji Komisji 
na kolejne WRF (koniec czerwca 2011) formalnie rozpoczyna negocjacje 
na temat budżetu UE po 2013 r. 
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Otwarta  Metoda 
Koordynacji
(OMK) 

Otwarta Metoda Koordynacji [Open Method of Coordination] - OMK to 
miękki mechanizm prawa stworzony do współpracy pomiędzy państwami 
członkowskimi  UE  w  dziedzinach  polityki,  w  których  UE  nie  posiada 
kompetencji  ustawodawczych,  tj.  sprawy społeczne, edukacja i  kultura.  
W  zakresie  kultury,  OMK  została  wprowadzona  poprzez  Europejską 
Agendę Kultury 2007. 

Tematy poruszane przez OMK w dziedzinie kultury zostały przedstawione 
w  P  lanie  Pracy Rady 2011-2014   przyjętym przez Radę Ministrów UE w 
listopadzie 2010 r. Grupy robocze złożone z ekspertów powołanych przez 
państwa  członkowskie  pracują obecnie  nad  następującymi  sprawami: 
dostęp  do  kultury  i  dialog  międzykulturowy,  przemysły  kultury  i 
kreatywne, umiejętności i mobilność oraz mobilność kolekcji.

Zorganizowany 
dialog obywatelski

Zorganizowany  dialog  obywatelski  to  mechanizm  współpracy  używany 
przez  Komisję Europejską do  zaangażowania  różnych  podmiotów  w 
opracowywanie polityk UE. 

W  zakresie  kultury,  zorganizowany  dialog  został wprowadzony  wraz 
z przyjęciem  Europejskiej  Agendy  Kultury.  Obecnie  na  polu  kultury 
działają trzy  platformy  zorganizowanego  dialogu:  Access  to  Culture 
Platform [Platforma  Dostępu  do  Kultury],  Cultural  and  Creative 
Industries  Platform [Platforma  Przemysłu  Kultuy  i  Kreatywnego]  oraz 
Platform  for  Intercultural  Europe [Platforma  dla  Międzykulturowej 
Europy]. 
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7. Lektura dodatkowa: Linki i inne zasoby
Poniżej znajdują się wybrane źródła informacji, służące do pomocy w rozwoju argumentów 
sektora kulturalnego oraz do używania w czasie debat na temat roli kultury w naszym 
społeczeństwie.

Argumenty, narz  ę  dzia:  

Lista kontrolna dla organizacji działających w sektorze sztuki

Arts Organisations Checklist
National Assembly of State Arts Agencies, NASAA 
http://www.nasaa-arts.org/Advocacy/Advocacy-Tools/Arts-Advocacy-Checklist-for-Arts-
Organizations-and-Advocates.php

Organizacje  non-profit  odgrywają kluczową rolę w  rzecznictwie  na  rzecz  sztuki.  
Dzięki temu, że ich działalność wspierana jest ze środków publicznych, sztuka staje się dostępna 
dla  większej  liczby  mieszkańców  danego  otoczenia.  Przedstawiona  tu  ”instrukcja  obsług” 
rzecznictwa  jest  sformułowana  jako  swego  rodzaju  spis  kontrolny,  i  umożliwia  poznanie 
podstawowych zasad rzecznictwa na rzecz sztuki. Pozwoli ona także na ocenę organizacji pod 
kątem tego,  co  pozostaje  w  niej  do  zrobienia,  aby  stała  się efektywnym i  rozpoznawalnym 
rzecznikiem sztuki.

Krajowe kampanie rzecznictwa na rzecz sztuki: przegląd dobrych praktyk

National arts advocacy campaigns: overview of case studies and good practice
Madden, Chr. Strawberry Hills: International Federation of Arts Councils and Culture 
Agencies. (2010)
http://media.ifacca.org/files/Dart16advocacy.pdf

Raport zwraca uwagę na kampanie rzecznictwa promujące zaangażowanie się w działania 
artystyczne oraz uznanie dla sztuki. Opisuje różnorodne kampanie, które są obecnie 
prowadzone lub planowane przez kluczowe krajowe agencje wspierające sztukę. Zostały w nim 
wymienione także internetowe zasoby komunikacyjne, używane w kampaniach, jak i również 
różne punkty widzenia dotyczące zapewnienia sukcesu danej kampanii.  

