EUROOPPALAINEN
KULTTUURIPERINTÖSTRATEGIA
MIKSI STRATEGIA?
Väestön ikärakenteen muutokset, talouden ja politiikan heilahtelut, ilmastonmuutoksen eteneminen
ja luonnonkatastrofien lisääntyminen sekä muuttoliikkeet vaikuttavat näköaloihimme ja arkeemme.
Uudet teknologiat mahdollistavat sen, että yhä useampi voi ottaa kantaa ja osallistua aktiivisesti. Yhteiskunnalliset, taloudelliset ja kulttuuriset muutokset vaikuttavat myös käsityksiimme kulttuuriperinnöstä ja sen merkityksestä. Mikä on kulttuuriperinnön rooli ajankohtaisissa muutoksissa? Mitä annettavaa kulttuuriperinnöllä on?

Euroopan neuvoston aloitteesta tehty Strategia21
on yksi vastaus näihin haasteisiin. Sen tavoitteena
on kuvata ja määritellä uudelleen kulttuuriperinnön
rooli nyky-Euroopassa. Strategian laati asiantuntijaryhmä ja Euroopan neuvoston ministerikomitea
hyväksyi strategian vuonna 2017.

Laaja kulttuuriperintökäsitys, ihmislähtöisyys ja demokraattiset arvot ovat Strategia21:n ydintä. Strategia korostaa yhteisöjä ja niiden kulttuuriperintöä
sekä edistää osallistumiseen pohjautuvaa hyvää
hallintoa.

Euroopan neuvoston yleissopimukset ja suositukset edistävät kulttuuriperinnön tarkastelua ja sitä
koskevia toimenpiteitä osana koko yhteiskunnan
kehitystä. Erityisesti Faron puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä on
innoittanut Strategia21:stä.

STRATEGIA21:N SISÄLTÖ
Strategia21 tarkastelee kulttuuriperintöä erityisten kulttuuriperintöä koskevien päämäärien lisäksi osana
yhteiskunnan perusrakennetta sekä sen kokonaisvaltaisen kehityksen keskeisenä osana. Strategian osaalueet ovat:
•

Osallistumisen ja hyvän hallinnon edistäminen (S)

•

Kestävä talous ja aluekehitys (D)

•

Tieto ja kasvatus (K)

Strategia sisältää jokaiseen osa-alueeseen liittyviä haasteita ja toimintasuosituksia sekä täydentyvän joukon hyviä käytäntöjä eri puolilta Eurooppaa.

Sosiaalisen osa-alueen suosituksissa ovat
keskeisiä:
•
•
•

Kansalaisten osallistumista edistävä hallinto
Moninaisuuden kunnioittaminen ja elämänlaadun kohentaminen
Tietoisuuden lisääminen Euroopan neuvoston
yleissopimuksista

Sosiaalinen

Kestävän talouden ja aluekehityksen
suosituksissa ovat keskeisiä:
• Kulttuuriperinnön kestävä käyttö
• Kulttuuriperinnön sisällyttäminen osaksi kehittämisstrategioita
• Innovatiivisten teknologioiden hyödyntäminen kulttuuriperinnön säilyttämisessä ja esittelyssä

Kestävä talous ja aluekehitys

Tiedon ja kasvatuksen suosituksissa
ovat keskeisiä:

Tieto ja kasvatus

•

Kannustaminen sosiaalista hyvinvointia edistävien luovien ratkaisujen ja toimintamallien käyttöönottoon

•

Korkeatasoisen ammattitaidon varmistaminen koulutuksen avulla

•

Kulttuuriperintötiedon, -taitojen vahvistaminen ja -tutkimuksen lisääminen

MITEN STRATEGIAA VOI KÄYTTÄÄ?
Pohjaa strategiatyöhön
Strategia21 painottaa kulttuuriperintöä yhteiskunnan
kestävänä voimavarana tämänhetkisissä muutoksissa
sekä sektorit ylittävää ja laajaa osallistumista edistävää
kulttuuriperintöhallintoa.
Strategia tarjoaa aineksia kansallisen kulttuuriperintöpolitiikan kehittämiseen eri Euroopan maissa. Se toimii
vertailupohjana jo olemassa oleville sekä uusille kulttuuriperintöstrategioille ja -projekteille.
Strategia21-verkkosivuilla on esimerkkejä paikallisista,
alueellisista ja kansallisista projekteista sekä sidosryhmistä.
Strategia21 sisältää myös strategian ja toimien arviointia käsittelevän osuuden.

