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Høringssvar vedr. EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier
I det vi takker for muligheden, har AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd følgende
kommentarer til EU-Kommissionens forslag til oprettelse af programmet for rettigheder og værdier.
Baggrunden for forslaget er en opfattelse af, at det at have del i en fælles kulturarv, erindring og
historiebevidsthed er en nødvendig forudsætning for at kunne deltage i et demokratisk fællesskab,
samt for at frigøre sig fra stereotyper og splittelse mellem europæerne.
Den basale ide i Unionen om åbne, inklusive og sammenhængende demokratiske samfund er
imidlertid udfordret både af bevægelser udefra, men også pga. fragmenteringen af og de
begrænsede ressourcer til de nuværende EU-finansieringsprogrammer øremærket værdier,
rettigheder, medborgerskab og retlige anliggender.
Oprettelsen af programmet for rettigheder og værdier er derfor reelt en samling af to af de mindre
finansieringsprogrammer: Programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab og
programmet Europa for Borgerne. Det nye program har således tre mål: at fremme ligestilling og
rettigheder, at fremme borgernes engagement og deltagelse i EU’s demokratiske liv og at
bekæmpe alle former for vold.
I AKKS, der repræsenterer 80.000 amatører, er vi princippet positive overfor ændringen såfremt
programmet fremover vil kunne søges til kulturelle projekter. Det sidste kan vi dog godt blive i tvivl
om, da programmet på trods af eller måske pga. ændringen skal dække bredt.
Vi imødeser dog med glæde programmets ønske om at forenkle de administrative procedurer
knyttet til EU’s programmer, der er en særlig hæmsko for civilsamfundets organisationer, der er
forankret i frivillighed.
Slutteligt vil vi helt konkret foreslå, at programmet er åbent for at støtte konkrete tiltag med fokus
på:
1)
2)
3)
4)

Kulturelle mødesteder for EU's borgere
Øgede udvekslingsmuligheder og mobilitet for bl.a. kulturamatørerne
Grænseoverskridende kulturelle samarbejdsprojekter
Støtte til amatørverdenens organisationer
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