10 Złotych Zasad Lobbowania

The Ten Golden Rules of Lobbying
Schonfelder, Brussels, EU Public & Governments Affairs, Conference ‘How Brussels Works’ 
(2011)
http://www.hdl.com.hr/preuzimanje/newsdata/Ten_Golden_Rules_of_Lobbying.pdf

Dokument podsumowuje dziesięć kluczowych zasad lobbowania na poziomie Unii Europejskiej. 

10 Najważniejszych Powodów dla których Warto Wspierać Sztukę

The Top 10 Reasons to Support the Arts
Cohen, R. (2011)
http://blog.artsusa.org/2011/04/20/the-top-10-reasons-to-support-the-arts/

Dokument pochodzący z tygodnika polityki kulturalnej organizacji  Americans for the Arts, pt. 
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‘Arts  Watch’,  podsumowuje  dziesięć najważniejszych  powodów  dla  których  warto  wspierać 
sztukę,  które  to  jako  argumenty  mogą być wykorzystane  w  dialogu  z decydentami  
i liderami biznesu. 

Badania, raporty:

Uchwycenie wartości kulturalnej

Capturing Cultural Value. How culture became a tool of government policy, John Holden, 
Demos, (2004)
http://www.demos.co.uk/publications/cultural  value  

Organizacje kulturalne i instytucje je finansujące stają się bardzo sprawne w opisywaniu swojej 
wartości  w kontekście korzyści społecznych. Walka z wykluczeniem społecznym, zwiększanie 
różnorodności i przyczynianie się do wzrostu gospodarczego to znane uzasadnienia wniosków o 
dotacje.  Jednak  patrząc  na  wartość kultury  z funkcjonalnego  punktu  widzenia,  organizacje 
kulturalne utraciły zdolność do opisania ich kluczowego celu – produkcji dobrych prac, które 
wzbogacają życie ludzi. Obecnie kultura realizuje politykę rządu w inny sposób. 

Dary od muzy: przeformułowanie debaty na temat korzyści płynących ze sztuki
 
Gifts of the Muse. Reframing the Debate About the Benefits of the Arts, Kevin F. McCarthy, 
Elizabeth Heneghan Ondaatje, Laura Zakaras, Arthur Brooks (2004)
http://www.rand.org/pubs/monographs/MG218.html 

W  obliczu  silnej  konkurencji  w  walce  o  publiczność i  wsparcie  finansowe,  jak  również 
ograniczenia  działań politycznych od czasów „wojny kulturowej“  na początku lat  90-tych, 
zwolennicy sztuki zwiększyli  siłę poszukiwania argumentów na rzecz sztuki pod kątem jej 
instrumentalnych  korzyści  dla  jednostek  i  społeczeństw.  W  powyższym raporcie,  autorzy 
oceniają mocne  i  słabe  strony  tych  argumentów  oraz  sugerują,  że  potrzebne  jest  nowe 
podejście  do  zrozumienia  korzyści  płynących  ze  sztuki.  Krytycznie  oceniając  nadmierne 
przywiązywanie  wagi  do  korzyści  instrumentalnych,  wzywają oni  do  większego  uznania 
wewnętrznych pożytków płynących z doświadczania sztuki, zapewnienia kompleksowych ram 
oceny  wartości  zarówno  prywatnych  i  publicznych  płynących  z  tych  wewnętrznych,  jak  i 
instrumentalnych korzyści, a także powiązania realizacji tych korzyści z zaangażowaniem w 
sztukę. 
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Pomiar wartości wewnętrznej

Measuring Intrinsic Value: how to stop worrying and love economics, Hasan Bakhshi, Alan 
Freeman, Graham Hitchen (2009)
http://www.missionmodelsmoney.org.uk/papers/measuring-intrinsic-value/  

Autorzy artykułu twierdzą, że niechęć do korzystania z rygorystycznych, ekonomicznych metod 
ma bardziej negatywny niż pozytywny wpływ na kwestie sztuki. Pokazują jak ekonomia może 
dostarczyć narzędzi do „zmierzenia” i uzasadnienia wewnetrznej wartości sztuki i zrobienia tego 
w  sposób,  który  jest  współmierny  do  innych  metod  określania  wartości  finansowania  ze 
środków publicznych.

