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EUROPAÅRET FÖR  
KULTURARV 2018

År 2018 är Europaåret för kulturarv. Det 
lanserades officiellt vid Europeiskt kulturforum i 
Milano i Italien den 7 december 2017. Kulturarvet 
formar våra dagliga liv. Det finns runtomkring oss 
i Europas städer och byar, i naturområden och 
på arkeologiska platser. Vi finner det inte bara i 
litteraturen, konsten och föremålen utan också i 
de hantverk som äldre generationer lärt oss, i de 
historier som vi berättar för våra barn, i den mat 
vi äter och i de filmer vi ser och känner igen oss i.

Kittet i Europas kulturarv är en gemensam historia 
och gemensamma värderingar. Kulturarvet 
representerar också rikedomen och mångfalden 
hos våra kulturtraditioner. Vårt gemensamma 
kulturarv är något vi ska förstå, vårda och 
värdesätta. Kulturarvet är dock inte bara ett arv 
från det förflutna, utan det hjälper oss också att 
forma vår utveckling och framtid.

Under 2018 kommer en massa fantastiska initiativ 
och evenemang att genomföras i Europa för att 
människor ska komma närmare sitt kulturarv och 
bli mer engagerade i det, men också för att främja 
utbyte och uppskattning av Europas rika kulturarv 
och stärka känslan av att vi tillhör ett gemensamt 
europeiskt område. Europaåret för kulturarv tillhör 
oss alla!

FRAMTIDEN HAR 
 EN LÅNG HISTORIA



VARFÖR BEHÖVS 
EUROPAÅRET FÖR 
KULTURARV?
Kulturarvet för människor närmare varandra och bidrar till 
en större sammanhållning i samhället. Det skapar tillväxt 
och jobb i städer och regioner och har central betydelse 
för Europas kontakter med resten av världen. Här finns en 
enorm potential för Europa, men den måste utnyttjas bättre, 
och det är precis detta som Europaåret kan bidra till.

I fokus för detta år står barn och ungdomar – det är ju 
de som ska vårda vårt kulturarv under de kommande 
generationerna. Stor vikt läggs vid kulturarvets 
utbildningsvärde men också vid dess bidrag till en hållbar 
ekonomisk och social utveckling.

Europaåret syftar även till att hitta smarta sätt att bevara, 
förvalta och återanvända Europas arv. 

Med sina 453 registrerade världsarv 
svarar Europa för närmare hälften av de 
kulturarv som finns upptagna på Unescos 
världsarvslista.

EU:s 89 registrerade objekt svarar för 
en fjärdedel av Unescos representativa 
förteckning över mänsklighetens 
immateriella kulturarv.

Det finns 31 kulturvägar som certifierats 
av Europarådet och som sträcker sig över 
50 länder i och utanför Europa.

Sex av de tio mest besökta museerna i 
världen under 2016 låg i Europa, enligt  
The Art Newspaper. Tillsammans hade 
dessa sex populära museer över 35 miljoner 
besökare under 2016.

Mer än 54 miljoner föremål från 
samlingarna hos över 3 700 europeiska 
kulturinstitutioner finns tillgängliga via 
Europeana, som är Europas digitala 
plattform för kulturarv.

Nätverket med 27 000 skyddade Natura 
2000-områden utgör 18 % av EU:s markyta 
och nästan 6 % av dess marina territorium.

En snabbtitt på Europas rika kulturarv

En snabbtitt på Europas rika kulturarv

Europas kulturarv står inför en rad utmaningar – 
allt från hur människor deltar i kulturaktiviteter 
till miljöhot och olaglig handel med 
kulturföremål.

Hur kan vi bli bättre på att tillvarata kulturarvets 
stora potential? Hur kan vi maximera dess 
sociala och ekonomiska fördelar? Hur kan vi bli 
bättre på att skydda och förvalta vårt kulturarv 
och samtidigt se till att människor från alla 
bakgrunder får ta del av det?

Europaåret för kulturarv ger en 
fantastisk möjlighet att fundera över hur 
kulturarvssektorns potential och utmaningar kan 
hanteras på ett bättre sätt

Källor: Rapporten Cultural Heritage Counts for Europe 
(kulturarvet är viktigt för Europa), 2016, Eurobarometer 
om Européerna och kulturarvet, 2017, och Linking 
Natura 2000 and cultural heritage (sambandet mellan 
Natura 2000 och kulturarvet), 2017.

