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SUMAR PROIECT

Actualul proiect PALkonnect implică organizații
culturale, artistice și de cercetare pentru a
stimula conștientizarea europeană și a
împuternici oamenii din generațiile actuale și
viitoare să respecte incluziunea și diversitatea și
să fie inovatori de succes în mediul lor local.
Actualul proiect își propune să sprijine artiștii din
grupurile de incluziune socială să își prezinte și
să-și promoveze operele de artă în circumstanțe
post-COVID 19 și să le inspire cooperarea în
țările europene. Proiectul își propune să doteze
artiștii și lucrătorii culturali cu abilitățile și
competențele inovatoare necesare pentru a le
încuraja creativitatea și crearea de noi piese de
artă. În plus, obiectivul principal al proiectului
este de a spori promovarea și popularitatea
informațiilor culturale și istorice despre
grupurile vizate de incluziune socială pentru a
crește cunoștințele publice și a facilita procesul
de integrare.
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INTRODUCERE 
Pandemia de Covid-19 a accelerat un proces de schimbare prin evidențierea problemelor deja
existente în domeniul artei și culturii, precum protecția artiștilor, granturile în domeniul culturii și
artei, mecanismele de finanțare, procesele de integrare socială și incluziunea socială. Arta,
precum și cultura se află în centrul dezbaterii  cu privire la importanța includerii lor în politicile
culturale, sociale, economice și artistice, printr-un proces de integrare și o abordare
multidisciplinară.
Analiza realizată, a evidențiat modul în care este în desfășurare un proces de schimbare și îl
explorează din punctul de vedere al unei mai mari protecții juridice, fiscală și socială a artiștilor,
cu efecte diferite la nivel european (cum ar fi necesitatea creșterea bugetelor atât la nivel
guvernamental, național, local și european de granturi în domeniul artei și culturii). Se reflectă,
de asemenea, asupra modului în care pandemia Covid 19 a declanșat un proces de digitalizare,
care are elemente inovatoare, pe de altă parte a evidențiat necesitatea de a integra noi politici
atât la nivel educațional, cât și politici sociale pentru a evita excluderea unei părți a societății din
procesul de digitalizare, creând o nouă situație de marginalizare socială.
Nu există nicio îndoială că rolul artiștilor în societate și în procesele sociale, politice, economice
este de o importanță vitală, se știe asta de mulți ani, dar proiectul evidențiază necesitatea de a
oferi mai multe garanții artiștilor nu doar la nivel național, ci și la nivel european. Pandemia de
Covid-19 a scos la iveală, în acest sector, o hibridizare a figurilor profesionale, în multe țări
nesecurizate, care au fost marginalizate și excluse din procesele de ajutor financiar în timpul
Covid-19.
Pe de altă parte, proiectul analizează și importanța incluziunii sociale și adaptarea unor politici
deja în vigoare în mai multe țări, dar dacă vrem să vorbim despre schimbarea în acest sector,
analiza trebuie să se concentreze pe necesitatea parametrilor de observare a impactului acestor
politici nu doar pe termen scurt, dar și pe termen lung. Cum poate fi garantat un impact real
asupra societății pe termen lung? Aici e vorba de necesitatea unei creșteri de buget în acest
domeniu, precum și necesitatea includerii artiștilor în procesul decizional al proiectelor pentru o
analiză globală a fenomenului. În plus, a apărut necesitatea unor mese rotunde de consultări
între diferiții subiecți chemați să acționeze și să colaboreze împreună, precum și nevoia unui
schimb de bune practici în artă și a modului de măsurare a impactului acestora asupra părților
interesate.

Analiza efectuată evidențiază, de asemenea, modul în care legislația atât privind protecția
artiștilor, cât și „Statutul juridic” este diferită în diferitele țări membre europene, același lucru
apare în mecanismele de finanțare, cât și centralitatea artei și culturii în tabelele de consultări în
domeniul cultural și artistic, în unele țări se conturează o politică de schimbare, în altele încă
slabă din punct de vedere financiar.
Totuși, un fapt interesant care a reieșit din analiza comparativă este în domeniul educației, în
politica de incluziune, la nivel universitar a cursurilor de licență și master care pun accent pe noi
figuri profesionale legate de medierea culturală și artistică, de incluziunea socială.

Acest proces evidențiază modul în care figura artistului este din ce în ce mai prezentă în politicile
sociale, culturale și economice.
Există însă unele lacune, mai ales în domeniul colaborării și cooperării cu toți cei chemați să
intervină. Pandemia Covid 19 a creat o criză economică în toate sectoarele societății, afectând în
special lumea culturii și artei, unde șomajul a crescut, evidențiind fragilitatea sistemului și creând
o mai mare marginalizare socială.

 



Arta ca mediere între diferitele subiecți, are capacitatea de a crea noi alianțe pentru a face față și
a ajuta acea pătură socială care trăiește la marginea societății, a grupurilor defavorizate.
Acest proces pare să fie deja în curs de desfășurare, dar necesită încă alte procese de schimbare
și inovare, cum ar fi noi modele de colaborare și noi forme organizaționale.
Analiza comparativă efectuată în cadrul proiectului Erasmus desfășurat în 7 țări, a evidențiat
problemele care existau înainte de Covid, ceea ce s-a întâmplat în timpul pandemiei și aspectele
inovatoare aflate în derulare. Analiza își propune să ofere o imagine de ansamblu atât la nivel
financiar asupra diferitelor sisteme de finanțare, să scoată linii directoare, cât și să evidențieze
eforturile și schimbările care au loc, precum și modul de îmbunătățire a colaborării la nivel
european, național și local, pentru a crea un sistem de solidaritate. în domeniul politicilor de
incluziune socială. Analiza își propune, de asemenea, să contureze soluții posibile, încă prezente,
de îmbunătățire a sistemului actual, evidențiind aspectele inovatoare existente, dar cum să le
îmbunătățească pentru a oferi tuturor cetățenilor posibilitatea de a fi parte a acestui proces.

