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Πολιτισμός και

ευρωπαϊκή Οικονομία1:

Προκλήσεις και Προοπτικές 

Την περίοδο αυτή που οι θεωρητικοί χαρακτηρίζουν πλέον, ως ψηφιακή

περίοδο του πολιτισμού, τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται ως τοπικό, εθνι-

κό ή περιφερειακό.

Οι νέες τεχνολογίες και οι δυνατότητες που πρόσφεραν στα Μαζικά

Μέσα Επικοινωνίας και Πληροφόρησης, άλλαξαν τις διαστάσεις της

θεώρησης των ευρωπαϊκών θεμάτων και κατά συνέπεια το είδος και το

μέγεθος των προβληματισμών των χωρών -μελών τους. 

H ψηφιοποίηση των μέσων, άλλαξε τους κανόνες της οικονομίας, του

εμπορίου και των συναλλαγών της αγοράς γενικά, είτε αυτή βασιζόταν

στην ελεύθερη οικονομία είτε στον προστατευτισμό ή σε μεικτό σύστημα.

Εξάλλου οι τηλεπικοινωνίες και το internet μειώνοντας κατά πολύ τα

κόστη των εμπορικών υπηρεσιών έφεραν επανάσταση στη φύση των

αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε. 

Με τη διεύρυνση μάλιστα της ευρωπαϊκής ένωσης και της αγοράς της,

τέθηκε έντονα πια, εκτός των άλλων, το θέμα της κοινωνικής συνοχής

της, συσχετιζόμενο παράλληλα με την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας

και των αγορών αλλά και την απειλή της ομογενοποίησης. 

➜
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οικοσυστήματος που συντίθεται από ένα σύνθετο μωσαϊκό πολιτισμών τα οποία

έχουν ανάγκη να διατηρήσουν όλες τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκφράσεις

αλλά και τα σημαινόμενα τους για τις μελλοντικές γενιές    

Ιστορική Αναδρομή

Αν κάνουμε μια αναδρομή στις προκλήσεις που αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει

ακόμη η οικονομία του πολιτισμού θα λέγαμε ότι κατά την διάρκεια των τελευταί-

ων 50 ετών, η διεθνής οικονομία χαρακτηρίζεται από το άνοιγμα των αγορών.

Σύμφωνα με στατιστικές της UNESCO, μεταξύ των ετών 1950 και 1998 οι εξαγω-

γές των χωρών από 8% ανήλθαν στο 27% του καθαρού παγκοσμίου εισοδήματος.

Παράλληλα οι πολυάριθμες διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες έθεσαν τις

βάσεις για τον περιορισμό των τελωνειακών φραγμών, την ελευθερία κυκλοφο-

ρίας των αγαθών, των υπηρεσιών και των επενδύσεων. 

Στο κλείσιμο των εμπορικών διαπραγματεύσεων του «κύκλου της Ουρουγου-

άης» κατά το 1994, εμφανίσθηκαν νέα  εμπορικά σχήματα, μερικά από τα οποία

ενισχύθηκαν από την Ε.Ε, και άλλα από την Ένωση των κρατών της Ν.Α Ασίας

(Association des Nations de l'Asie du S.E - ANASE), το Σύμφωνο ελεύθερων

συναλλαγών της Β. Αμερικής (ALENA - Accord de libres échanges nord-

americain) ή την Κοινή Αγορά της Νότιας Αμερικής (MERCOSUR).

Η ολοκλήρωση των αγορών δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αγοράζουν

αγαθά που προέρχονται από ολόκληρο τον κόσμο και έτσι αναδεικνύει τοπικούς

επιχειρηματίες και νέες προοπτικές εξαγωγών, σε άλλες χώρες. Αλλά και αυτοί

οι επιχειρηματίες υφίστανται, στον τομέα τους, έντονο ανταγωνισμό από τα εισα-

γόμενα προϊόντα.

Το αναπτυξιακό πλαίσιο

Το αναπτυξιακό αυτό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από τα νέα πρότυπα παραγω-

γής, κατανάλωσης και εμπορίου, περιλαμβάνει τα πολιτιστικά αγαθά και τις υπη-

ρεσίες των οποίων η αγορά παρασύρεται από το ρεύμα της παγκοσμιοποίησης.

Σημειωτέον, ότι η αγορά αυτή μεταξύ του 1980 και 1998 είχε πενταπλασιάσει το

εύρος της. 

