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1  www.europanostra.org/european-heritage-summit

Belangenbehartigers

De Oproep tot Actie van Venetië: 
“Voor een Nieuwe Europese Renaissance”
Wij, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld dat zich inzet voor cultuur en
cultureel erfgoed,

van honderden verenigingen en stichtingen en van duizenden individuen, in heel Europa en
daarbuiten, wier acties bijdragen aan alle facetten van de samenleving;

Kwamen bijeen in Venetië van 21 tot 24 september 2021 ter gelegenheid van de eerste Europese Erfgoedtop [1]
sinds het uitbreken van de COVID-19-pandemie; 

van het besef dat deze pandemie verstrekkende gevolgen heeft voor onze werk- en
leefomstandigheden, en voor de toekomst van onze samenleving; alsook van het besef dat
cultuur en cultureel erfgoed een onmiskenbaar positieve bijdrage leveren aan de bevordering
van de mentale en lichamelijke gezondheid van de Europese burgers en hun gemeenschappen;  

Doordrongen

door het ontzagwekkende momentum en de belangrijke beleidsresultaten die het Europees
Jaar van het Cultureel Erfgoed in 2018 teweeg heeft gebracht, en door de noodzaak om een
blijvende impact te waarborgen; 

Gesterkt

door de recente initiatieven van de Europese Unie om de meest urgente uitdagingen voor ons
continent aan te pakken, waaronder in het bijzonder klimaatverandering, welzijn, inclusiviteit, de
digitale transformatie en de oplopende geopolitieke spanningen in de wereld;

Aangemoedigd

door de recente oproepen van de Europese Unie aan het maatschappelijk middenveld om mee
te denken en de handen ineen te slaan, enerzijds door een mooiere, duurzamere en inclusievere
Europese leefomgeving te creeëren via het initiatief "Nieuw Europees Bauhaus", en anderzijds
door de strategische doelstellingen en prioriteiten van de volgende generatie in kaart te
brengen via de Conferentie over de Toekomst van Europa;

Aangespoord

de que el éxito de estas iniciativas no puede garantizarse sin los valores subyacentes -éticos,
estéticos y ecológicos- que representan el fundamento mismo del proyecto europeo, y que dan
alma a nuestro esfuerzo común;

Overtuigd

dat ons gemeenschappelijk erfgoed en geheugen niet alleen tot uiting komt in de schoonheid
van onze historische steden, dorpen en cultuurlandschappen, maar een groter deel van ons
materieel, immaterieel, natuurlijk en digitaal erfgoed beslaat, van het behoud van onze kusten,
rivieren, bossen en bergen tot de overdracht van onze vaardigheden en tradities, de
digitalisering van ons erfgoed of de bescherming en opwaardering van onze
landbouwproducten; 

Onderstrepend

dat bij elke bezinning over de toekomst van ons continent zowel rekening moet worden
gehouden met de lessen en getuigenissen uit het verleden, als met de huidige realiteit van onze
leef- en werkomgeving;

op dit cruciale moment van collectieve reflectie en actie, dat het Europese project een holistisch
en humanistisch karakter heeft, en dat het noodzaak is om solidariteit te bevorderen, het
saamhorigheidsgevoel te versterken en een Europees sentiment te koesteren;

door het symbool en het unieke karakter van de gaststad van onze Europese Erfgoedtop,
Venetië, die dit jaar haar 1600e jubileum viert en tegelijkertijd te kampen heeft met ernstige
dreigingen en complexe uitdagingen die het bewerkstelligen van een duurzame toekomst van
deze Wereld Erfgoedstad en haar Lagune met zich meebrengt;

Erop wijzend

Benadrukkend,

Geïnspireerd

door een sterk gevoel van noodzaak om adequate actie te ondernemen vanwege de ernst en
urgentie van de vele zaken die op het spel staan omwille van het overleven van onze planeet, het
welzijn van de mensheid en het vrijwaren van de democratie en fundamentele mensenrechten;

Gedreven

http://www.europanostra.org/european-heritage-summit
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]2] European Cultural Heritage Green Paper “Putting Europe’s shared heritage at the heart of the European Green Deal” 
      www.europanostra.org/putting-europes-shared-heritage-at-the-heart-of-the-european-green-deal
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     ICOMOS International, Paris, 66p. ISBN 978-2-918086-25-3.
[6] www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/faro-convention

Als vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld dat zich inzet voor cultuur en cultureel
erfgoed, afkomstig uit heel Europa en daarbuiten, en alle leeftijdsgroepen van onze samenleving
vertegenwoordigend,

Roepen alle Europese leiders op elk bestuursniveau – Europees, nationaal, regionaal en lokaal – en
iedereen die zich inzet voor erfgoed – publiekelijk, privaat en maatschappelijk middenveld – op  om
de transformerende kracht van cultuur en cultureel erfgoed tot een strategische prioriteit te maken
voor het hervormen van onze samenlevingen. 

Wij dringen er in het bijzonder op aan om:
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Europa’s gemeenschappelijk erfgoed centraal te stellen in de Europese Green Deal, in
overeenstemming met de analyse en aanbevelingen gepresenteerd in de “European Cultural Heritage
Green Paper” [2] en wederom het belang te benadrukken van cultuurgedreven klimaatactie tijdens de
voorbereidingen voor de COP26 en bij de acties die daaruit voortvloeien.