Analiza comparativă se bazează pe următorii piloni: aspectul economic, aspectul social, inovația,
iar garanțiile acordate artiștilor, doar printr-o analiză comparativă și o abordare interdisciplinară,
se poate crea un nou model de colaborare. Analiza va încerca, de asemenea, să compare
politicile la nivel european, național și local, luând în considerare atât directivele Europei, cât și
ale statelor, cu diversitatea lor de organizare politică, precum organizațiile internaționale, pentru
a avea un cadru global pentru diferitele niveluri. . Din analiză a reieșit că există încă un decalaj
între nivelul european de implementare a politicilor și cel național, precum și diversitatea dintre
statele membre, în poziționarea culturii și artei în centrul dezbaterii. la nivel marginal, aceste
date au reieșit din analiza comparativă a mecanismelor de finanțare. Aceeași abordare în ceea
ce privește figura artiștilor, din punct de vedere al protecției lor juridice, fiscale și sociale, vom
observa în continuare unele lacune în acest sector și diferitele grade de implementare a
proiectelor legislative pe această temă. Analiza comparativă ne-a permis să evidențiem și clasele
cu risc, precum cea a lucrătorilor culturali și a artiștilor, și aici vom observa diferențele existente
și ceea ce trebuie îmbunătățit.

Analiza ne-a permis să analizăm procesul de schimbare din diferite unghiuri evidențiind
aspectele pozitive și negative, schimbările, inovațiile, schimbările care au loc datorită prezenței
practicilor artistice și culturale, a noilor mecanisme de protecție și a noilor măsuri de finanțare.
Totuși, din analiză a reieșit că cultura ocupă încă un loc marginal la nivel național din punct de
vedere financiar față de alte domenii.

Cu toate acestea, analiza va arăta că ne confruntăm cu o perioadă istorică foarte importantă și în
schimbare, în care au loc schimbări în fiecare stat membru cu impacturi relative în următorii ani.
Analiza, în special, evidențiază următoarele aspecte: fragilitatea sistemului de muncă al
sectorului cultural și artistic; oportunitățile și limitele noii lumi digitalizării; spre o nouă mobilitate
transnațională și creare de rețele; spre noi modele de cooperare pentru proiecte de incluziune
socială: Limite și provocări; rolul educației în legătură cu politica culturală, socială și de
incluziune.
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Analiza comparativă se va baza pe studiul efectuat de organizațiile din cele 7 țări europene
partenere ale proiectului, printr-o reflecție din punct de vedere economic, social și cultural,
petrecute înainte, în timpul și după Covid-19. Studiul comparativ împreună cu o analiză a
principalelor directive europene în domeniul politicilor de incluziune socială, ne vor ajuta să
pricepem înțelegerea globală a ceea ce va trebui schimbat atât din punct de vedere structural,
cât și decizional. Raportăm aici concluziile și cele mai importante aspecte ale efectului Covid 19
asupra fiecărei țări, pentru mai multe informații se poate consulta documentul de ghid.

CROAȚIA, ITALIA,
ROMÂNIA,
SUEDIA, GRECIA,
REPUBLICA
CEHĂ, SPANIA 

IMPACTUL RESTRICȚIILOR COVID-19

ASPECTE
FINANCIARE

ASPECTE
SOCIALE



România
Pandemia Covid-19 a fost și este încă o adevărată provocare pentru artiști și sectorul cultural din
România, care nu a fost prioritizată de guvernul național în perioada pandemiei, urmărind
condiția existentă de a fi mai puțin importantă. Ambele nivele de producție și de consum de artă
au scăzut semnificativ. Deși o parte din ajutorul financiar a fost distribuit, acesta a sprijinit doar
parțial părțile publice și private ale industriei. Nu a fost acordată o atenție specială artiștilor din
grupurile marginalizate. Cultura, din punct de vedere al ajutorului financiar și al programelor
guvernamentale, are nevoie de consolidare și de majorări bugetare.

Grecia
Grecia este un exemplu de transformare digitală remarcabilă în artă și cultură, inițiată în
perioada pandemiei. A contribuit la conservarea operelor artistice și a oferit oportunitatea
consumului cultural pentru oamenii, care nu au avut acces la divertisment fizic, din cauza
mobilității reduse, a condițiilor de sănătate sau a constrângerilor financiare. Sprijinul financiar
asigurat de stat a fost substanțial, mai ales în comparație cu alte state membre în 2020.
Cu toate acestea, pandemia nu a influențat în niciun caz problema centralizării culturale în țară și
excluderea existentă a grupurilor marginalizate de la intrarea în cultură ca artiști sau angajați din
industrie. Astfel, aspectele sociale ale artei și culturii au rămas neschimbate.

Suedia
Suedia a dovedit că unul dintre sectoarele prioritare pentru economie este cultura,  atât înainte
cât și după pandemie. Covid-19 a provocat o scădere bruscă a veniturilor și a dublat nivelul
șomajului. Răspunsul guvernamental a fost rapid și tangibil, în timp ce au fost întreprinse un
număr mare de acțiuni specifice pentru a asigura supraviețuirea industriei și pentru a sprijini
instituțiile și indivizii. Guvernul a inițiat, de asemenea, o campanie socială puternică,
concentrându-se în principal pe prevenirea și tratarea problemelor de sănătate pe termen lung,
îmbunătățirea sănătății mintale și furnizarea de abilități digitale pentru grupurile marginalizate
de oameni, pentru ca aceștia să poată crea și consuma produse culturale. 