Αλλωστε έχει διαπιστωθεί ότι στη σημερινή κοινωνία της πληροφορίας, οι πολι-

τιστικές βιομηχανίες είναι πρωταρχικής σημασίας και όπως παρατηρείται, συνε-

χώς ανέρχονται. Εν τω μεταξύ, όσο η κατανάλωση αυτών των αγαθών και υπηρε-

σιών αυξάνεται τόσο η παραγωγή τους τείνει να συγκεντρώνεται σε λίγα χέρια.

Καταλήγει λοιπόν σε μία Αγορά ολιγοπωλιακή, πολλές φορές παράνομη  στη δομή

της, και της οποίας παραβλέπουμε τα αποτελέσματα.

Υπολογίζεται ότι σημαντικό μέρος των πολιτιστικών προϊόντων που κυκλοφορούν

στις περισσότερες χώρες της Διεθνούς Αγοράς, έχει παραχθεί αλλού. Εν τούτοις

γνωρίζουμε πολύ λίγο τις συνέπειες που έχει το γεγονός αυτό στους πολίτες

αυτής της διεθνούς αγοράς, στο κοινό, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, στις χώρες

και στις Κυβερνήσεις.

Παραδοχές για την ευρωπαϊκή

οικονομία του πολιτισμού

Οι διαπιστώσεις αυτές μας οδηγούν στις ακόλουθες παραδοχές:

1.η σημασία του Πολιτισμού για την Ευρωπαϊκή Οικονομία αυξάνεται συνεχώς

εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης των αγορών, της περιφερειακής ολοκλήρω-

σης (είσοδος των κρατών της Ν.Α Ευρώπης στην Ε.Ε) αλλά και τις διεκδικήσεις

των «μικρών» πολιτισμών που θέλουν, αλλά και έχουν το δικαίωμα να εκφρα-

στούν, να διατηρήσουν την ταυτότητά τους για να επιβιώσουν.      
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Προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή

Οικονομία

Η Ευρωπαϊκή οικονομία σε όλους τους παραγωγικούς τομείς της, άρχισε να αντιμε-

τωπίζει έναν σκληρό ανταγωνισμό και προκλήσεις, σε όλα τα επίπεδα, από την

παγκόσμια αγορά και τις πολυεθνικές συσσωματώσεις (trusts). 

Ενας από τους τομείς που άρχισε να αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα και αθέμιτο

ανταγωνισμό ήταν η ευρωπαϊκή βιομηχανία του Πολιτισμού, ο κινηματογράφος, η

μουσική τα μέσα ενημέρωσης, τα προϊόντα και oi υπηρεσίες πνευματικής ιδιοκτησίας

και καλλιτεχνικής έκφρασης που στηρίζονται στην δημιουργικότητα των ατόμων αλλά

και στην ιδιαίτερη πολιτιστική τους ταυτότητα. Τα προϊόντα δημιουργικής έκφρασης

των ατόμων εκείνα που κάνουν αναγνωρίσιμη την πολιτιστική ταυτότητα των δημιουρ-

γών τους ή των χωρών της Ευρώπης αλλά και κάθε περιοχής. 

Αν λάβουμε υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός αποτελεί την βάση της ευρωπαϊκής

κοινωνικής συνοχής, όχι τόσον γιατί αποτελεί  την ιστορική πολιτιστική κληρονομιά

της ευρωπαϊκής κοινωνίας  αλλά γιατί προσφέρεται ως δημιουργική βάση των σύγ-

χρονων εκφράσεων του ευρωπαϊκού πολιτισμού και αποδεικτικό στοιχείο της πολυ-

μορφίας του, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αναδύεται ως πρόκληση η αναγνώριση, προ-

στασία και διατήρηση αυτών των δημιουργικών εκφράσεων που λειτουργούν  ως

κινητήρια δύναμη της νέας δημιουργικής οικονομίας του πολιτισμού και ασπίδα αντι-

μετώπισης της ομογενοποίησής του.

Η προστασία λοιπόν αυτής  της  πολυμορφίας που προσιδιάζει με τη βιολογική πολυ-

μορφία, αναδύεται ως πρόκληση για την βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού «πολιτιστικού»

Από τον περασμένο 

Μάρτιο τέθηκε σε ισχύ 

η Διεθνής Σύμβαση 

για την προστασία της 

Πολιτιστικής Πολυμορφίας 

και του περιεχομένου των

πολιτιστικών εκφράσεων. 

