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Tijdens haar buitengewone vergadering in Aalst (Vlaanderen) op 15 juni 2015 heeft de Europese 

Alliantie (EA-fractie) bevestigd actief te willen bijdragen aan het stimuleren en bevorderen van het 

culturele en taalkundige erfgoed van Europa, en heeft zij de volgende verklaring goedgekeurd.  

 

De Europese Alliantie:  

 

1. wijst erop dat de EU met haar 28 lidstaten een enorm groot geografisch grondgebied bestrijkt 

en een rijke verscheidenheid aan talen en culturen omvat. De EA-fractie is van mening dat 

Europa’s kracht in zijn rijke culturele en taalkundige erfgoed ligt. 

 

2. Taal, cultuur en het culturele erfgoed zijn menselijke waarden die bijdragen aan de versterking 

van de nationale, regionale en lokale identiteit en de bescherming van de culturele en 

taalkundige diversiteit, met de nodige aandacht voor de minder gebruikte en regionale talen; de 

bevordering van cultuur en het culturele erfgoed is van cruciaal belang om identiteit en 

democratische waarden in Europa te versterken en de sociale en economische samenhang te 

verbeteren.  

 

3. Cultureel erfgoed is een breed begrip; het gaat niet alleen om tastbare kunstvoorwerpen maar 

om een heel scala aan gedeelde waarden, levenswijzen en gebruiken die van grote invloed zijn 

op de manier waarop wij tegen de dingen aankijken en ons dagelijkse leven inrichten. 

 

4. De fractie is van oordeel dat het culturele en taalkundige erfgoed niet de erkenning krijgt die 

het verdient, en gelooft dat het stimuleren en bevorderen van het culturele en taalkundige 

erfgoed van Europa centraal moet komen te staan in de beleidsmaatregelen en programma's van 

de Europese Unie. 

 

5. Zij erkent dat het vieren en herdenken van het culturele en taalkundige erfgoed de EU-burgers 

verbindt in hun verscheidenheid, begrip helpt kweken, het identiteitsgevoel bevordert, aanzet 

tot creativiteit en invulling geeft aan het concept 'actief burgerschap'. 
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6. De fractie zal zich blijven inzetten voor de nationale en regionale identiteit en ernaar streven dat 

eerbiediging en acceptatie van het culturele en taalkundige erfgoed een van de basisbeginselen 

wordt die aan het Europese integratieproces ten grondslag liggen. Dit proces is immers niet 

gericht op het uitvlakken van verschillen of de totstandbrenging van uniforme identiteiten maar 

wel op de bevordering van betere samenwerking en begrip onder de Europese volkeren. 

 

7. De fractie wijst op het enorme belang van de instandhouding en bevordering van de 

verschillende regionale en lokale identiteiten die het unieke karakter van het Europees cultureel 

erfgoed bepalen. We denken dan onder meer aan taal en tradities, die worden bedreigd door 

demografische veranderingen en economische globalisering. Tegelijk levert het culturele 

erfgoed aanzienlijke sociaaleconomische voordelen op, onder meer via kunst, toerisme, 

culinaire specialiteiten en de troeven van de historische omgeving. 

 

8. Het is van fundamenteel belang dat jongeren vertrouwd zijn met hun erfgoed, het begrijpen en 

appreciëren en beschouwen als onderdeel van hun identiteit. Zij zijn immers de toekomstige 

hoeders ervan. In dit verband is een meer proactieve aanpak nodig: kinderen en jongeren 

moeten attent worden gemaakt op het Europese culturele erfgoed en de diversiteit van Europa. 

 

9. De fractie beklemtoont dat de bevordering van nationale en regionale culturen en talen van 

doorslaggevend belang is voor het succes van integratie en de deelname van burgers, met name 

immigranten, aan de besluitvorming (het politieke leven). 

 

10. De nationale en regionale overheden moeten bij het verstrekken van onderwijs op alle niveaus 

voorrang blijven geven aan hun eigen taal of talen, zodat de diversiteit en rijkdom van de 

Europese talen bewaard blijven. 

  

11. Ondanks de bezuinigingen is het belangrijk dat de nodige aandacht uitgaat naar het behoud van 

het culturele, taalkundige en historische erfgoed. 

 

12. De fractie roept op tot een meer proactief EU-beleid inzake (audiovisuele) media en 

informatietechnologieën, om zo het culturele en taalkundige erfgoed van Europa te promoten. 

 

13. Voor bibliotheken, musea, theaters en kunstgalerijen is een belangrijke rol weggelegd bij de 

instandhouding van het culturele erfgoed. 

 

14. De fractie meent dat nog meer bekendheid moet worden gegeven aan uitstekende initiatieven 

als de Europese culturele hoofdstad, de Europese erfgoeddagen en Creatief Europa, die immers 

mee aan de basis liggen van inzicht in de stedelijke en regionale diversiteit in de EU. 

 

15. Dankzij het programma voor culturele hoofdsteden hebben steden de kans gekregen na te 

denken over de rol van cultuur in kleine Europese steden. Zij zijn zich bewust van het 

potentieel aan gemeenschappelijke ideeën dat samenwerking op EU-niveau kan bieden. 
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16. Tijdens de Europese erfgoeddagen kunnen de burgers kennis maken met de activiteiten van de 

EU op het gebied van erfgoed en zich verdiepen in de inspanningen overal in de EU om regio's 

te ontsluiten waar het promoten van het erfgoed in al zijn vormen een positieve invloed heeft op 

verschillende manieren van leven. 

 

17. De fractie onderschrijft de doelstellingen van het project Creatief Europa, dat de klemtoon blijft 

leggen op de culturele en creatieve sector en de enorme rijkdom en diversiteit van het culturele 

erfgoed van Europa, en bijdraagt aan de ontwikkeling van onze samenlevingen. Creatief Europa 

is opgezet om de culturele en taalkundige verscheidenheid in de EU te beschermen en 

promoten, het concurrentievermogen van deze sectoren te versterken, en de betrokkenen 

nieuwe markten, nieuwe kansen en een nieuw publiek te bieden. 

 

18. De EA-fractie draagt haar voorzitter op deze verklaring voor te leggen aan de CvdR-voorzitter, 

de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad. 

 

_______ 