Republica Cehă
Pandemia a adus unele schimbări substanțiale în industria culturală din Republica Cehă.
Guvernul național a reacționat pe mai multe niveluri și a încercat să sprijine cel mai bine sectorul
fragil. A implicat cooperarea unor entități, cum ar fi trei ministere și munca productivă a ONG-
urilor culturale active în țară. Granturile financiare au fost acordate în câteva runde, dar au fost
greu de obținut din cauza proceselor ridicate legate de birocrație. Nivelul profund de
centralizare a artelor și culturii a fost, de asemenea, clar vizibil în timpul crizei, Praga lansând o
inițiativă privind atragerea de turiști și renașterea artelor.



În ceea ce privește aspectele sociale, Republica Cehă continuă să implementeze noi proiecte sau
să le adapteze pe cele existente pentru a sprijini grupurile de incluziune socială, în principal
romi. Digitalizarea contactelor cu autoritățile desemnate de guvern face posibilă solicitarea de
sprijin sau ajutor pentru persoanele care se confruntă cu probleme legate de sănătate,
mobilitate redusă, dizabilități de vedere sau auz sau care nu au un nivel ridicat de competențe
digitale.

Spania
Pe parcursul pandemiei, Spania a rămas la abordarea sa descentralizată a culturii, care a rămas
neschimbată în ultimii ani, ceea ce a menținut la același nivel redistribuirea rațională și adecvată
a resurselor financiare. Alte măsuri au fost, de asemenea, dezvoltate și implementate de regiuni,
de exemplu Planul de acțiune creat de municipalitatea din Barcelona, care abordează
responsabilizarea și sprijinirea artiștilor excluși social. În Spania în ansamblu, nici instituțiile
culturale nu s-au închis complet și funcționau sub capacitatea redusă, ceea ce a ajutat la
menținerea legăturii cu publicul și la prevenirea șomajului puternic.

Italia
De asemenea, în Italia sectorul cultural are un impact uriaș asupra economiei țării și este capabil
să genereze inovație și să creeze noi posturi de muncă. Din acest motiv, guvernul a pus în
aplicare legi și ajutoare utile pentru a încerca să salveze acest sector în timpul pandemiei. În
această perioadă s-a subliniat importanța extremă a culturii în legătură cu alte sectoare precum
sistemul de sănătate și cât de importante sunt conținuturile culturale pentru depășirea traumei. 

Croația
Recuperarea post-pandemică a industriei culturale din Croația este contestată de absența
reglementării artei la nivel guvernamental - o tendință care a existat înainte de Covid-19.
Defragmentarea și deficitul de date nu permit crearea unei strategii uniforme.
În timpul pandemiei în sine, Croația a permis ca spațiile culturale să rămână deschise în anumite
condiții, dar totuși numărul de evenimente, veniturile și implicarea publicului a scăzut cu mai
mult de jumătate. Ministerul Culturii și Media al Croației a fost cea mai importantă sursă de
sprijin pentru sectorul cultural, în special asistență financiară pentru artiști independenți.
Sănătatea mintală a artiștilor a demonstrat un declin din cauza stresului și incertitudinii
experimentate, iar această problemă nu a fost încă abordată.
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„DACĂ NU ABORDĂM DIFICULTĂȚILE CU CARE SE CONFRUNTĂ
CULTURA ȘI ARTELE ACUM, VOR SUFERI GENERAȚII”.

JEAN-MICHEL JARRE, AMBASADOR AL BUNĂVOINȚEI UNESCO
(DEZBATERE RESILIART, 15 APRILIE)
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În ciuda principalelor programe culturale ale UE în domeniul culturii, în analiză reiese cum
cultura și arta nu au o prioritate în agenda unor state membre, din punct de vedere bugetar
formează o abordare multidisciplinară multisectorială. Se pare că există un decalaj existent între
politicile UE și ale statelor membre care armonizează diferite inițiative sociale și culturale și rolul
efectiv al artiștilor în societate, prin urmare, ar trebui pusă în aplicare o legislație eficientă privind
modul de includere a celor mai vulnerabile grupuri în procesul decizional. Cu toate acestea, în
ultimii ani și mai ales în perioada covid-19, Comisia Europeană și fundațiile private și-au majorat
bugetele pentru proiecte culturale pentru a consolida și crește competitivitatea sectoarelor
culturale. 
Unele dintre cele mai importante programe care susțin arta și cultura sunt: Europa Creativă
(1), Fondul Social European (FSE)(2), Apelul pentru cultură New Horizon (3) și programul
Drepturi și valori (4) cu un buget de 912 milioane EUR alocate pentru perioada 2021-2027;
finanțarea prin acest program are ca scop protejarea drepturilor și valorilor consacrate în
tratatele UE pentru a sprijini societățile deschise, democratice și incluzive. Acesta stabilește patru
obiective specifice: promovarea egalității și a drepturilor, inclusiv egalitatea de gen,
antidiscriminarea și drepturile copiilor, promovarea angajamentului și participarea cetățenilor la
viața democratică a UE precum și creșterea gradului de conștientizare cu privire la istoria
comună a Europei, combaterea violenței, în special împotriva copiilor, a femeilor și pentru a
proteja și promova valorile UE.