Ο Πολιτισμός και η 

ευρωπαϊκή οικονομία 

αποκτούν πλέον ένα 

εργαλείο για να 

αντιμετωπίσουν τις 

προκλήσεις και να 

αναδείξουν τις προοπτικές

για ευημερία και αειφορία

στην «νέα ευρωπαϊκή 

οικονομία του Πολιτισμού»
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...ανάγκη προστασίας των εθνικών τους 

πολιτιστικών πολιτικών, από τη λαίλαπα 

της παγκοσμιοποίησης των αγορών, 

του κινδύνου της ομογενοποίησης

και της μετατροπής των πολιτιστικών 

προϊόντων που καθρέφτιζαν την

δημιουργικότητα και την πολιτιστική 

πολυμορφία των πολιτισμών σε απλά

εμπορεύματα που θα τα 

διαχειρίζονται τα μεγάλα trusts. 

1 ΔÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ ·fi ÙËÓ Î· ∑ˆ‹ ∫·˙·˙¿ÎË, ÛÙÔ
Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ¶√§πΔπ∫∏ ∫∞π ¶√§πΔπ™ª√™ Î·Ù¿ ÙËÓ
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ıËÙÂ›·˜ ÙË˜ fiÏË˜ ˆ˜ ¶√§πΔπ™Δπ∫∏
¶ƒøΔ∂À√À™∞ Δ∏™ ∂Àƒø¶∏™ °π∞ Δ√ 2006.   

2 ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÙÔÌ¤·˜ ‰ÂÓ ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ
ÙfiÛÂ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÂ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô. √Ù·Ó
ÛÙÈ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂÈ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, Á›ÓÔÓÙ·È
ÂÚ›ÏÔÎÂ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÙÔ˘ ÏÂ˘Ú¿, ÙËÓ

Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È  ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ
ÏÂ˘Ú¿ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ «Ù›ÌËÌ·» (fiˆ˜ Ë ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ·,
Ë ÔÌÔÚÊÈ¿, Ë ·ÈÛıËÙÈÎ‹, Ë ¿¸ÏË ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, ÔÈ
·Í›Â˜ ÙË˜ ˙ˆ‹˜, ÔÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, Ô ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜), fiÏ· ·˘Ù¿
fiÌˆ˜ ÙfiÛÔÓ ·Ó·fiÛ·ÛÙ· Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤Ó· ÌÂ Ù· ·Á·ı¿ Î·È ÙÈ˜
˘ËÚÂÛ›Â˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È.

3 ∏ ıÂˆÚ›· ·˘Ù‹ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Â› ÙË˜ ·Ú¯‹˜, fiÙÈ Ù· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ¿
·Á·ı¿ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜, ÂÎ ÙË˜ Û¯¤ÛË˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ

ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ Ê‡ÛË˜ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÔÏ‡
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÂÌÔÚÈÎ¿ ÚÔ˚fiÓÙ·, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó
ÌfiÓÔÓ ÂÌÔÚÈÎ‹ ·Í›· ·ÏÏ¿ Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È ¤Ó· ÂÈ‰ÈÎfi ÂÚÈÂ¯fiÌÂ-
ÓÔ. ∂ÌÂÚÈ¤¯Ô˘Ó ·Í›Â˜ Î·È ÙÚfiÔ˘˜ ˙ˆ‹˜,  Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·,
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜
ÂÓfi˜ Ï·Ô‡, ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜, ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜, ÌÈ·˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ∂È-
Ï¤ÔÓ Ë ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ, ÂÈ‰ÈÎ¿ ÙÔ˘
ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÙÈÎÔ-·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿, Û¯Â‰fiÓ, ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ

2.το δίπολο Πολιτισμός-Εμπόριο αποκτά στρατη-

γική διάσταση εξαιτίας του γεγονότος ότι τα

αγαθά και οι πολιτιστικές υπηρεσίες, όχι μόνο μετα-

βιβάζουν μηνύματα και αξίες αλλά μπορούν να ανα-

παραγάγουν ή να προωθούν τις πολιτιστικές ταυτό-

τητες, συνεισφέροντας έτσι στην κοινωνική συνοχή.

Αρα, είναι ένας τομέας παραγωγής που έχει τη δική

του λογική στη νέα δημιουργική οικονομία. 