Källor: Unesco, 2016, Europarådet, 2017, Europeiska kommissionen, 2017 och The Art 
Newspaper, 2016.

Över  

300 000
personer är sysselsatta 
inom EU:s kulturarvssektor. 

Värdet av de ekosystemtjänster som 
tillhandahålls av Natura 2000-nätverket 
uppskattas till ca 

200–300 miljarder EURO 
per år.

För varje direkt jobb i 
kulturarvssektorn skapas  

26,7
indirekta jobb, t.ex. inom 
byggbranschen och turismsektorn. 
Som en jämförelse kan nämnas 
att motsvarande siffra inom 
bilindustrin är 6,3 indirekta jobb 
för varje direkt jobb.    

7,8 miljoner
jobb i EU har en indirekt 
koppling till kulturarvet 
(t.ex. tolkning och säkerhet).  

68 % 
i Europa anser att 
förekomsten av ett kulturarv 
kan påverka deras 
val av semesterort.   

http://whc.unesco.org/en/list/
http://whc.unesco.org/en/list/
https://ich.unesco.org/en/lists
https://ich.unesco.org/en/lists
https://ich.unesco.org/en/lists
http://culture-routes.net/cultural-routes/list
http://asemus.museum/news/the-art-newspaper-most-visited-museums-and-exhibitions-in-2016/
https://www.europeana.eu/portal/sv
http://natura2000.eea.europa.eu/
http://natura2000.eea.europa.eu/


GRÄSRÖTTERNAS ÅR
Europaåret för kulturarv genomförs genom en rad initiativ 
på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. På nationell 
och subnationell nivå är det nationella samordnare som 
utsetts av EU:s medlemsstater som leder arbetet

EU:s investering i kulturarvet

Kulturarvet är en av de sektorer som får mest stöd via 
Kreativa Europa, och sektorn är starkt representerad i 
de projekt som hittills valts ut för finansiering. Av de 
totalt 426 åtgärder som beviljades stöd mellan 2014 
och 2016 återfinns 17 % inom kulturarvsområdet. För 
2017 har 81 samarbetsprojekt valts ut, varav 16 % 
(13 projekt) finns inom kulturarvsområdet.

Cirka 6 miljarder euro finns tillgängliga för de 
kulturella och kreativa sektorerna och kulturarvet via 
Sammanhållningsfonden under perioden 2014–2020. 
Under 2018–2019 kommer dessutom 100 miljoner 
euro att finnas tillgängliga för kulturarvsrelaterad 
forskning inom ramen för programmet Horisont 2020.

2014–2016 2017

17 % 16 %    Åtgärder via 
Kreativa Europa totalt 

   Åtgärder inom 
kulturarvsområdet

6 miljarder 
euro
Sammanhållningsfonden

2014–2020 2018–2019

100 miljoner 
euro
Horisont 2020

Under 2007–2013 investerade EU 
4,4 miljarder euro i kulturarvsprojekt 
för regional utveckling och 
landsbygdsutveckling och ca 100 
miljoner euro i kulturarvsforskning.
Källa: Europeiska kommissionen, 2017.

VAD HÄNDER 2018?
Tusentals evenemang och festligheter kommer att anordnas 
över hela Europa under detta år.

Projekt och initiativ som genomförs i länder, kommuner 
och regioner i EU kompletteras med transnationella 
projekt finansierade av EU. Under 2018 finansieras 
kulturarvsprojekt med stöd av Erasmus+, Ett Europa för 
medborgarna, Horisont 2020 och andra EU-program. 
En särskild ansökningsomgång för kulturarvsprojekt 
har också utlysts inom ramen för programmet Kreativa 
Europa, med finansiering av upp till 25 transnationella 
projekt.

Under året anordnas också många kulturarvsaktiviteter på 
EU-nivå.

 ★  De europeiska kulturarvsdagarna är en viktig 
europeisk begivenhet som anordnas på hösten varje år. 
Mer än 70 000 evenemang äger rum varje år och når 
över 30 miljoner människor.

 ★  Det europeiska kulturarvsmärket har tilldelats 29 
kulturarv som varit centrala för skapandet av dagens 
Europa, som en hyllning till och en symbol för Europas 
värden och historia.