Din analiza diferitelor state implicate în proiect putem observa că industriile culturale și creative
și toate subsectoarele sale au fost întotdeauna fundamentale pentru a sensibiliza cetățenii cu
privire la problemele sociale relevante și sunt puternic capabile să promoveze valorile
democratice ale egalității, coeziunea socială, nediscriminarea și libertatea de exprimare, care
sunt fundamentale pentru dezvoltarea unei societăți incluzive și favorabile. În plus, practicile
culturale dezvoltă experiențe sociale comune care îmbogățesc interacțiunile dintre diverșii actori
ai societății prin stimularea dialogului inter și transgenerațional, care datorită mobilității devine
global; integrând astfel diverse minorități naționale și internaționale în mod egal.
Industriile culturale sunt, de asemenea, unul dintre sectoarele noastre cele mai dinamice, cu
efecte pozitive asupra altor sectoare ale economiei, cum ar fi inovarea tehnologică și mobilitatea
pe care o creează turismul cultural. Contribuția lor la economia europeană este enormă și
reprezintă 4,4% din PIB-ul UE din punct de vedere al cifrei de afaceri totale, cu o cifră de afaceri
de peste 600 de miliarde și o valoare adăugată totală de 253 de miliarde de euro în 2019.
În ciuda importanței evidente a industriilor culturale și creative și a influenței pe care acestea o
au pe piețele europene, în perioada covidului au fost evidențiate bariere enorme, bariere care
existau deja din cauza instabilității și precarității lumii culturale, care în această perioadă de
pandemie s-a trezit în prabusire. Sectorul cultural este unul dintre sectoarele economice care a
avut cel mai mult de suferit printre altele, în ciuda relevanței mari și clare a industriilor creative și
culturale la nivel european și global.

 (1) Creative Europe https://ec.europa.eu/culture/creative-europe/about-the-creative-europe-programme
(2) European Social Fund (ESF) https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=en
(3) Horizon Europe: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-
programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-2-culture-creativity-and-inclusive-society_en
(4)  Rights and values programme: Council presidency and European Parliament reach provisional agreement:
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/17/rights-and-values-programme-council-
presidency-and-european-parliament-reach-provisional-agreement/
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Îmbunătățirea importanței și rolului

fundamental al artei și culturii în societate este

necesară pentru a susține și relansa acest

sector prin noi modele financiare și cooperare,

nu doar pe termen scurt, ci și pe termen lung.

Valorificarea industriilor culturale în

promovarea legăturii acestora cu alte sectoare

ale societății printr-un nou sprijin financiar al

proiectelor de cooperare bilaterală și

multiculturală.

Determinarea unei definiții unice recunoscută

la nivel european referitoare la lucrătorii

artistici și culturali. Pentru ca acestea să fie

recunoscute legal și public de către toate

statele Uniunii Europene.

Consolidarea investițiilor publice în cultură și

încurajarea investițiilor private, precum și a

parteneriatelor public-private. În același timp,

ar trebui să se asigure că artiștii și toți creatorii

culturali au acces mai ușor la aceste finanțări.
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FRAGILITATEA SISTEMULUI
DE MUNCA AL SECTORULUI
CULTURAL SI ARTISTIC

 

2. 2

https://docs.google.com/document/d/1QkUHgM0ovWorLh62-TJ22B9lCotahq-H/edit#heading=h.ii721nxjsfja


STATUTUL ARTIȘTILOR ȘI LUCRĂTORILOR CULTURALI DIN EUROPA. DIRECTIVE
EUROPENE, DOCUMENTE ȘI REZOLUȚII

Dezbaterea despre recunoașterea legală a statutului artiștilor nu este o dezbatere
contemporană, ci una care își are originile în trecut.
În 1980, UNESCO a publicat o primă recomandare privind statutul artiștilor (6). Acest lucru a
incurajat statele membre să ia măsuri pentru a îmbunătăți situația profesională a lucrătorilor
culturali, a artiștilor și, în același timp, a cerut recunoașterea acestora ca sector esențial pentru
dezvoltarea economică a țărilor.
În plus, documentul solicită statelor membre să pună în aplicare politici și măsuri legale pentru a
oferi artiștilor o siguranță sporită în domeniul muncii, cum ar fi protecție socială, impozitare
redusă și garanții legale. De asemenea, exprimă dreptul artiștilor de a fi organizați în sindicate
sau organizații profesionale care pot reprezenta și apăra interesele membrilor lor.
Recomandarea a fost adoptată de Conferința Generală UNESCO la a douăzeci și una sesiune din
1980.
Absența unei definiții uniforme a artiștilor într-un singur loc de muncă și statut juridic, combinată
cu incertitudinea veniturilor și modelelor lor de angajare, are ca rezultat un acces limitat al
acestei clase de lucrători la sistemele de securitate socială și juridică, în special dintr-o
perspectivă transfrontalieră. În ciuda faptului că sectorul cultural este unul dintre sectoarele cu
cel mai mare impact economic din Europa, drepturile politice și legale controversate ale acestui
grup de lucrători nu au fost încă reglementate.
Prin urmare, în 2007, întrebarea a apărut din nou în Parlamentul UE (7). Rezoluția referitoare la
statutul social al artiștilor solicită Comisiei Europene și statelor membre să aplice măsuri
coerente și cuprinzătoare în ceea ce privește sectoarele culturale. Aceste măsuri ar trebui să fie
legate de securitatea socială a artiștilor, cum ar fi: accesul la asigurări de sănătate, șomaj,
maternitate și pensii, impozitare directă și indirectă; de asemenea, sugerează luarea în
considerare a perioadelor precum repetițiile în timpul real de lucru al artiștilor atât pentru
șomaj, cât și pentru pensii. Rezoluția susține că, pentru a pune în aplicare aceste măsuri, ar fi
necesar să se ofere un acces mai ușor la aceste informații juridice atât pentru artiști, cât și
pentru lucrătorii culturali și că acest lucru s-ar putea realiza prin crearea de texte și platforme,
disponibile în limbile naționale, care ar rezuma regulile și reglementările relevante.
Ulterior, statele au început să pună în aplicare diverse măsuri de protecție pentru sectorul
cultural, unele state au început să creeze politici specifice și mai incluzive precum Belgia și
Germania, în timp ce alte state au început să introducă măsuri sporadice de sprijin. Dar, în orice
caz, rămâne evident că aceleași măsuri legale și de protecție nu au fost introduse la nivel
european. Astfel, condițiile de muncă ale artiștilor și lucrătorilor culturali au continuat să rămână
nerezolvate și volatile de ani de zile.

