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Alsto deklaracija „Europos kultūros ir kalbų paveldo puoselėjimas ir propagavimas“ 

Alstas 

2015 m. birželio 15 d. 

 

Regionų komiteto Europos aljanso (EA) frakcija savo 2015 m. birželio 15 d. Alste (Flandrija) 

vykusiame neeiliniame posėdyje dar kartą patvirtino, kad yra pasiryžusi aktyviai prisidėti prie 

Europos kultūros ir kalbų paveldo puoselėjimo ir propagavimo, ir susitarė dėl šios deklaracijos.  

 

Europos aljanso frakcija  

 

1. mano, kad 28 valstybes nares turinti ES užima milžinišką geografinį plotą ir pasižymi didele 

kultūrų ir kalbų įvairove. EA frakcija yra įsitikinusi, kad Europos stiprybė slypi jos kultūros ir 

kalbų paveldo įvairovėje; 

 

2. kalbą, kultūrą ir kultūros paveldą laiko žmogiškąja vertybe, remiančia tautinį, regioninį ir 

vietinį identitetą, ginančia kultūrų ir kalbų įvairovę bei saugančia rečiau vartojamas ir 

regionines kalbas; kultūros ir kultūros paveldo propagavimas yra labai svarbus siekiant stiprinti 

tapatybę ir demokratines vertybes Europoje ir prisidėti prie socialinės bei ekonominės 

sanglaudos;  

 

3. mano, kad kultūros paveldas yra labai plati sąvoka, apimanti ne tik apčiuopiamus artefaktus, bet 

ir platų spektrą bendrų vertybių, gyvensenos būdų ir įpročių, darančių didelį poveikį mūsų 

suvokimui ir kasdieniam gyvenimui; 

 

4. laikosi nuomonės, kad kultūros ir kalbų paveldo vaidmuo yra nepelnytai per mažai 

pripažįstamas, ir mano, kad Europos Sąjunga turi užtikrinti, kad Europos kultūros ir kalbų 

paveldo puoselėjimas ir propagavimas taptų jos politikos ir programų prioritetu; 

 

5. pripažįsta, kad kalbų ir kultūros paveldo aukštinimas ir įamžinimas vienija ES piliečius 

įvairovėje, padeda stiprinti tarpusavio supratimą, kuria identitetą, skatina kūrybingumą ir 

skiepija aktyvų pilietiškumą; 

 

6. toliau sieks remti nacionalinę ir regioninę tapatybę, kad pagarba kultūros ir kalbų paveldui ir jo 

priėmimas taptų vienu pagrindinių Europos integracijos principų, nes jis siejasi ne tik su 
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skirtumų panaikinimu ar vienodos tapatybės sukūrimu, bet ir su glaudesnio bendradarbiavimo ir 

geresnio Europos tautų tarpusavio supratimo skatinimu; 

 

7. pabrėžia, kad ne mažiau svarbu saugoti ir propaguoti skirtingą regionų ir vietos tapatybę, dėl 

kurios Europos kultūros paveldas ir yra unikalus: tai kalba ir tradicijos, kurioms dėl 

demografinių pokyčių ir ekonomikos globalizacijos kyla išnykimo pavojus; kartu pripažįsta 

didžiulę socialinę ir ekonominę mūsų kultūros paveldo naudą vykdant įvairią veiklą, susijusią, 

pavyzdžiui, su menais, turizmu, tradiciniais patiekalais ir gėrėjimusi istorine aplinka; 

 

8. pažymi, kad jaunimui labai svarbu pažinti, suprasti ir branginti savo paveldą ir laikyti jį savo 

tapatybės dalimi. Jaunimas yra būsimas paveldo sergėtojas. Todėl ragina rodyti didesnę 

iniciatyvą propaguojant Europos kultūros paveldą ir jo įvairovę tarp jaunimo ir vaikų; 

 

9. pabrėžia, kad nacionalinės ir regioninės kultūros ir kalbų puoselėjimas yra vienas iš lemiamų 

sėkmingos piliečių, ypač imigrantų, integracijos ir dalyvavimo formuojant politiką (politiniame 

gyvenime) veiksnių; 

 

10. ragina nacionalines ir regionų valdžios institucijas pirmenybę teikti savo kalbai (-oms) 

užtikrinant švietimą visais lygmenimis, kad būtų išsaugota Europos kalbų įvairovė ir 

turtingumas; 

  

11. pabrėžia, kad, nepaisant biudžeto mažinimo, būtina deramą dėmesį skirti kultūros, kalbos ir 

istorinio paveldo apsaugai; 

 

12. pageidautų, kad ES žiniasklaidos, audiovizualinės politikos ir IT srityse būtų siekiama skatinti 

Europos kultūros ir kalbų paveldą; 

 

13. atkreipia dėmesį į svarbų bibliotekų, muziejų, teatrų ir meno galerijų vaidmenį siekiant 

išsaugoti kultūros paveldą; 

 

14. remia tolesnį tokių puikių iniciatyvų kaip Europos kultūros sostinė, Europos paveldo dienos ir 

„Kūrybiška Europa“ propagavimą; šios iniciatyvos sudaro geresnio miestų ir regionų įvairovės 

Europos Sąjungoje supratimo pagrindą; 

 

15. mano, kad Europos kultūros sostinių programa suteikė miestams galimybę pagalvoti apie 

kultūros vaidmenį mažesniuose Europos miestuose. Jie gali apsvarstyti galimas bendras idėjas 

įvairiapusiškai bendradarbiaudami tarpusavyje ir dirbdami kartu ES mastu; 

 

16. pažymi, kad Europos paveldo dienos suteikė galimybę informuoti piliečius apie ES darbą 

paveldo srityje ir pamatyti bei įvertinti visoje ES atliekamo darbo mastą siekiant atverti 

regionus, kuriuose įvairiapusis paveldo propagavimas teigiamai prisideda prie skirtingų 

gyvensenos būdų; 
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17. remia projekto „Kūrybiška Europa“ tikslus; įgyvendinant šį projektą ir toliau daugiausia 

dėmesio skiriama kultūros ir kūrybos sektoriams ir atskleidžiamas be galo turtingas ir įvairus 

Europos kultūros paveldas, taip pat prisidedama prie mūsų visuomenės vystymosi. projektu 

„Kūrybiška Europa“ siekiama apsaugoti ir skatinti kultūrų ir kalbų įvairovę ES, didinti šių 

sektorių konkurencingumą, atverti naujas rinkas ir galimybes ir pritraukti auditoriją šioje srityje 

dirbantiems asmenims; 

 

18. paveda savo pirmininkui šią deklaraciją perduoti RK pirmininkui, Europos Komisijai, Europos 

Parlamentui ir Tarybai. 

 

_____________ 