Książeczka kieszonkowa ze statystykami kultury

Eurostat pocketbooks. Cultural statistics, Eurostat, (2011)
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/culture/introduction

Druga w serii kieszonkowa książeczka Eurostatu zawierająca statystyki sektora kultury została 
opublikowana  w  kwietniu  2011  r.  Przedstawia  on  dane  dotyczące  przedsiębiorstw  sektora 
kultury  m.in.  zatrudnienia  w tym sektorze,  handlu  zagranicznego  dobrami  kultury,  stopnia 
uczestnictwa  w  kulturze,  wydatków  gospodarstw  domowych  na  kulturę.  Korzysta  z danych 
zebranych w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego, a także innych  źródeł takich jak 
UNESCO, Eurobarometr, EGMUS i Media Salles. 

Badanie wpływu kultury na rozwój lokalny i regionalny – Dane z Funduszy 
Strukturalnych

Study on the contribution of culture to local and regional development – Evidence from the  
Structural Funds,  Centre for Strategy and evaluation Services (CSES) -ERICARTS, (2010)
http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc/studies/final_report_SF_en.pdf

Badanie zostało zlecone przez Komisję Europejską w celu udokumentowania szerokiego 
wpływu sektora kultury i kreatywnego na realizację celów polityki spójności UE od 2000 r. 
Zilustrowano to około 50 przykładami. 

Kryzys gospodarczy i perspektywy dla sztuki i kultury w Europie

The economic crisis and the prospects for art and culture in Europe, SICA, (2010)
http://www.culturalpolicies.net/web/files/83/en/en_crisis_and_prospects_for_art_and_cult
ure_in_europe_oct2010.pdf

SICA zasięgnęła opinii partnerów w wielu europejskich krajach w celu zbadania nastrojów w 
sektorze  kultury.  Pierwsze  opracowanie  zostało  wydane  w  czerwcu  
2010 r., a zaktualizowane w październiku 2010.

Ekonomia kultury w Europie

The Economy of Culture in Europe, KEA European Affairs, (2006)
http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc873_en.htm

Badanie  zostało zlecone przez Komisję Europejską i  jest  pierwszym tego typu badaniem na 
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poziomie  europejskim.  Podkreśla  bezpośredni  (pod  względem  PKB,  wzrostu  
i zatrudnienia) oraz pośredni (powiązania pomiędzy kreatywnością, innowacyjnością, sektorem 
nowych technologii, rozwojem regionalnym i atrakcyjnością) wkład sektora kultury i sektorów 
kreatywnych we wzrost gospodarczy w Europie.

Empatyczna cywilizacja – wyścig do globalnej świadomości w czasie kryzysu 
światowego

The Empathic Civilisation - The Race to Global Consciousness in a World in Crisis, Jeremy 
Rifkin (2010)

Socjolog,  etyk  i  doradca polityczny  Jeremy  Rifkin  bada  ewolucję empatii  i  sposób,  w  jaki 
ukształtowała ona nasz rozwój i nasze społeczeństwo. Pod poniższym linkiem można obejrzeć 
wykonaną przez RSA animację prezentującą główne założenia publikacji Rikin’a:
http://www.youtube.com/watch?v=l7AWnfFRc7g
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8. Podstawowe fakty dotyczące kampanii

