BERLIN:
UPPROP TILL HANDLING
KULTURARV FÖR EUROPAS FRAMTID
FÖRORD
Det europeiska kulturarvsåret 2018, markerar en vändpunkt för Europas stadigt ökande kulturarvsrörelse. Vi måste nyttja den här drivkraften för att belysa och utveckla den positiva kraften i vårt
gemensamma kulturarv för att knyta samman Europas samhällen och människor, för att ge en djupare
mening för hela det europeiska samarbetet. Tiden för handling är nu.
Uppropet från Berlin blev presenterat 22 juni 2018 på European Cultural Heritage Summit i Berlin. Tre
olika organisationer var värdar för mötet, EUROPA NOSTRA – kulturarvets röst i Europa, den tyska
kulturarvskommittén (DNK) – som koordinerat det europeiska kulturminnesåret i Tyskland samt den
preussiska kulturarvsstiftelsen (SPK), baserat i Berlin.
Inom ramverket till Det europeiska kulturarvsåret (EYCH) som hölls i Berlin mellan den 18–24 Juni
2018 engagerade detta första Europiska kulturarvstoppmötet många medborgare och organisationer
från hela Europa. Bland deltagarna fanns representanter från institutioner, föreningar, stiftelser och
universitetet, även från religiösa samfund och städer, alla som arbetar med kulturarv; arkitekter,
museum anställda, konservatorer och hantverkare, konstnärer, ägare av historiska byggnader och
platser, forskare och lärare; representanter för offentlig sektor och finansiella institutioner; entreprenörer, nyföretagare, (konst) historiker, journalister, fotografer, studenter och unga volontärer; tillsammans med kulturministrar, borgmästare av historiska städer, medlemmar av europeiska, nationella och
regionala parlament, representanter från EU-institutioner, samt Europarådet, UNESCO och ICROM
och många europeiska kulturarvsnätverk.
”Berlin: upprop till handling” får sin inspiration och legitimitet från expertisen, entusiasmen och
engagemanget från alla dessa kvinnor och män som bryr sig om kulturarvet (materiella, immateriella
och digitala), och som viger sin expertis, tid och energi, som professionella eller frivilliga, för att säkerställa överföringen av kulturarvet till framtida generationer. Det ekonomiska värdet av deras arbete är
betydande, dess sociala och kulturella värde är ovärderligt.
”Berlin: upprop till handling” bygger också på insatser och stöd från EYCH nationella koordinatorer,
medlemmar av EYCH partnerkommittee, såväl som medlemmar från European Heritage Alliance 3.3.
Vi bjuder nu in till alla som bryr sig om Europas dåtid, nutid och framtid att skriva under, stödja och
sprida ”Berlin: upprop till handling”

BERLIN: UPPROP TILL HANDLING
VI, MEDBORGARE, ORGANISATIONER OCH INSTITUTIONER … står redo för att ta det fulla gemensamma ansvaret för att utveckla det som ligger i kraften och potentialen av ett gemensamt kulturarv för
att förhöja ett fredligare, blomstrande, inkluderande och rättvist Europa.
Vi har idag, under det pågående europeiska kulturminnesåret, en enastående möjlighet till att påverka
diskussionen kring Europas framtid. Ställda inför så många utmaningar, till och med hot, mot Europas
kärnvärden, kan inte den här debatten uteslutande baseras på förhållanden knutet till politik, ekonomi
och säkerhet. Vi måste ”ändra tonen” kring berättelsen om Europa. Vi måste föra fram vårt gemensamma kulturarv där det hör hemma: centralt i Europas politik och prioriteringar.
VARFÖR? DÄRFÖR ATT …
1.

Vårt kulturarv är det som gör oss till européer då det uttrycker våra varierande och gemensamma
värden, kulturer och minnen. Därför är kulturarvet den verkliga manifesteringen av Europas
”Gemenskap genom mångfald” och det hjälper oss att stå emot splittrande krafter som är en fara
för vårt samhälle.

2.

Vårt kulturarv fångar den mångfacetterade lagren i vår identitet – lokala, regionala, nationella
och europeiska. Dessa lager är alla sammanlänkade och förstärker varandra och de utvecklas
ständigt.