Το αποτέλεσμα, βέβαια, είναι ότι οι διαπραγματεύ-

σεις στον τομέα του Πολιτισμού είναι δύσκολες και

αμφισβητούμενες σε όλα τα επίπεδα2. 

3.Πολιτισμός, ένα προϊόν όχι σαν τα άλλα Κάποι-

ες κυβερνήσεις διαπίστωσαν ότι το Διεθνές

Εμπορικό Δίκαιο ή αλλοιώς οι Διεθνείς Συμβάσεις

για το εμπόριο  θα μπορούσαν να περιορίσουν, προ-

οδευτικά, τη δυνατότητά τους να επηρεάζουν την

παραγωγή και διανομή των πολιτιστικών αγαθών και

υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας τους. Αυτό

επιδεινώθηκε, όταν έμμεσα το θέμα συζητήθηκε στο

πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων  στο

τέλος του «κύκλου της Ουρουγουάης» το 1994, και

απογειώθηκε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύ-

σεων επι ενός σχεδίου Πολυμερούς Συμφωνίας για

τις Επενδύσεις στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ (Οργανισμός

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) στο διά-

στημα 1995-1998. 

4.Πολιτιστική εξαίρεση (Exception culturelle)3. Το

ίδιο συνέβη και κατά την προετοιμασία της

Υπουργικής Συνόδου του Παγκοσμίου Οργανισμού

Εμπορίου στην πόλη  Σιάτλ των ΗΠΑ το 1999. 

Εκεί παρουσιάστηκε η περίφημη πρόταση, που ξεκί-

νησε, όπως λέγεται, από τη Γαλλία: η θεωρία της

«πολιτιστικής εξαίρεσης» (exception culturelle), η

οποία έκανε τις 134 χώρες-μέλη του Παγκοσμίου

Οργανισμού Εμπορίου να μη μπορούν να προσεγγί-

σουν στις απόψεις τους για το θέμα αυτό. 

Στο Σιάτλ κάποιες χώρες στις διαπραγματεύσεις

υποστήριζαν ότι θα ήταν απαραίτητα κάποια μέτρα

για τη διατήρηση ή ανάπτυξη μιας βιώσιμης εθνικής

παραγωγής, η οποία θα μπορούσε να αντικατοπτρί-

ζει τις τοπικές πολιτιστικές εκφράσεις με στόχο να

αποφευχθεί η  ομογενοποίηση του γούστου και των

κοινωνικών συμπεριφορών .

Αλλά στο τέλος των διαπραγματεύσεων, η πρόταση

της «πολιτιστικής εξαίρεσης» δεν απέκτησε, λόγω

διαφωνιών, νομικό καθεστώς. Ούτε και στους κόλ-

πους της Ε.Ε είχε καλύτερη τύχη. 

Διεθνές Δίκτυο για την

Πολιτιστική Πολιτική

Στην συνέχεια τα αποτελέσματα μιας συνάντησης

ειδικών στην Στοκχόλμη το 1998, με θέμα «Ο Πολιτι-

σμός: ένα προϊόν όχι σαν τα άλλα», μετά από Σύστα-

ση (Recomandation) της Διακυβερνητικής Διάσκε-

ψης για τις Πολιτιστικές Πολιτικές της UNESCO,

έδωσαν το έναυσμα σε μια Ομάδα Υπουργών Πολιτι-

σμού για την δημιουργία μίας συμμαχίας χωρών,

στην οποία μετείχε ευθύς εξ αρχής δυναμικά η

Ελλάδα, υπό τον τότε Υπουργό Πολιτισμού κ. Ευάγ-

γελο Βενιζέλο, πρωτοστατούντος του Καναδά και

της Γαλλίας4. 

Δημιουργήθηκε έτσι ένα Διεθνές Δικτύο για την

Πολιτιστική Πολιτική5. 5Το Δίκτυο αυτό που εγκατα-

στάθηκε στον Καναδά, ξεκίνησε από το 1998 να

καλεί, ανά έτος, σε άτυπες συναντήσεις τους

Υπουργούς Πολιτισμού5, που φρόντισε να εκπροσω-

πούν γεωγραφικά όλες τις γεωγραφικές περιφέ-

ρειες του πλανήτη και να συζητούν για θέματα πολι-

τιστικής πολιτική.

