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В някои европейски държави в момента провеждаме културни политики, които 

разбират изкуството и културата само на национално ниво и регулацията им все повече 

е в тази посока. В резултат на това автономността на много академии, музеи и културни 

институции е застрашена. Бихме искали да направим нещо срещу това развитие: до 

момента 60 художествени академии и културни институции от страни от Европейския 

съюз, Великобритания и Норвегия се присъединяват към сформирането на „Алианс на 

академиите“ по инициатива на Академията на изкуствата, Берлин. Заедно се 

застъпваме за правото на свобода на изкуството в цяла Европа, което е предвидено в 

член 13 от Хартата на основните права на Европейския съюз. 

 

КАКВО Е МИСИЯТА НА АЛИАНСА 

 Изкуството и културата са от съществено значение за функциониращата демокрация и 

за социалното сближаване. Ние отстояваме свободата на изкуствата като предпоставка 

за нашия културен, социален и политически начин на живот. Независимостта на 

артистичните позиции и институции от политическите, националните и религиозните 

предписания е в основата на демокрацията. 

 Намирайки се тук, в Берлин, ние сме особено наясно (като последица от бедствията на 

20 век, причинени от Германия) за отговорността да мислим за ЕС като част от 

транснационален културен (мирен) проект.  

 Ние отстояваме културното многообразие в Европа и в нашите общества. Искаме да си 

припомним „белите петна“, които европейските завоевателни войни и колониалните 

силови структури оставиха в целия свят и продължават да оказват влияние в много 

страни. 

 Ние заставаме заедно с изкуствата за хуманизъм, който се противопоставя на всички 

форми на расизъм, дискриминация и насилие. Защитаваме човешките права за тези, 

които не са родени в Европа, но които търсят шанс за оцеляване и мирно съжителство 

тук. 

 

 

НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И МЕРКИ  мероприятия 

 Призоваваме за солидарност между изкуствата и културните институции в Европа. 

 Само отвъд всички граници изкуството, културата и науката могат да се развиват в духа 

на Просвещението. Само заедно ще успеем да запазим и да защитим това свободно 

пространство за бъдещето. 



 Ние обменяме информация транснационално и директно за развитието на културната 

политика в нашите страни и разпространяваме новините чрез нашите комуникационни 

канали и мрежи. 

 Ние подкрепяме обмена на изкуство и художници в рамките на нашите институции, 

особено тези, които изпитват социално-политически задръжки при упражняването на 

своята творческа работа или в свободата на изразяване. 

 Изискваме изкуството и културата да станат неразделна част от европейската политика. 

 Призоваваме политиците в цяла Европа да защитават правото на артистична свобода и 

автономност на институциите в съответствие с член 13 от Хартата на основните права 

на ЕС. И където е необходимо- да подкрепят творческите организации и творците по 

съвет на нашия Алианс. 

 

Берлин, 9 октомври 2020 г. 


