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AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

1. EMLÉKEZTETVE A KÖVETKEZŐKRE: 

— az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 
ajánlása az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciákról, amely a kultúrát az iskolákban, 
az ifjúsági szervezetekben és a képzési intézményekben 
folyó tanulási tevékenység szerves részévé igyekszik 
tenni, 

— a Tanács 2007. november 16-i állásfoglalása az európai 
kulturális menetrendről ( 1 ), és ennek stratégiai célkitű
zései, valamint a Tanács következtetései a 2011–2014- 
es időszakra szóló kulturális munkatervről ( 2 ), 

— a Tanács 2009. november 27-i állásfoglalása az ifjúság
politika terén folytatott európai együttműködés megújí
tott keretéről (2010–2018), amely kimondja, hogy elő 
kell mozdítani a fiatalok kreativitását és a innovációs 
képességét a kultúrához és a kulturális kifejezésmó
dokhoz való, már fiatal kortól történő jobb minőségű 
hozzáférés, illetve az azokban való részvétel révén, előse
gítve a fiatalok személyiségének fejlődését, javítva tanulási 
képességüket, interkulturális készségeiket, a kulturális 
sokszínűség megértését és tiszteletét, továbbá segítve 
őket abban, hogy a jövő munkalehetőségeihez új és 
rugalmas készségeket fejlesszenek ki, 

— a Tanács 2009. november 27-i következtetései egy új, 
kreatív generáció ösztönzéséről: a gyermekek és fiatalok 
kreativitásának és innovációs képességének a kulturális 
kifejezésmódok és a kultúrához való hozzáférés révén 
való fejlesztése, és a következtetésekben foglalt hat prio
ritás. 

2. ÜDVÖZLI 

— az ifjúság és a kultúra viszonyáról szerzett újabb ismere
teket, például az ifjúságnak a kultúrához való hozzáféré
séről szóló, az Európai Bizottság megbízásából készült 
tanulmányt ( 3 ). 

3. HANGSÚLYOZZA, HOGY 

— a fiatalok kultúrához való hozzáférésének kérdését két fő 
szempontból közelíthetjük meg: a fiatalok egyfelől a 
kultúra felhasználói, vásárlói, fogyasztói és közönsége, 
másfelől pedig a művészet és a kultúra tevékeny részt
vevői és alkotói, 

— ez fontos az ifjúsági terület és a kulturális terület közötti 
jó együttműködés szempontjából, 

— a fiatalok kultúrához való hozzáférésének megkönnyítése 
szempontjából fontos az új információs és kommuniká
ciós technológiáknak, többek közt a kulturális tartalmak 
digitalizálásának az ismerete, előmozdítása, láthatóvá 
tétele és használata, 

— a fiatalok kultúrához való hozzáférése segíti az önkifeje
zést, a személyiségfejlődést, az önbizalom kialakulását, az 
innovációt és a kreativitást, emellett pedig szórakozást is 
nyújt, és a más kultúrák – többek között Európa kultu
rális öröksége – iránti nyitottság kialakulásához is hozzá
járul, 

— nem elhanyagolható a fiatalok és minden érdekelt fél 
kulturális kompetenciáinak egész életen át tartó fejlesz
tése, lévén, hogy ez összefonódik más kulcskompetenci
ákkal, 

— a kultúra hozzájárul a társadalmi befogadásnak, az egyen
lőségnek és a fiatalok aktív társadalmi szerepvállalásának 
előmozdításához, valamint a diszkrimináció és a 
szegénység elleni küzdelemhez. 

4. ENNEK MEGFELELŐEN FELKÉRI ÉS ÖSZTÖNZI A BIZOTTSÁGOT 
ÉS A TAGÁLLAMOKAT, HOGY HATÁSKÖRÜKÖN BELÜL 

— vegyék figyelembe a fent említett tanulmány valamennyi 
ajánlását, 

— könnyítsék meg a fiatalok kultúrához való hozzáférését 
azáltal, hogy csökkentik a tanulmányban ismertetett (pl. 
anyagi, nyelvi, idő- és térbeli) akadályokat, figyelembe 
véve az igen fiatal korban elkezdett és minden fiatalra 
kiterjedő kulturális és művészeti oktatás és képzés fontos
ságát, melyeket az egész életen át tartó tanulás perspek
tívájába kell helyezni és célzott programokkal kell segí
teni, 

— minden szinten mozdítsák elő a fiatalok kultúrához való 
hozzáférését szolgáló, világos ifjúsági perspektívával 
rendelkező, hosszú távú és összehangolt politikák kidol
gozását, például a kreatív ágazat és az ifjúsági, oktatási és 
egyéb területeken működő érdekelt felek közti partner
ségek és kapcsolatok ösztönzésével, 

— mélyítsék el a fiatalok kultúrához való hozzáférésével 
kapcsolatos ismereteket (pl. az EU ifjúsági jelentésében 
szereplő Eurobarometer-felmérés segítségével), és támo
gassák az ifjúsági kultúrákat, valamint a fiatalok kreativi
tását és kulturális állampolgárságát vizsgáló kutatásokat. 
Ezzel kapcsolatban fontos meghatározni, hogy a kultú- 
rához való hozzáféréssel kapcsolatban a fiataloknak 
milyen igényeik vannak, továbbá felmérni a fiatalok 
kulturális szokásainak fejlődését,
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— minden szinten segítsék elő a tapasztalatok, a gyakor
latok és az információk cseréjét az érdekelt felek közt a 
fiatalok kultúrához való hozzáférésével kapcsolatban, 
többek között a fiatalok, az ifjúságsegítők és az ifjúsági 
vezetők tanulási mobilitásának széles körű ösztönzésével, 
valamint az ikt és a média adta lehetőségek felhasználá
sával, 

— támogassák a fiatalok kultúrához való hozzáférésével 
foglalkozó ifjúságsegítők, ifjúsági vezetők, művészek és 
más kulturális dolgozók, tanárok és egyéb érdekelt felek 
minőségi oktatását, képzését és kapacitásfejlesztését, 

— segítsék elő a fiatalok hozzáférését a kultúrához, mivel a 
kultúra hozzájárul a társadalmi befogadásnak, az egyen

lőségnek és a fiatalok aktív társadalmi szerepvállalásának 
előmozdításához, valamint a diszkrimináció és a 
szegénység elleni küzdelemhez, 

— segítsék elő az új, kreatív generáció ösztönzéséről szóló, 
2009. november 27-i tanácsi következtetésekben megha
tározott hat prioritás megvalósítását, 

— a fenti célok elérése érdekében a lehető legjobban hasz
nálják ki a már létező programok, eszközök és európai 
hálózatok (pl. az Európai Ifjúsági Kártya Szövetsége) 
nyújtotta lehetőségeket, az európai strukturális alapokat 
is beleértve.
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