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Aalsti deklaratsioon: Euroopa kultuuri- ja keelepärandi hoidmine ja edendamine 

Aalst 

15. juuni 2015 

 

Euroopa Regioonide Komitee Euroopa Alliansi (EA) fraktsioon kinnitas 15. juunil 2015 Aalstis 

(Flandria, Belgia) toimunud erakorralisel koosolekul oma kohustust pühenduda aktiivselt Euroopa 

kultuuri- ja keelepärandi hoidmisele ja edendamisele, ning võttis vastu järgmise deklaratsiooni.  

 

Euroopa Alliansi fraktsioon:  

 

1. on seisukohal, et 28 liikmesriigiga Euroopa Liit hõlmab geograafiliselt, keeleliselt ja 

kultuuriliselt äärmiselt mitmekesist ala. EA fraktsioon usub, et Euroopa tugevus peitub tema 

mitmekesises keele- ja kultuuripärandis; 

 

2. peab keelt, kultuuri ja kultuuripärandit inimlikeks väärtusteks, millega toetatakse riiklikku, 

piirkondlikku ja kohalikku identiteeti ning kaitstakse kultuurilist ja keelelist mitmekesisust, 

austades seejuures nõuetekohaselt vähem kasutatavaid ja piirkondlikke keeli. Kultuuri ja 

kultuuripärandi edendamine on oluline, et tugevdada Euroopa identiteeti ja demokraatlikke 

väärtusi ning anda panus sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse saavutamisse;  

 

3. on veendunud, et kultuuripärand on väga lai käsitus, mis ei hõlma ainuüksi konkreetseid 

teoseid, vaid ka laia valikut ühiseid väärtusi, elustiile ja tavasid, mis mõjutavad tugevalt meie 

arusaamu ja igapäevaelu; 

 

4. leiab, et keele- ja kultuuripärandi rolli ei tunnustata vääriliselt ning on seisukohal, et Euroopa 

Liit peab tagama, et kultuuri- ja keelepärandi hoidmine ja edendamine on tema meetmete ja 

programmide keskmes; 

 

5. tunnistab, et kultuuri- ja keelepärandi tähtsustamine ja meelespidamine ühendab ELi kodanikke 

nende mitmekesisuses, aitab luua vastastikust mõistmist, annab inspiratsiooni identiteediks ja 

loovuseks ning elavdab kodanikuaktiivsuse käsitust; 

 

6. jätkab tööd riikliku ja piirkondliku identiteedi toetamiseks, tagamaks, et kultuuri- ja 

keelepärandit austatakse ja tunnustatakse kui üht peamist aluspõhimõtet Euroopa 

integratsiooniprotsessis, mille sisuks ei ole erinevuste kaotamine ega ühtse identiteedi 
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kujundamine, vaid Euroopa rahvaste tihedama koostöö ja parema vastastikuse mõistmise 

edendamine; 

 

7. rõhutab, et ülimalt tähtis on kaitsta ja edendada erinevaid piirkondlikke ja kohalikke 

identiteedielemente, mis muudavad Euroopa kultuuripärandi ainulaadseks, nagu näiteks keel ja 

traditsioonid, mida ohustavad demograafilised muutused ja majanduslik globaliseerumine; 

tunnistab samal ajal ulatuslikku sotsiaalmajanduslikku kasu, mida meie kultuuripärand kunsti, 

turismi ja traditsiooniliste toitude ning ajaloolise keskkonna kasutamise näol loob; 

 

8. toonitab, kui oluline on, et noored tunnustaksid, mõistaksid ja hindaksid oma pärandit ja 

näeksid seda osana oma identiteedist. Nad on selle pärandi tulevased kandjad. Seoses sellega 

kutsub EA fraktsioon üles kasutama Euroopa kultuuripärandi ja selle mitmekesisuse 

edendamisel noorte ja laste seas ennetavamat lähenemisviisi; 

 

9. toonitab, et riikide ja piirkondade kultuuri ja keele edendamine on otsustav tegur kodanike ja 

eelkõige sisserändajate edukaks integreerumiseks ja osalemiseks poliitikaloomes (poliitilises 

elus); 

 

10. kutsub riiklikke ja piirkondlikke ametiasutusi üles säilitama oma keel(t)e ülimuslikkuse 

hariduse andmisel kõigis kooliastmetes, et säilitada Euroopa keelte mitmekesisus ja rikkus; 

  

11. rõhutab vajadust osutada piisavat tähelepanu kultuuri-, keele- ja ajaloopärandi säilitamisele 

eelarvekärbetest hoolimata; 

 

12. soovib Euroopa Liidus näha ennetavamat meedia-, audio-visuaal- ja IT-poliitikat, mille 

eesmärk on edendada Euroopa kultuuri- ja keelepärandit; 

 

13. märgib, et raamatukogudel, muuseumidel, teatritel ja kunstigaleriidel on kultuuripärandi 

hoidmisel oluline roll; 

 

14. toetab selliste suurepäraste algatuste nagu Euroopa kultuuripealinn, Euroopa pärimuspäevad ja 

„Loov Euroopa” edasiarendamist, kuna sellised algatused loovad aluse ELi linnade ja 

piirkondade mitmekesisuse mõistmisele; 

 

15. usub, et kultuuripealinnade programm on andnud linnadele aega juurelda kultuuri rolli üle 

Euroopa väiksemates linnades. Nad saavad kaaluda jagatud ideede potentsiaali koostöö kaudu 

Euroopa Liidus; 

 

16. kinnitab, et Euroopa pärimuspäevad on võimaldanud kodanikel saada teavet pärandialase 

tegevuse kohta ELis ning näha ja arutada töö ulatust, mida kogu ELis tehakse, et avada 

piirkondi, kus pärandi edendamine kõigis oma vormides täiendab positiivselt elu mitmekesiseid 

võimalusi; 
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17. toetab algatuse „Loov Euroopa” eesmärke, mille keskpunktis on jätkuvalt kultuuri- ja 

loovsektorid ning mis kajastavad Euroopa tohutult rikast ja mitmekesist kultuuripärandit ja mis 

annavad panuse meie ühiskonna arengusse. Algatus „Loov Euroopa” on ellu kutsutud, et kaitsta 

ja edendada kultuurilist ja keelelist mitmekesisust Euroopa Liidus, suurendada nende sektorite 

konkurentsivõimet ja teha uued turud, võimalused ja huvilised neile kättesaadavaks; 

 

18. teeb fraktsiooni esimehele ülesandeks esitada käesolev deklaratsioon Euroopa Regioonide 

Komitee presidendile, Euroopa Komisjonile, Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu 

Nõukogule. 

 

_____________ 