În 2017, Parlamentul European a creat documentul și planul de acțiune „Pilonul european al
drepturilor sociale”(8) care stabilește 20 de principii și drepturi cheie esențiale pentru piețele
muncii și sistemele de protecție socială echitabile și funcționale în Europa.
 

 
 

(6) 1980 Recommendation concerning the Status of the Artist. Unesco.
https://en.unesco.org/creativity/governance/status-artist
(7) European Parliament resolution of 7 June 2007 on the social status of artists (2006/2249(INI))
(8) The European pillar of social rights action plan. https://ec.europa.eu/info/publications/european-pillar-
social-rights-action-plan_en

https://docs.google.com/document/d/1QkUHgM0ovWorLh62-TJ22B9lCotahq-H/edit#heading=h.gjdgxs


Documentul își propune să consolideze drepturile sociale pentru a aborda insecuritatea
economică și socială din UE cauzată de schimbările piețelor muncii și de provocările în curs de
dezvoltare create de globalizare, revoluția digitală, schimbarea tiparelor de muncă și evoluțiile
societale și demografice. Pilonul precizează necesitatea acordării unui tratament echitabil și egal
în ceea ce privește condițiile de muncă, accesul la protecție socială și formare – principii care
sprijină accentuarea statutului artiștilor în Europa.

Cu toate acestea, în ciuda publicării acestor orientări, condiția lucrătorilor culturali și a artiștilor
din Europa nu s-a îmbunătățit, iar incertitudinea acestora a rămas neschimbată până când
actuala criză economică și de sănătate a explodat în martie 2019, odată cu Covid-19. Pandemia
de Covid-19 a provocat un șoc la nivel mondial în toate sectoarele productive și economice, iar
după cum știm, sectorul artelor și culturii a fost printre cele care au avut cel mai mult de suferit
din cauza măsurilor preventive impuse de guvern. Veniturile au scăzut cu 75%-80% pentru
muzeele din zonele turistice, în timp ce cinematografele și studiourile de muzică au înregistrat
venituri scăzute cu 70% și, respectiv, 64%. Pentru artiști, instituții culturale și industrii, aceasta a
fost una dintre cele mai grave crize din ultimele decenii. Instabilitatea și incertitudinea muncii lor
au apărut într-un mod substanțial. Din acest motiv, Parlamentul European și statele membre au
decis să sprijine sectoarele culturale cu un ajutor financiar semnificativ. Cu toate acestea,
sprijinul financiar nu poate ajuta lucrătorii culturali decât pe termen scurt, ceea ce ar trebui să fie
pus în aplicare este o regularizare a acestor forme de muncă și furnizarea de stimulente pentru
dezvoltarea și longevitatea lor în viitor. Din acest motiv, Parlamentul European a elaborat un plan
de redresare a sectorului, pentru a lansa și structura reguli pentru statele membre și pentru
redresarea acestui sector.

Acest document al Parlamentului European legat de situația artiștilor și lucrătorilor culturali și de
redresarea acestui sector creativ datează din 20 octombrie 2021: „Situația artiștilor și
redresarea culturală în UE. Rezoluția Parlamentului European din 20 octombrie 2021
(9) privind situația artiștilor și redresarea culturală în UE (2020/2261(INI))”. În acest document,
Parlamentul European subliniază că industriile culturale și creative au fost sectorul care a fost
afectat cel mai mult în timpul pandemiei de Covid-19, în mare parte din cauza închiderii spațiilor
culturale, a măsurilor restrictive pentru concerte și evenimente publice, și trecerea de la munca
directă la munca digitală. În acest context, Parlamentul solicită Comisiei și statelor membre o
redresare pe termen scurt a sectorului, dar urmărește și să analizeze soluții pe termen lung
pentru a atinge durabilitate, reziliență și inovare în viitor. Textul solicită consolidarea sectoarelor
culturale prin acordarea de sprijin echitabil și structurat, în special pentru cei mai vulnerabili
actori, și solicită promovarea oportunităților de angajare pentru artiști, autori, interpreți, lucrători
culturali și profesioniști din mediul cultural prin sprijinirea cooperării între diferite sectoare
disciplinare.
Aceste măsuri de redresare pe termen lung ar trebui să vizeze, de asemenea, îmbunătățirea
condițiilor de muncă ale artiștilor și profesioniștilor din domeniul culturii. De exemplu,
încurajarea creării de programe de formare și mobilitate pentru a permite împărtăşirea ideilor și
crearea unei rețele creative și culturale europene. Documentul discută, de asemenea,
provocările digitizării și încurajează statele să creeze legi privind drepturile de autor care să
protejeze produsele culturale. Industriile culturale, susținute de guverne, ar trebui încurajate să
îmbunătățească modelele de afaceri pentru a dezvolta soluții orientate spre piață bazate pe date
mari, cloud computing, TIC, inteligență artificială etc.