Στο πλαίσιο αυτό και δημιουργώντας ένα άτυπο και

χαλαρό δίκτυο, οι συμμετέχουσες χώρες, που σήμε-

ρα αριθμούν σε περισσότερες από 70, διαπίστωσαν

την ανάγκη προστασίας των εθνικών τους πολιτιστι-

κών πολιτικών, από τη λαίλαπα της παγκοσμιοποίη-

σης των αγορών, του κινδύνου της ομογενοποίησης

και της μετατροπής των πολιτιστικών προϊόντων που

καθρέφτιζαν την δημιουργικότητα και την πολιτιστι-

κή πολυμορφία των πολιτισμών σε απλά εμπορεύ-

ματα που θα τα διαχειρίζονται τα μεγάλα trusts . 

Συμφώνησαν να επεξεργασθούν μια Διεθνή Σύμβα-

ση που θα ενσωμάτωνε όλες τις διαπιστώσεις και

παραδοχές τους για την εθνική φύση των πολιτιστι-

κών προϊόντων και υπηρεσιών και την ανάγκη μέσα

από αυτήν να προστατευθούν όλες οι εκφράσεις της

πολιτιστικής πολυμορφίας και το πολιτιστικό περιε-

χόμενο των αγαθών και υπηρεσιών. Να διαφυλαχθεί

η γλωσσική πολυμορφία, να ενισχυθεί η δημιουργι-

κότητα να προστατευθεί η πνευματική ιδιοκτησία και
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γενικά η πολιτιστική ταυτότητα των ατόμων των Ομάδων, των κοινωνιών. 

Μετά από δουλειά πέντε ετών στο πλαίσιο του Διεθνούς αυτού Δικτύου για

την πολιτιστική πολιτική και συμμμετέχοντας, προσωπικά, στην Διεθνή

ομάδα εργασίας «για την πολιτιστική πολυμορφία και παγκοσμιοποίηση»

που δημιουργήθηκε από εκπροσώπους των αντίστοιχων Υπουργείων Πολι-

τισμού, τελείωσε η επεξεργασία  μίας Διεθνούς Σύμβασης για την προστα-

σία της Πολιτιστικής Πολυμορφίας και του περιεχομένου των πολιτιστικών

εκφράσεων. 

Διεθνής Σύμβαση Unesco για την

Προστασία και Προώθηση της

Πολιτιστικής Πολυμορφίας και

των καλλιτεχνικών εκφράσεων

Η UNESCO δέχθηκε να επεξεργασθεί και να εισαγάγει για έγκριση στην 33η

Γενική της Διάσκεψη (2005) την εν λόγω Σύμβαση που είχε εισηγηθεί η βασι-

κή Ομάδα Επαφής του Δικτύου των Υπουργών. Είχε διαπιστωθεί, βέβαια από

την unesco, η ανάγκη και σημασία της Προστασίας της Πολιτιστικής Πολυ-

μορφίας ειδικά των υπό ανάπτυξη χωρών. Για τον λόγο αυτό το 2001 κατά την

31η Γενική Διάσκεψη, είχε υιοθετηθεί η «Παγκόσμια Διακήρυξη της Unesco

για την Πολιτιστική Πολυμορφία», 7 κείμενο το οποίο υπαινισσόταν την ιδέα

ενός περισσότερο δεσμευτικού νομικού οργάνου για την προστασία της Πολι-

τιστικής Πολυμορφίας.  

Στην 33η Γενική Διάσκεψη της Unesco, υιοθετήθηκε η Σύμβαση που προε-

τοίμασε Ομάδα Εργασίας Κυβερνητικών Εμπειρογνωμόνων8, 8με μεγάλη

ταχύτητα  και για πρώτη φορά με την συμμετοχή και της Commission9 της Ε.Ε,

ως εκπροσώπου όλων των ευρωπαϊκών χωρών-μελών της. Για την

Commission ίσχυσε ειδικό καθεστώς κατά τις διαπραγματεύσεις, εφόσον

διαθέτει το καθεστώς του Παρατηρητή (observateur) στην Unesco. 

Αλλωστε υιοθετήθηκε στην Unesco με την κραυγαλέα άρνηση των Ηνωμένων

Πολιτειών, των οποίων επειδή θίγονται οι πολιτιστικές βιομηχανίες, έγινε

μεγάλος αγώνας για την μη υιοθέτηση της. 