3.

Vårt kulturarv ger oss en förstärkt känsla av samhörighet till det lokala samhället och en känsla
av samhörighet och solidaritet i Europa.

4.

Vårt kulturarv binder samman generationer då den kommer till uttryck i korsbefruktningar
och gränsöverskridande strömningar av människor och idéer genom många århundranden av
gemensam historia. Detta utgör basen för en respektfull och berikande dialog och integration
inom och mellan samhällen i Europa, men också med andra kulturer i världen.

5.

Vårt kulturarv fungerar som en bro mellan vårt förflutna och vår framtid. Den låter oss dra
nytta av och bygga på våra kulturella traditioner och historia, samtidigt som den hjälper oss att
läka såren och reparera skadorna från vårt förflutna. Kulturarvet stimulerar samtidigt pågående
kreativitet och innovation. Den är en källa av oavbrutet lärande och inspiration och basen för ett
aktivt och ansvarstagande medborgarskap.

6.

Vårt kulturarv är en nyckelresurs till en hållbar utveckling och en källa till ökad social samhörighet, även som en källa till skapandet av ett stort antal meningsfulla arbeten, både direkt och
indirekt

7.

Vårt kulturarv medför harmoni och skönhet till vår omgivning, både den skapade och den naturliga, och stärker genom detta vårt välbefinnande och livskvalité.

För att upprepa – inom det här året som markerar 70-års jubiléet av den universella Deklarationen
för mänskliga rättigheter – att rätten till kulturarv är en grundläggande rättighet, och vi bestyrker än
en gång – i den europeiska kulturminnesåret – vårt engagemang för principerna utarbetade i ett stort
antal relevanta politiska dokument som redan har tagits i bruk av många europeiska och internationella
organisationer, tiden är nu inne för att överföra dessa principer till en effektiv handling med konkreta
resultat för Europa och dess invånare.

HANDLING 1 UTARBETANDET FÖR EB EUROPEISK HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARVET
Vi uppmanar för en ambitiös europeisk handlingsplan för kulturarv som ett bestående arv från det
Europeiska kulturarvsåret. Den här handlingsplanen som redan är presenterat i den nyligen antagna
New European Agenda for Culture, måste förberedas och implementeras med fullt deltagande och
engagemang av alla relevanta publika och privata intressenter, inkluderat det civila samhället. Den
måste vara holistisk och sammanlänkad med andra centrala EU dokument och prioriteringar, helt i
linje med den senaste besluten av Europarådet. Vi refererar till mål och riktlinjer för områden som
social tillhörighet, utveckling av land och stad, miljö, marin och turismpolitik, hållbarhetsfrågor och
anpassningar till klimatförändringar, forskning och innovation, digital politik, utbildning och kompetens, och naturligtvis; ungdomen. Den här handlingsplanen ska dessutom ha en stark yttre dimension
då den Europeiska unionen måste ta ett globalt ansvar och samarbeta med partners innanför och
utanför EU:s gränser. Handlingsplanen måste därför vara sammanhängande med Europarådets Faro
Convention on the Value of Cultural Heritage for Society och det nyliga Heritage Strategy for the 21st
Century, och med UN Agenda 2030 for Sustainable Development.
HANDLING 2 ERKÄNNA KULTURARV SOM EN PRIORITET FÖR EUROPEISK POLITIK OCH
FINANSIERING
För att stödja den framtida Europeiska handlingsplanen för kulturarv, uppmanar vi EU-institutionerna
till att fullt ut erkänna kulturarv som en strategisk prioritet i de kommande politiska programmen
och EU:s nya fleråriga finansiella ramverk (2021–2027). Det här kommer att bidra till den välbehövda
investeringen i Europas human och kulturkapital och för att främja Europas värden. Samtidigt ålägger
vi oss alla att fortsätta att öka medvetenheten kring de flerfaldiga värdena och fördelarna kulturarvet
har för Europa. Detta är speciellt viktigt av hänsyn till det förestående valet av EU-parlament i maj
2019, och den påföljande utnämningen av en ny EU-kommission.
HANDLING 3 BYGGA BROAR MELLAN LOKALA, NATIONELLA OCH EUROPEISKA
LEDNINGSNIVÅER
De olika ledningsnivåerna är nyckeln till att frigöra den fulla potentialen av kulturarvet som en strategisk resurs för samhället, ekonomin, kulturen och miljön. Därför, uppmanar vi alla stater, regioner
och städer i Europa att fortsätta att utveckla en holistisk och ambitiös politik med handlingsplaner för
kulturarvet. Vi vill också uppmuntra dem till att förbättra deras dialog och samarbete med relevanta
europeiska och internationella organisationer samt med det civila samhället. Således säkerställa att
politiken och handlingsplanerna antagna av olika nivåer av styrning – från lokal, nationell och europeisk – kompletterar varandra och hänger samman.
HANDLING 4 BEVARA OCH FÖRA VIDARE DET OERSÄTTLIGA
Kulturarvet är unikt och oersättligt. Men det är ofta sårbart och till och med hotat. Därför, är det vår
kollektiva uppgift att bevara den här skatten för att överföra den för fortsatt glädje och (åter)användning
för framtida generationer. Vi måste förstärka de nödvändiga mänskliga och finansiella resurserna och
investera i kompetens och kapacitet för att säkra professionellt bevarande, utveckling och överföring av
vårt kulturarv, både det fysiska och digitala. I denna process måste vi involvera universitet och forskningsmiljö, utveckla innovativa affärsmodeller och stimulera kreativa synergier mellan kulturarv och
konst. Vi bör också erkänna värdet av immateriella uttryck av vårt kulturarv som ständigt utvecklas
och berikar vårt samhälle och levnadsmiljö.

