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Hur man antar Agenda 21 för kultur i din kommun
Omkring 300 städer, kommuner och organisationer från hela världen är kopplade till Agenda 21 för kultur.
En fullständig lista uppdateras regelbundet på hemsidan.
Det formella antagandet av Agenda 21 för kultur av lokal nivå är av central betydelse: det uttrycker åtagandet
att tillsammans med medborgarna placera kulturen i centrum för den kommunala verksamheten, och
visar tecken på solidaritet och samarbetsvilja mellan städer och kommuner i världen.
Ett standardformulär för antagandet av Agenda 21 för kultur finns på webbplatsen. För att försäkra att
godkännanden hålls aktuella, ombeds städer och kommuner att vänligen skicka en kopia av den
resolution som antagits i respektive kommun till:
- United Cities and Local Governments sekretariat: info@cities-localgovernments.org
- Kulturkommitténs sekretariat: agenda21cultura@bcn.cat
Dessutom är det lämpligt att skicka en kopia av resolutionen till:
- Generalsekreteraren i respektive lands kommunförbund
- Kulturdepartementet i respektive land

Hur man genomför Agenda 21 för kultur i din kommun
Agenda 21 för kultur innebär en möjlighet för alla städer att skapa en långsiktig syn på kultur som en
grundpelare i utvecklingen. Dokumentet "Råd om det lokala genomförandet av Agenda 21 för kultur"
upprättar allmänna begrepp och överväganden, och föreslår fyra särskilda verktyg:
- Lokal kulturell strategi
- Stadga om kulturella rättigheter och skyldigheter
- Kulturråd
- Kulturell konsekvensanalys
Du kan ladda ned hela dokumentet "Råd om det lokala genomförandet av Agenda 21 för kultur" från
hemsidan.

Hur man går med i UCLG:s kulturkommitté
Man kan anmälasig till UCGL:s kulturkommitté genom ett formulär som du kan få från info@citieslocalgovernments.org

4

Innehållet i Agenda 21 för kultur
Agenda 21 för kultur har 67 artiklar, uppdelat i tre stora sektioner.
"Principerna" (16 artiklar) beskriver relationen mellan kultur och mänskliga rättigheter, mångfald,
hållbarhet, deltagandedemokrati och fred. "Åtaganden" (29 artiklar) koncentrerar sig på omfattningen
av de lokala myndigheternas ansvarområden, och ger en detaljerad beskrivning av förhoppningen om
en central kulturpolitik. Avsnittet om "rekommendationer" (22 artiklar) förespråkar en ökning av kulturens
betydelse, och kräver att denna tas upp i program, budgetar och av olika förvaltningars strukturer
(lokala, nationella/statliga) samt internationella organisationer.
Innehållet i Agenda 21 för kultur kan också sammanfattas tematiskt.

Kultur och mänskliga rättigheterna
- Kultur och mänsklig utveckling. Kulturell mångfald som "ett sätt att uppnå en mer tillfredsställande
intellektuell, känslomässig, moralisk och andlig existens."
- Kulturella rättigheter är en integrerad del av de mänskliga rättigheterna. "Ingen får åberopa kulturell
mångfald för att inkräkta på de mänskliga rättigheter, vilka garanteras av internationell rätt, eller begränsa
deras räckvidd."
- Mekanismer, instrument och resurser för att garantera yttrandefriheten.
- Uppmaningar till konstutövare att engagera sig i staden, förbättra samexistensen och livskvaliteten,
öka den kreativa och kritiska kapaciteten hos alla medborgare.

Kultur och styrning
- Ny central roll för kulturen i samhället. Kulturpolitikens legitimitet.
- Kvaliteten på lokal utveckling är beroende av en sammanflätning av kulturpolitiken och annan offentlig
politik.
- Lokal förvaltning: ett gemensamt ansvar för medborgarna, det civila samhället och regeringar.
- Förbättring av bedömningsmekanismer i kultur. System av kulturella indikatorer.
- Betydelsen av nätverk och internationellt samarbete.
- Lokal nivås deltagande i den nationella kulturpolitiken.

Kultur, hållbarhet och territorium
- Kulturell mångfald, lika nödvändig för människan som biologisk mångfald är för naturen.
- En mångfald av kulturyttringar ger välstånd. Vikten av ett brett kulturellt ekosystem, med en
mångfald av ursprung, aktörer och innehåll.
- Dialog, samexistens och interkulturalism som grundläggande principer för dynamik i medborgarnas
relationer.
- Allmänna platser som kulturella platser.
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Kultur och social integration
- Tillgången till kultur i alla skeden av livet.
- Uttryck som en grundläggande dimension av mänsklig värdighet och social integration, fri från fördomar
vad gäller kön, ursprung, fattigdom eller någon annan form av diskriminering.
- Skapa publik och uppmuntra till kulturell delaktighet som viktiga delar av medborgarskap.

Kultur och ekonomi
- Erkännande av kulturens ekonomiska dimension. Kultur som en viktig faktor för att skapa välstånd
och ekonomisk utveckling.
- Finansiering av kultur med olika medel, t.ex. subventioner riskkapitalfonder, mikrokrediter eller
skattelättnader.
- Kulturindustrin och de lokala mediernas strategiska roll som bidragare till lokal identitet, kreativ
kontinuitet och nya arbetstillfällen.
- Förbindelserna mellan kulturinrättningar och den kunskapsbaserade ekonomins organisationer.
- Respektera och garantera rättigheter för upphovsmän och artister och se till att de får rättvis
ersättning.