Czego dotyczy kampania?
we are more to ogólnoeuropejska kampania na rzecz kultury i  sztuki. Została rozpoczęta  
w październiku 2010 i będzie prowadzona do 2013 r. Kampania stawia sobie za cel wpłynięcie 
na kształt  kolejnego budżetu UE po 2014 r.  Kampania  we are more ma dwa postulaty  w 
zakresie wsparcia kultury w kolejnym budżecie UE. Po pierwsze,  optuje za wzmocnionym 
Programem  Kultura,  który  będzie  bardziej  odważny  i  eksperymentalny  niż obecnie 
obowiązujący.  Po  drugie,  rekomenduje  wyraźne  wsparcie  kultury,  dziedzictwa  i  sztuki  w 
programach UE, które są poświęcone spójności oraz rozwojowi regionalnemu i lokalnemu, 
szczególnie poprzez tzw. Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

Kto stoi za kampanią? 
Kampania  we  are  more została  utworzona  przez  Culture  Action  Europe,  organizację 
społeczeństwa obywatelskiego oraz polityczną platformę dla kultury i sztuki. Kampania jest 
realizowana  w strategicznym  partnerstwie  z Europejską Fundacją Kultury.  Culture  Action 
Europe  obecnie  liczy  ponad  100  członków,  którzy  wspólnie  reprezentują ponad  80.000 
operatorów  sztuki  i  kultury  w  całej  Europie  –  w  ponad  14  artystycznych  dyscyplinach. 
Kampania  jest  prowadzona  w  systemie  otwartego  źródła  [open  source],  zapewniając  na 
stronie  internetowej  kampanii  narzędzia  oraz  wsparcie  dla  całego  sektora  kultury  i  osób 
indywidualnych, ułatwiające i zachęcające do wzięcia udziału w projekcie.

Skąd we are more – act for culture in Europe? [stanowimy więcej – działaj na 
rzecz kultury w Europie]
Ponieważ chcieliśmy  wysłać wyraźne,  pozytywne  przesłanie  i  wykorzystać kampanię do 
pokazania w jak różnorodny sposób każda osoba, grupa czy organizacja stanowi więcej i może 
wnieść więcej do naszego społeczeństwa niż to, co jest widoczne na pierwszy rzut oka. Tak jak 
UE to więcej  niż tylko węgiel  i  stal,  tak i  my,  musimy mówić o  czymś więcej  niż tylko o 
wspólnym rynku, PKB i wzroście gospodarczym aby mówić o naszym dobrobycie i rozwoju. 
Kampania  ma  pokazać,  że  jesteśmy wieloma  organizacjami  stworzonymi  przez  jednostki, 
które cenią kulturę w Europie i walczą o nią. Jesteśmy obywatelami, rodzicami, organizacjami 
artystycznymi, miłośnikami kultury i aktywnymi uczestnikami społeczeństwa.

9. Dołącz do nas! 
Na stronie kampanii znajdziesz wiele  narzędzi,  które wyjaśnią Ci założenia kampanii, jak 
również pomysły na działania, jeśli będziesz gotowy pójść ze swoim poparciem o jeden krok 
do przodu. Możesz podpisać manifest dostępny w ponad trzydziestu  językach,  a nawet 
umieścić pole do podpisania manifestu na Twojej stronie internetowej i pomóc w zbieraniu 
poparcia! Odwiedź stronę kampanii już teraz i upewnij się, że jesteś subskrybentem naszego 
dwumiesięcznego  newslettera,  dołącz  do  nas  na  Facebook’u i  Twitterze. Znajdziesz 
najświeższe informacje na temat kampanii. 

Chcielibyśmy poznać Twoją opinię i dowiedzieć się o tym co robisz – bądźmy w kontakcie! 

Culture Action Europe
Rue de la Science 10
B-1000 Brussels
T. +32 2 534 4002
F. +32 2 534 1150
campaign@wearemore.eu
www.wearemore.eu 
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Krajowy komitet koordynujacy kampanię we are more w Polsce
Agata Etmanowicz
Fabryka Sztuki w Łodzi
ul. Tymienieckiego 3
90-365 Łódź

tel./fax: +48 42 646 88 65
www.fabrykasztuki.org
e-mail: a.etmanowicz@fabrykasztuki.org
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