HANDLING 5 INVESTERA I KVALITATIV KULTURARVSORIENTERAD FÖRNYELSE
Vi måste säkerställa och aktivera lämpliga investeringar, publika och privata riktat mot kvalitetsmässig
förnyelse genom kulturarvet i vår lokalmiljö, städer och landsbygd baserat på kreativitet, innovation
och anpassningsbart återbruk. Inspirerat av principerna kring det högkvalitativa ”Baukultur” som
blev uttryckt i Davos Deklarationen som antogs precis i början av kulturarvsåret, och berikad av ett
aktivt engagemang från invånare och dess samhälle samt samhällsorganisationer. I detta sammanhang
välkomnar vi respektfull växelverkan mellan skyddet av det byggda kulturarvet och moderna bidrag till
vår byggda miljö som utgör morgondagens kulturarv.
HANDLING 6 FRÄMJA BÄTTRE KUNSKAP OCH DJUPARE FÖRSTÅELSE
Kulturarvet måste ges en större plats inom undervisningen – både formellt och informellt – för alla
åldrar. Det här kommer att stimulera ett starkare engagemang hos offentligheten för säkerställande
och överförande av vårt kulturarv. Särskild uppmärksamhet bör ges till undervisning i Historia och i
tolkningen av kulturarv placerat i en bredare kontext av Europas dåtid, samtid och framtid. Det här
kommer att utrusta Europas innevånare och speciellt våra barn och ungdomar med de nödvändiga
verktygen för att erhålla en djupare förståelse för de pågående oenigheterna och meningsutvecklingarna inom Europa och andra kulturer i världen. Alla de här aktiviteterna kommer att bidra till att bygga
bättre och mer meningsfulla relationer mellan människor och platser där de lever, arbetar eller besöker.
Detta gör det också lättare att förstå, respektera och inkludera nya invånare i Europa.
HANDLING 7 BYGGA VIDARE PÅ DRIVKRAFTEN
Det europeiska kulturarvsåret har stärkt den politiska satsningen och en bred mobilisering för kulturarv
i Europa. Vi måste nu stärka och ytterligare förbättra synergierna mellan den bredast möjliga valet av
offentliga och privata intressenter, inklusive relevanta europeiska och internationella organisationer
och det civila samhället. För att uppnå detta måste vi hitta ett lämpligare sätt för en mer permanent
plattform för att samla kunskap, kapacitetsuppbyggnad och koordinera påverkan av kulturarvet i
Europa.
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Berlin; Upprop till handling kan skrivas under online via Europa Nostras hemsida:
www.europanostra.org/berlin-call-action