Verbanden te leggen tussen de beginselen van het Davos Baukultur Kwaliteitsysteem [3], het Nieuwe
Europese Bauhaus [4] en de Europese kwaliteitsprincipes voor door de EU gesubsidieerde
interventies met een mogelijke impact op cultureel erfgoed [5], en erop toe te zien dat deze
geïntegreerd worden in alle Europese beleids- en financieringsprogramma’s met een directe of
indirecte impact op cultureel erfgoed.

Bij alle toekomstige acties de intieme relatie tussen cultuur, educatie, erfgoed en de interculturele
dialoog te onderstrepen, overeenkomstig met de beginselen van de Raad van Europa omtrent de
waarde van cultureel erfgoed voor de maatschappij, ook wel bekend als het Verdrag van Faro [6], en de
cruciale verbanden tussen cultureel erfgoed en het brede spectrum aan culturele, sociale,
economische en ecologische rechten te benadrukken.

De nieuwe generatie – waaronder de studenten, vrijwilligers en jonge erfgoedprofessionals van Europa
– de mogelijkheid te geven om actief deel te nemen aan het vormen van een duurzamere toekomst,
door de veelomvattende waarde van ons gemeenschappelijk cultureel erfgoed te benutten en door
een zinvolle dialoog tussen verschillende generaties tot stand te brengen, met name tijdens het
aankomende Europese Jaar van de Jeugd 2022.

De steden en regio’s van Europa in staat te stellen om cultureel erfgoed integraal op te nemen als
intersectionele bron voor het verwezelijken van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de
Verenigde Naties.

Een speciale intercommissiehoorzitting in het Europees Parlement te wijden aan de toekomst van
historische steden, plaatsen en aanverwante landschappen die kampen met de gevolgen van
klimaatverandering en massatoerisme, Venetië en haar Lagune in het bijzonder. 

Venetië te helpen om uit te groeien tot een Europees middelpunt van creativiteit en innovatie dat
concrete ideeën en oplossingen kan aandragen voor een betere toekomst, op basis van de begrippen
levenskwaliteit, welzijn, duurzaamheid, innovatie, multiculturalisme en sociale inclusie. 

http://www.europanostra.org/putting-europes-shared-heritage-at-the-heart-of-the-european-green-deal
https://davosdeclaration2018.ch/quality-system
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
http://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/faro-convention
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Het maatschappelijk middenveld - met zijn schat aan kennis, deskundigheid en netwerken -
systematisch te betrekken bij het uitwerken van adequate oplossingen en het nemen van
doeltreffende maatregelen om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van wereldwijde aanpassingen
op maatschappelijk, ecologisch en economisch gebied.

In het bijzonder de belangrijke rol en de impact te erkennen van particuliere stichtingen die actief zijn
in het bredere veld van cultuur en cultureel erfgoed, en om hun gunstigere voorwaarden en passende
stimulansen te bieden voor het ontwikkelen van filantropie met een Europees doel.

Publiek-private samenwerkingen en investeringen in het bredere veld van cultuur en cultureel
erfgoed te bevorderen, en hechtere en bestendige banden tussen het bedrijfsleven en het culturele,
creatieve en erfgoedveld mogelijk te maken, onder meer door het versterken van een strategisch
bondgenootschap tussen de Europese erfgoedbeweging en de Europese Investeringsbank en haar
Instituut.

In samenhang met de externe betrekkingen van de EU, het erfgoedveld en belanghebbenden binnen
en buiten de EU te mobiliseren om - middels concrete en innovatieve actie - de beginselen en
doelstellingen van de conclusies van de Raad van de EU (aangenomen op 21 juni 2021) cultuur en
erfgoed een grotere rol te laten spelen bij het voorkomen en tegengaan van conflicten en crises [7]  te
implementeren.  

Het baanbrekende initiatief na te volgen van het Italiaanse voorzitterschap van de G20, dat voor de
allereerste keer een aan cultuur gewijde ministeriële bijeenkomst organiseerde, wat heeft geresulteerd
in de ambititeuze Verklaring van Rome, aangenomen onder het motto "Cultuur verenigt de wereld" [8].

Door optimaal in te spelen op de rol van cultuur en erfgoed in het verbeteren van de sociale en
democratische participatie en het maatschappelijk bewustzijn, vertrouwen wij erop dat Europese
leiders ervoor zullen zorgen dat cultuur en erfgoed naar behoren aan bod zullen komen in de debatten
van de Conferentie over de Toekomst van Europa, onder meer door goed opgenomen te worden in de
plenaire vergadering en de slotconclusies.

Wij zijn bereid om voort te bouwen op de krachtige boodschappen die verkondigd zijn tijdens de
Europese Erfgoedtop in Venetië, georganiseerd door Europa Nostra - onder auspiciën van en in nauwe
samenwerking met Europese, Italiaanse en Venetiaanse partners - en om passende vervolgacties en
voorstellen uit te werken om te zorgen voor een menselijker, mooier, duurzamer en inclusiever Europa,
en aldus bij te dragen aan een Nieuwe Europese Renaissance.
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De Venetië-Oproep tot Actie: Voor een Nieuwe Europese Renaissance werd gepresenteerd op
de Agora voor Europees Erfgoedbeleid "FROM THE NEW EUROPEAN BAUHAUS TO THE NEW
EUROPEAN RENAISSANCE", die op 24 september 2021 werd gehouden in de Fondazione Giorgio
Cini, als slotevenement van de Europese Erfgoedtop 2021, te Venetië. De top werd
georganiseerd door Europa Nostra in samenwerking met haar in Venetië gevestigde
ledenorganisatie Association of International Private Committees for the Safeguarding of
Venice, en onder auspiciën van het Europees Parlement, de Italiaanse minister van Cultuur en
het Sloveense voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.