Μεταξύ των 57 χ-μ πλέον που κύρωσαν την Σύμβαση είναι και η Ελλάδα (Δεκ.

2006). Η Σύμβαση τέθηκε διεθνώς σε ισχύ τον Μάρτιο του 2007. Ακολουθεί

με γρήγορους ρυθμούς η υλοποίησή της μέσα από τις διαδικασίες και τα

όργανα που προβλέπει το κείμενο της Σύμβασης. 

Αξίζουν συγχαρητήρια στον Ελληνα Υπουργό Πολιτισμού κ. Γiώργο Βουλγαρά-

κη που συνέχισε το έργο των προκατόχων του. Αντιλήφθηκε τη μεγάλη σημα-

σία αυτής της Σύμβασης για την προστασία και τον σεβασμό όλων των

εκφράσεων της πολιτιστικής πολυμορφίας αλλά και την χάραξη εθνικής

στρατηγικής για την προστασία και προώθηση εθνικής στρατηγικής για την

σύνδεση του πολιτισμού με την οικονομία.

Προοπτικές για την Ευρωπαϊκή

Οικονομία του Πολιτισμού

Θεωρείται, ότι η θέση σε εφαρμογή αυτή της Σύμβασης, που δεν είναι και ό,τι

πιο εύκολο για τις Χώρες αλλά και τους Διεθνείς Οργανισμούς, θα δώσει τη

δυνατότητα στην οικονομία του ευρωπαϊκού πολιτισμού, να αντιμετωπίσει τις

προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, έχοντας στα χέρια της ένα νομικό εργα-

λείο που θα της δίνει τη δυνατότητα να ενισχύει τις διεθνείς συνεργασίες και

συμπράξεις των ευρωπαϊκών πολιτιστικών βιομηχανιών, ένα όπλο κατά της

ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών πολιτιστικών προϊόντων σε διεθνές

επίπεδο αλλά και ένας γνώμονας για την νέα στρατηγική της Ε.Ε για την οικο-

νομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας,

την αειφορία, η οποία άλλαξε ήδη τη θεώρηση και τις προοπτικές της για τον

Πολιτισμό, διότι τώρα πλέον άρχισε να συζητάει για την οργάνωση μιας ανθε-

κτικής ευρωπαϊκής οικονομίας του πολιτισμού

Οι Χ-μ της Ε.Ε έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τις πολιτιστικές πολι-

τικές τους, σύμφωνα με τις ανάγκες προστασίας της εθνικής πολιτιστικής

τους ταυτότητας και πολυμορφίας. 

Δίνεται η δυνατότητα να επιβιώσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του πολι-

τισμού που διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τοπικά προϊόντα και υπηρε-

σίες και να έχουν πρόσβαση στα μέσα παραγωγής, διάδοσης και διανομής

των πολιτιστικών προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών. 

Αρα ο πολιτισμός αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα της κοινωνικής συνο-

χής της Ευρώπης και  τομέας που πρέπει να αντιμετωπισθεί στρατηγικά

πλέον τόσον από την Ε.Ε όσον και από τις Κυβερνήσεις. Η σύνδεση του με την

οικονομία και την προστασία και προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας

είναι πλέον μονόδρομος.

Σε Διεθνές επίπεδο η Ε.Ε, μέσω της Σύμβασης αυτής μπορεί να υποστηρίξει

οικονομικά τις διασυνοριακές και τις διεθνείς συνεργασίες της .

Τελικά η Σύμβαση για την προστασία και προώθηση της Πολιτιστικής Πολυ-

μορφίας έβαλε στην Ε.Ε την «πολιτιστική εξαίρεση» από το παράθυρο με

αποτέλεσμα ο πολιτισμός και η ευρωπαϊκή οικονομία να αποκτήσουν ένα

εργαλείο για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αυτής της δύσκολης περιό-

δου και να αναδείξουν έτσι τις προοπτικές για ευημερία και αειφορία στην

«νέα ευρωπαϊκή οικονομία του πολιτισμού» .
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Να διαφυλαχθεί η γλωσσική

πολυμορφία, να ενισχυθεί η 

δημιουργικότητα, να 

προστατευθεί η πνευματική

ιδιοκτησία και γενικά η 

πολιτιστική ταυτότητα των 

ατόμων των Ομάδων, 

των κοινωνιών.
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