(9)  The situation of artists and the cultural recovery in the EU. European Parliament resolution of 20 October 2021 on the
situation of artists and the cultural recovery in the EU (2020/2261(INI))



Acces limitat la sistemul de securitate socială
Lipsa ajutorului de șomaj
Fără salarii echitabile care să ofere un standard de trai decent
Obstacole în calea mobilității
Dificultatea de a accesa împrumuturi de la bănci
Legile privind drepturile de autor urmează să fie adaptate și implementate
Problematizarea monetizării activităților digitale

Acesta încurajează promovarea utilizării noilor tehnologii, cum ar fi inteligența artificială, astfel
încât artiștii să poată explora noi modalități de a crea, de a-și răspândi munca și de a beneficia
mai mult de oportunitățile oferite de mediul digital.
Prin urmare, Parlamentul subliniază importanța finanțării garantate pentru digitizarea,
conservarea și disponibilitatea online a conținutului cultural și creativ și a moștenirii noastre
culturale europene. Cu toate acestea, subliniază faptul că implicarea digitală nu ar trebui să
înlocuiască experiențele culturale directe, iar acestea ar trebui menținute și păstrate.
De asemenea, Parlamentul solicită statelor membre și companiilor, ONG-urilor să facă schimb
de documente privind bunele practici care trebuie adoptate atât în domeniul economic, cât și
legat de distribuirea fondurilor pe termen scurt și lung, pentru a asigura acoperirea maximă a
CCS, asigurând că nici un artist sau lucrător cultural nu va rămâne în urmă acum și în viitor.
Artiștii și profesioniștii din domeniul culturii se află în centrul unei Europe inovatoare, creative și
orientate spre viitor, ei sunt puntea și legătura dintre diferite tradiții și, datorită intuițiilor lor
creative, este posibilă o reînnoire prosperă și înfloritoare a societății noastre.

Absența unei definiții a artistului într-o singură categorie de lucrări poate cauza, din păcate,
diverse consecințe economice, juridice și sociale, cum ar fi: (10)

FRAGILITATEA MUNCII ARTISTICE ŞI CULTURALE

În ciuda importanței economice și sociale a industriilor culturale la nivel național și european,
înainte de COVID-19 sectoarele culturale și creative (CCS) erau deja caracterizate de o economie
foarte fragilă din punct de vedere al structurilor legale de lucru. (11)
De când pandemia de Covid-19 a lovit Europa în primăvara anului 2020, sectorul industriilor
culturale a fost printre cele mai afectate. Sub-sectoarele bazate pe activități în persoană, cum ar
fi spectacolele, concertele sau toate activitățile care implică prezența spectatorilor și/sau
vizitatorilor au fost şi ele foarte afectate.
Ceea ce a evidențiat din ce în ce mai mult această Pandemie este poziția precară a multor
lucrători culturali, precum artiști, liber profesioniști și lucrători temporari. De fapt, aceștia au cea
mai mare rată de contracte intermitente fără sprijin de securitate socială sau de îngrijire a
sănătății. În comparație cu angajații din alte sectoare în general, care pot conta pe condiții de
muncă mai stabile și acces mai ușor la scheme de asigurări sociale şi indemnizații de sănătate,
numărul mare de lucrători culturali se bazează pe fluxuri de venituri foarte instabile și, în
majoritatea cazurilor, susţinere a sănătăţii sau siguranței persoanei.

(10) “Towards a European Recovery Plan for the Cultural Sector - Fundamental Pillars for a Recovery Plan”
presentation of Mondinsieme.
(11)   Supporting relevance: Ideas and strategies for inclusive, fair and flexible arts funding. IETM — International
network for contemporary performing arts. November 2021.



Lipsa protecției sociale și economice și a unui model de lucru stabil din punct de vedere juridic
creează bariere care nu permit integrarea lucrătorilor culturali în societate și, în același timp,
împiedică inovarea și evoluţia sectorului.
Această situație precară deja existentă a sectorului cultural descris aici a crescut exponențial din
cauza Covid-19 (12).
Criza provocată de pandemie a evidențiat neglijarea lucrătorilor din domeniile artistice și
culturale.
De exemplu, în țările în care exista deja un sistem legislativ de protecție și recunoaștere a 
 artiștilor, ca orice muncitor, aceștia au putut beneficia de sistemul de ajutor financiar,
dimpotrivă în alte țări, din cauza lipsei unui sistem legislativ și administrativ, aceste sectoare au
fost excluse de la ajutorul financiar, creând o mai mare excludere socială și dezavantaje
financiare.

Europa și guvernele statelor europene au întreprins manevre financiare uriașe și fără precedent
pentru a sprijini sectorul cultural în timpul crizei. În același timp, multe ajutoare au venit și de la
fundații private și organizații non-publice. Cu toate acestea, studiile arată că toate ajutoarele
oferite până în prezent se caracterizează prin măsuri pe termen scurt și pe termen lung, fără o
perspectivă largă, capabilă să integreze sectorul cultural în societate și în armonie cu alte
sectoare.

Trebuie subliniat, însă, modul în care această criză mondială a determinat multe state europene
să-și redefinească politica culturală, creând sisteme de protecție mai stabile în recunoașterea
artei și culturii ca puncte de schimbare în societate. Europa s-a îndreptat în această direcție,
recunoscând importanța introducerii rolului artiștilor și culturii în dezvoltarea economică și
politică a fiecărei țări. Cu toate acestea, suntem încă departe de un sistem care să poată
recunoaște drepturile artiștilor în calitate de muncitori, cu garanțiile sociale și fiscale
corespunzătoare la nivel european, printr-o armonizare a normelor legislative atât la nivel
național, cât și european. Și, pe de altă parte, deși recunoaștem importanța industriilor creative,
nu există un echilibru corect pentru condițiile lucrătorilor culturali.

