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Europarådets kulturrutter

Europarådets kulturrutter är omfattande sam
arbetsprojekt för kulturarv, kultur och turism 
som förenas av ett tema som baserar sig på 
Europas mångsidiga kulturarv och kultur. 
Kulturruttverk samhetens syfte är bland annat att 
förstärka kulturarvets betydelse i att bygga en kul-
turellt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling 
samt i att utveckla hållbar kulturturism. 

För att få epitetet Europarådets kulturrutt 
ska ruttprojekten ansöka om certifiering från 
Europa rådet. I slutet av 2021 fanns det 45 certifie-
rade kulturrutter.

Var och en av Europarådets kulturrutter förenar 
minst tre europeiska länder. Ruttsamarbetet 
erbjuder möjligheter till gränsöverskridande sam-
arbete i anslutning till kultur och turism samt 
till nätverksarbete och utveckling av internatio-
nell synlighet. Bekanta dig närmare med möjlig
heterna med verksamheten på Europarådets 
webbplats.

Europarådets kulturruttprogram inleddes år 1987. 
Verksamheten grundar sig på Europarådets utvid-
gade delavtal om kulturrutter (EPA-avtalet). Fin-
land anslöt sig till EPA-avtalet år 2018. 
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Vad förväntar man av 
Europarådets kulturrutter?

För att kunna bli valt till en kulturrutt ska ruttpro-
jektet uppfylla vissa kriterier som har fastställts 
för verksamheten. Kriterierna gäller ruttens tema, 
ruttverksamhetens delområden och administra
tion av rutten.

Tema

Kulturrutternas teman representerar mångsidigt 
europeiskt kulturarv och kultur som kan vara mate-
riella eller immateriella. Temana ska:
• representera europeiska värden 
• basera sig på forskning
• vara gemensamma för minst tre europeiska 

länder. 

Europarådets värden, som kulturruttverksamheten 
baserar sig på, skapar grunden till fastställande av 
och reflektion kring europeisk värdegrund. Värden 
som är viktiga för programmet är bland annat:
• mänskliga rättigheter
• kulturell mångfald
• dialog mellan kulturer 
• gränsöverskridande samarbete. 



Verksamhetens delområden

Aktörer som hör till Europarådets kulturrutter samar-
betar i fem olika delområden i anslutning till kultur- 
rutten. Olika delområden kan genomföras exempel-
vis genom projektsamarbete. Delområdena är:
1. Forsknings- och utvecklingsverksamhet
2. Förstärkning av Europas minne, historia och 

kulturarv
3. Verksamhet för ungdomar
4. Samtida kultur och konst
5. Kulturturism och hållbar kulturell utveckling

Administration av rutten

En aktör som administrerar Europarådets kultur-
rutt ska ha en rättslig ställning. En sådan aktör kan 
till exempel vara en registrerad förening eller en 
sammanslutning av föreningar. Aktören ska samla 
medlemmar från minst tre av Europarådets med-
lemsländer och agera på ett demokratiskt sätt.

Europarådets kulturrutter är  
omfattande samarbetsprojekt för 

kulturarv, kultur och turism.

I slutet av 2021 fanns det  
45 certifierade kulturrutter.



Hur kan man delta i Europa- 
rådets kulturruttverksamhet?

Man kan ansluta sig till Europarådets kultur - 
ruttverksamhet 
• genom att ansöka om medlemskap för en redan 

aktiv kulturrutt eller
• genom att inleda beredning av en ny kulturrutt. 

Certifierade kulturrutter har sin egen ruttspeci-
fika praxis för på vilket sätt nya medlemmar kan 
ansluta sig till verksamheten. På sin webbplats 
har Europarådet samlat information om certifie-
rade kulturrutter och representanter för dem som 
de som är intresserade av ruttens verksamhet kan 
kontakta.

Beredning av en ny rutt inleds genom att 
bestämma ett tema för rutten. Under beredningen 
byggs ett europeiskt nätverk för att administrera 
rutten och genomföra ruttsamarbete. Nätverket 
ska ha en gemensam kommunikativ framtoning. 
Under beredningen inleds också samarbetet i de 
fem delområdena i ruttverksamheten. 

En ansökningsomgång för Europarådets kultur-
rutter ordnas årligen. Aktören som administre-
rar rutten lämnar in en ansökan om certifiering 
till Europarådet. Beslutet om certifiering fattas av 
medlemsländerna i EPA-avtalet.



Källor och mer information:

Webbplatsen för Europarådets 
kulturruttprogram

Europarådet och kulturarvet på 
Museiverkets webbplats

Handbok i kulturrutter (på finska)

Museiverket 2021

www.museovirasto.fi

Pärmbild: Kompass tillverkad av Johan Henrik Granbom 1790-1825. 
Nationalmuseum, Etnologiska samlingar. 
Foto: Timo Ahola.
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