 ★  Två europeiska kulturhuvudstäder utses varje 
år i syfte att lyfta fram Europas kulturella rikedom. 
Under 2018 är Valletta (Malta) och Leeuwarden 
(Nederländerna) kulturhuvudstäder.

 ★  EU:s kulturarvspris/Europa Nostra-priset delas 
ut varje år som ett erkännande av bästa praxis för 
kulturarvets bevarande och förvaltning och för forskning, 
utbildning och kommunikation om kulturarv.

VAD HÄNDER EFTER 
2018?
För att våra insatser ska ge ett avtryck efter 2018 kommer 
kommissionen i samarbete med Europarådet, Unesco 
och andra partner att genomföra långsiktiga projekt med 
inriktning på tio teman (tio europeiska initiativ). Det handlar 
om verksamhet i skolor, forskning om innovativa lösningar 
för att återanvända kulturarvsbyggnader och kamp mot 
olaglig handel med kulturföremål. Målet är att bidra till 
en verklig förändring i vårt sätt att ta del av, skydda och 
främja vårt kulturarv och att se till att Europaåret gynnar 
medborgarna på lång sikt.

De tio europeiska initiativen vilar på fyra principer som 
definierar vad Europas kulturarv står för, nämligen 
engagemang, hållbarhet, skydd och innovation. 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/
http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://eacea.ec.europa.eu/node/2099
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
http://www.europeanheritagedays.com/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en
http://valletta2018.org/
https://www.friesland.nl/en/european-capital-of-culture
http://www.europeanheritageawards.eu/


Har du frågor om EU? 
Kontakta Europa direkt: 
00 800 6 7 8 9 10 11, 
http://europedirect.europa.eu  
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Tio europeiska initiativ för Europaåret för kulturarv

HUR KAN JAG ENGAGERA MIG I EUROPAÅRET 
FÖR KULTURARV?

 ★ Besök Europaårets webbplats för att få senaste nytt: https://europa.eu/european-union/index_sv

 ★ Prenumerera på Europaårets nyhetsbrev och få nyheter och berättelser.

 ★ Följ Europaåret på facebook.com/CreativeEuropeEU/ och twitter: @europe_creative

 ★ Dela dina åsikter genom Europaårets hashtag #EuropeForCulture

 ★ Kontakta de nationella samordnarna i ditt land för att få veta mer om vad som är på gång.

 ★  Märk ditt projekt! Europaårets märke är tillgängligt för evenemang och projekt som bidrar till 
det årets mål.

 ★ Visa ditt stöd och för budskapet vidare!

Engagemang
1. Gemensamt kulturarv: Kulturarvet tillhör oss alla.
2. Kulturarv i skolan: Barn upptäcker Europas värdefullaste skatter och traditioner.
3. Ungdom för kulturarv: Ungdomar blåser nytt liv i kulturarvet.

Hållbarhet
4. Kulturarv i omvandling: Ge nytt liv åt industriella, religiösa och militära platser 

och landskap.
5. Turism och kulturarv: Ansvarstagande och hållbar turism i anslutning till kulturarv.

Skydd
6. Vård av kulturarvet: Utforma kvalitetsstandarder för kulturarvsåtgärder.
7. Hotat kulturarv: Bekämpa olaglig handel med kulturföremål och hantera risker i samband 

med kulturarv.

Innovation
8. Kulturarvskompetens: Bättre utbildning för traditionella och nya yrken.
9. Kulturarv för alla: Främja sociala innovationer och människors och samhällens deltagande.
10. Vetenskap och kulturarv: Forskning, innovation, vetenskap och teknik för att främja kulturarvet.
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En interaktiv version av faktabladet, 
med länkar till online-innehåll, finns 
som pdf och i html-format: http://
publications.europa.eu/webpub/com/
factsheets/cultural-heritage/sv/
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https://europa.eu/european-union/contact_en
https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_en
https://europa.eu/european-union/index_sv
http://ec.europa.eu/newsroom/eac/subscription-quick-generic-form-fullpage.cfm?service_id=585
http://facebook.com/CreativeEuropeEU/
https://twitter.com/europe_creative
http://twitter.com/hashtag/EuropeForCulture
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/cultural-heritage/en/
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/cultural-heritage/en/
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/cultural-heritage/en/