(12) Supporting relevance: Ideas and strategies for inclusive, fair and flexible arts funding. IETM — International
network for contemporary performing arts. November 2021.
(13) Why arts and culture must be the cornerstone of European recovery plans
https://www.friendsofeurope.org/insights/why-arts-and-culture-must-be-the-cornerstone-of-european-recovery-plans/
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Statutul juridic al artiștilor la nivel european.

Necesitatea unor noi recomandări la nivel european

pentru statele membre. Recunoașterea artiștilor ca

lucrători printr-un sistem armonizat în diferitele țări

membre care poate oferi garanții sociale și fiscale mai

mari.

Îmbunătățirea condițiilor de muncă în sectorul

cultural cu desființarea contractelor precare, sau a

contractelor hibride pentru o mai mare garanție atât

la nivel fiscal, cât și social.

Îmbunătățirea cooperării între statele membre pentru

a garanta sectorului cultural și artistic aceleași

condiții profesionale la nivel european, pentru a evita

disparitățile sociale în diferitele țări membre.

Dezvoltarea de programe educaționale de mentorat și

formare pentru a facilita tranziția de la domeniul

cultural teoretic la munca creativă practică.

Recunoașterea timpului de planificare și timpul de

dezvoltare a ideii sau, în cazul unui interpret, timpul

de repetiție, ca timp real de lucru. Prin urmare,

ajutorul financiar ar trebui să fie legat și de acest

timp de lucru.

Crearea unei Platforme Europene capabilă să ajute

artiștii și lucrătorii din domeniul cultural la nivel

european în diferitele condiții de muncă (asigurări,

contracte, fiscalitate, administrație etc.) din fiecare

țară. Un exemplu de luat în considerare ar putea fi

„Artiștii în turneu”: https://www.touring-

artists.info/en/home/. O altă platformă care poate fi

luată în considerare ar putea fi Smart: https://smart-

ib.coop/, https://smartbe.be/en/, deja prezentă în

diferite țări europene.



OPORTUNITĂȚI ȘI LIMITE
ALE NOI LUMI A
DIGITALIZĂRII
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https://docs.google.com/document/d/1QkUHgM0ovWorLh62-TJ22B9lCotahq-H/edit#heading=h.htu1nk7asnp


Covid-19 a adus o accelerare fără precedent către lumea digitală, toate afacerile din toate
sectoarele, în special cultura și arta, au folosit instrumente digitale pentru a permite publicului
larg accesul virtual la activități culturale. Această schimbare a determinat companiile, instituțiile
mici și asociațiile să-și reinventeze aproape complet modelul de afaceri, care înainte era
caracterizat în mare parte prin prezență fizică, cum ar fi spectacole live, performanțe, expoziții și
așa mai departe; în timpul pandemiei, toate aceste tipuri de activități au fost transformate în
prezență virtuală. Pentru a asigura accesul activ la cultură chiar și în perioada de pandemie,
unele organizații precum muzee, galerii, teatre și săli de concerte au început spectacole în flux
prin crearea unor tururi virtuale de colecții de artă, cărți electronice digitale și conferințe online.
Rețelele sociale au început să devină indispensabile pentru lumea culturală, care le-a folosit atât
ca vitrină, cât și ca instrument de networking.
Cu siguranță, aceste inițiative au evidențiat în primul rând cât de mult cultura este capabilă să
renoveze și să inoveze rapid pentru a încerca să fie cât mai incluzivă posibil chiar și într-o
perioadă atât de complicată. Totuși, această accelerare digitală a scos la iveală un mare decalaj
generațional și social din cauza lipsei de educație suficientă, în ceea ce privește competențele,
pe aceste probleme și de către multe persoane. Dar de asemenea, conținutul digital nu este
adesea adaptat tuturor tipurilor de public; mulți oameni nu erau obișnuiți să folosească zilnic
rețelele sociale și platformele digitale, iar adoptarea „forțată” a acestor medii i-a determinat să fie
excluși din această societate digitală; în locul includerii care a fost întotdeauna caracteristica
principală şi fundamentală a lumii culturale.
În perspectiva unei viziuni pe termen lung post covid-19, ar fi, prin urmare, necesar să se
introducă și să se predea strategii de comunicare digitală atât pentru artiști, cât și pentru
lucrătorii culturali. Instrumentele digitale ar putea fi folosite pentru a-și promova lucrările, pentru
a crea noi alianțe și ar putea fi un instrument util care poate fi folosit pentru a-și vinde operele
de artă și lucrările. Pentru a realiza acest lucru și în vederea construirii unei societăți incluzive,
noii lucrători culturali trebuie să fie educați în utilizarea profitabilă a acestor mijloace. În același
timp, trebuie să ne educăm cetățenii și să le oferim instrumentele de care au nevoie pentru a
folosi acest conținut mai departe.
Cu alte cuvinte, din moment ce mediile digitale și virtuale fac parte din lumea noastră reală, mai
ales în ceea ce privește consecințele pe care le au asupra vieții și muncii noastre, este important
să sprijinim o pregătire educațională în acest domeniu, pornind de la lucrătorii culturali, și este,
de asemenea, important să introducem și să urmăm prin aceste medii un puternic sentiment de
incluziune și respect.