På webbplatsen http://www.agenda21culture.net finns alla resurser, inklusive översättningar av
dokumentet till flera språk, artiklar, publikationer, nyheter och evenemang.
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AGENDA 21 FÖR KULTUR
Ett åtagande av städer och kommuner
för kulturell utveckling

Vi, städer och lokala myndigheter i världen som arbetar för mänskliga rättigheterna, kulturell mångfald,
hållbarhet, deltagardemokrati och för att skapa förutsättningar för fred, träffades i Barcelona den 7:e
och 8:e maj 2004, på det fjärde “Porto Alegre Forum of Local Authorities for Social Inclusion” inom
ramen för ”the Universal Forum for Cultures” - Barcelona 2004, enades om denna Agenda 21 för
kultur som ett vägledande dokument för vår offentliga kulturpolitik och som ett bidrag till mänsklighetens
kulturella utveckling.

I. Principer
1.

Den kulturella mångfalden är mänskligheten viktigaste arv. Det är resultatet av tusentals år av historia,
och summan av alla folks kollektiva bidrag i form av språk, föreställningar, tekniker, metoder och
innovationer. Kultur tar sig olika uttryck, och är ett resultat av det dynamiska förhållandet mellan
samhällen och territorier. Kulturell mångfald är "ett medel för att uppnå en mer tillfredsställande
intellektuell, känslomässig, moralisk och andlig existens" (UNESCO: s allmänna förklaring om kulturell
mångfald, artikel 3), och är en av de viktigaste faktorerna i den urbana och sociala omvandlingen.

2.

Tydliga politiska analogier existerar mellan kulturella och ekologiska frågor, eftersom både kultur
och miljö är gemensamma tillgångar för hela mänskligheten. De nuvarande ekonomiska
utvecklingsmodeller som på ett orimligt sätt utnyttjar jordens naturresurser och mänsklighetens
gemensamma tillgångar, innebär ökade påfrestningar på miljön. Rio de Janeiro 1992, Ålborg 1994,
och Johannesburg 2002, har varit milstolpar i en process för att bemöta en av mänskligheten
viktigaste utmaningar: en hållbar miljö. Den nuvarande situationen ger också tillräckliga bevis för
att den kulturella mångfalden i världen är i fara på grund av en globalisering som standardiserar
och utesluter. Unesco uttrycker: "Som en källa till utbyte, innovation och skapande är kulturell
mångfald lika nödvändig för mänskligheten som biologisk mångfald för naturen" (UNESCO: s
allmänna förklaring om kulturell mångfald, artikel 1).

3.

Lokal nivå erkänner att de kulturella rättigheterna är en integrerad del av de mänskliga rättigheterna,
och refererar till den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (1948), den internationella
konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1966) och UNESCO: s allmänna
förklaring om kulturell mångfald (2001). De erkänner att kulturell frihet för individer och samhällen
är en absolut förutsättning för demokrati. Ingen får åberopa kulturell mångfald för att inkräkta på
de mänskliga rättigheter som garanteras av internationell rätt, eller begränsa deras räckvidd.

4.

Lokal nivå är en världsomspännande aktör av största betydelse som försvarare och förespråkare
av de mänskliga rättigheterna. Den företräder också medborgarna i världen och är en viktig röst
för att säkerställa internationella demokratiska system och institutioner. Lokal nivå arbetar tillsammans
i nätverk, utbyter metoder och erfarenheter och samordnar sina åtgärder.

5.

Kulturell utveckling är beroende av en mängd sociala aktörer. De viktigaste principerna för god
förvaltning innefattar insyn eller transparens i information och allmänhetens deltagande i utformningen
av kulturpolitiken, beslutsprocesser och i utvärderingen av program och projekt.
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Committee on culture – United Cities and Local Governments – UCLG
Commission de culture – Cités et Gouvernements Locaux Unis – CGLU
Comisión de cultura – Ciudades y Gobiernos Locales Unidos – CGLU

The Agenda 21 for culture is available in English, French, Spanish, Arabic, Bulgarian, Catalan, Galician, German, Italian, Japanese, Portuguese,
Serbian (Serbo-Croatian), Turkish and Ukrainian. Committed to cultural and linguistic diversity, the Committee on culture encourages its
translation into more languages.
L'Agenda 21 de la culture est disponible en anglais, français, espagnol, allemand, arabe, bulgare, catalan, galicien, italien, japonais,
portugais, serbe (serbo-croate), turc et ukrainien. Engagée à la diversité culturelle et linguistique, la Commission de culture encourage sa
traduction dans d'autres langues.
La Agenda 21 de la cultura está disponible en inglés, francés, español, alemán, árabe, búlgaro, catalán, gallego, italiano, japonés, portugués,
serbio (serbocroata), turco y ucraniano. Comprometida con la diversidad cultural y lingüística, la Comisión de cultura anima a su traducción
a otras lenguas.

Edited: 30th June 2009
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