Tukea kulttuuriperinnön integroimiselle yhteiskunnan eri sektoreille
•

•

•

•

•

Ota huomioon kulttuuriperinnön kaikki näkökulmat, mukaan lukien aineeton ulottuvuus
sekä luonnon- ja kulttuuriympäristöjen välinen
yhteys;
Työskentele osallistavan hallinnon periaatteiden mukaisesti, siten että tavoitteena on laaja
yhteisymmärrys kansalaisyhteiskunnan, julkisten ja yksityisten sidosryhmien välillä;
Mahdollista se, että kansalaiset voivat ottaa
vastuuta kulttuuriperinnön merkityksen määrittelemisestä, suojelemisesta sekä säilyttämisestä;
Ota huomioon olemassa olevat kansallisen ja
kansainvälisen oikeuden mukaiset työkalut ja
ohjelmat;
Hyödynnä kaikkia voimavaroja saavuttaaksesi
parhaan mahdollisen tehokkuuden ja kestävyyden.

Hyvät käytännöt ja esimerkit

Voit tulla mukaan toteuttamaan Strategia21:stä
jakamalla tuntemasi hyvän käytännön. Ilmoita
projektisi tai toimintamallisi strategian verkkosivustojen ohjeiden mukaisesti. Projektisi tulee näkyviin osana ajankohtaisten eurooppalaisten kulttuuriperintöprojektien ja aloitteiden joukkoa.
Hyvät käytännöt kertovat kulttuuriperintötyön moninaisuudesta ja kannustavat muita jakamaan
sekä kehittämään edelleen kulttuuriperintöä koskevaa toimintaansa. Ne myös auttavat Euroopan
neuvoston kulttuurin, kulttuuriperinnön ja maiseman johtokomiteaa kehittämään Strategia21:stä
ajassa muuttuvaa strategiaa sekä edistämään
kulttuuriperintöpolitiikkaa jäsenmaissa.

Kehittämistyö ja projektien suunnittelu
Strategia 21 kannustaa tunnistamaan kansallisissa, alueellisissa ja paikallisissa strategioissa,
kehittämisohjelmissa sekä projekteissa kulttuuriperinnön merkityksen yhteiskunnan kestävänä
voimavarana sekä toteuttamaan sektorit ylittävää
ja laajaa osallistumista edistävää kulttuuriperintötyötä ja -hallintoa.
Strategian verkkosivuilta voit löytää verrokkeja,
joista on apua ideoinnissa, suunnittelussa ja verkostoitumisessa muiden projektien kanssa.

KENELLE STRATEGIA21 ON TARKOITETTU?
Strategia21 on tarkoitettu Euroopan neuvoston jäsenmaille
ja muille Euroopan kulttuuriyleissopimukseen liittyneille
maille antamaan suuntaa ja tukea kulttuuriperintöpolitikan
kehittämiselle.
Strategian lähtökohtana on laaja osallistuminen. Se on
suunnattu paikalliselle, alueelliselle, kansalliselle ja eurooppalaiselle julkishallinnolle sekä kulttuuriperinnön ammattilaisille, kansalaisjärjestöille ja vapaaehtoisille.
Kulttuuriperintö on yhteinen hyvä, jonka säilyttäminen, suojelu, rikastaminen, esittäminen, välittäminen ja hyödyntäminen ovat koko yhteiskunnan - sen eri sektoreiden ja toimijoiden sekä kansalaisten - vastuulla. Strategia21 kannustaa pohtimaan ja määrittelemään kaikkien osallistujien rooleja ja mahdollistamaan sekä laajapohjainen että vastuullinen osallistuminen kulttuuriperintöön.