Mai mult, în timpul pandemiei de covid-19, posibilitatea de a vă bucura de conținut cultural în
lumea digitală fără limite și gratuit a transmis mesajul greșit: că conținutul cultural ar trebui să fie
gratuit și pentru toată lumea. Acest aspect ne face să reflectăm încă o dată asupra fragilității
muncii celor care lucrează în lumea artistică și culturală și asupra necesității redefinirii unui nou
model de muncă durabil pentru sectorul cultural.
În timpul pandemiei, Coaliția orașelor pentru drepturile digitale, formată  in orasele Amsterdam,
Barcelona și New York City, cu membrii a peste 50 de orașe din întreaga lume, a publicat un
document care conține un set de recomandări pentru a ghida liderii orașelor în stabilirea liniilor
directoare pentru utilizarea tehnologiei, cum să gestionați digitalizarea pentru a promova
accesul favorabil pentru toți, acolo unde drepturile omului sunt în centrul discuției. Aceste
recomandări au fost create pentru a evita inegalitățile în interiorul țărilor în ceea ce privește
accesul la tehnologii și utilizarea tehnologiilor (14).

 (14) Digital rights in the COVID-19 era. Eurocities. https://eurocities.eu/latest/digital-rights-in-the-covid-19-era/



Mai jos sunt câteva proiecții viitoare ale Comisiei Europene cu privire la dezvoltarea digitalizării și
subliniază cât de important este să investești în competențe digitale și în învățarea pe tot
parcursul vieții.

(15) Key indicators for a stronger digital Europe. https://www.digitaleurope.org/key-indicators-for-a-stronger-digital-europe/
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Recunoașterea lucrărilor culturale și artistice digitale cu

legile corespunzătoare privind drepturile de autor.

Pentru a proteja munca/creația digitală și pentru a

facilita procesul de recunoaștere legală a acesteia,

asigurând o remunerație pentru sectorul creativ.

Regândirea unui nou model financiar care să garanteze

un salariu pentru participarea la o conferință virtuală,

webinar, un nou model de lucru bazat pe participarea

online.

Realocarea bugetelor. Prin urmare, este nevoie de

redefinirea metodelor de plată în lumea digitală pentru

a oferi o remunerație adecvată artiștilor și lucrătorilor

culturali.

Crearea de noi modele educaționale care să fie incluse

în programa școliilor, universitățiilor, asociațiilor de

muzee, la nivel local, național și european. Program de

formare pentru profesori, persoane din interior, elevi și

părinți.

Redefinirea bugetului sectorului de artă și cultură odată

cu introducerea lumii digitale cu achiziția de material

tehnic nou precum și noi cursuri de formare pentru

adaptarea la utilizarea noilor tehnologii.

îmbunătățirea capacității artiștilor de a utiliza

instrumente digitale pentru cariera lor prin noi

programe de formare pentru a-și extinde prezența și

influența lor în lumea digitală.

Îmbunătățirea utilizării noilor platforme blockchain, NFT

și criptomonede digitale pentru a lărgi cunoștințele

artiștilor, oferindu-le noi oportunități de piață.

1       2           3       4           5       6        7
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Promovarea unui nou model de formare digitală

care să permită participarea întregii societăți

fără nicio excludere pentru un proces

democratic de integrare socială.

Promovarea unei politici de incluziune care să

permită tuturor posibilități de a face parte din

această nouă lume digitală în crearea de noi

modele educaționale și noi modele de

colaborare.

Sî se ia în considerare grupurile dezavantajate și

condițiile financiare ale grupurilor marginale

care urmează să fie incluse în acest nou proces

digital și să beneficieze de asemenea.
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CĂTRE O NOUĂ MOBILITATE
ȘI NETWORKING
TRANSNAȚIONAL

 

2. 4

https://docs.google.com/document/d/1QkUHgM0ovWorLh62-TJ22B9lCotahq-H/edit#heading=h.qmg578db96lb


 
„MOBILITATEA INTERNAȚIONALĂ POATE CONTRIBUI LA DEZVOLTAREA PERSONALĂ ȘI
PROFESIONALĂ, LA ÎMBUNĂTĂȚIREA ABILITĂȚILOR SOCIALE ȘI LINGVISTICE STRĂINE,

PRECUM ȘI LA CREAREA UNUI SENTIMENT DE ÎNCREDERE ÎN SINE ȘI DE
APARTENENȚĂ PRIN DEZVOLTAREA UNEI VALORI CULTURALE A COMPANIEI

INTERNAȚIONALE”
REȚEAUA STUDENȚILOR ERASMUS (ESN)

 
 

Mobilitatea internațională, cooperarea și crearea de rețele au fost în ultimii ani un aspect
esențial al lumii artistice și culturale, oferind posibilitatea extinderii rețelei, cunoștințelor, noi
strategii creative și schimburi culturale în dezvoltarea inovației culturale.
Există multe exemple de succes de astfel de inițiative (16), cel mai notabil fiind programul
Erasmus care facilitează mobilitatea artiștilor; Horizon Europe - programul cheie de finanțare al
UE pentru cercetare și inovare și i-Portunus - o schemă de sprijin pentru mobilitate bazată pe
cerere pentru lucrătorii culturali și artiști. Multe oportunități de mobilitate, rezidențe și burse
pentru schimburi culturale pot fi găsite datorită platformelor la nivel european sau internațional,
cum ar fi Resartis (17), Transartis (18) și On The Move (19). Există, de asemenea, inițiative locale și
regionale, precum Fondul Roberto Cimetta (20), care sprijină operatorii culturali din regiunea
mediteraneană.

Rezidențiale de artă și schimburile internaționale au fost întotdeauna considerate un model
inovator de transmitere a culturilor și de schimb de cele mai bune părți din domeniul artei și
culturii. În ultimii ani, schimburile și politicile de mobilitate la nivel european s-au intensificat
datorită noilor programe și platforme, în recunoașterea artistului ca o nouă figură care să creeze
punți și să facă schimb de practici artistice și culturale și în legătură cu dezvoltarea proiectelor de
schimb, sociale, educaționale și economice. Printre principalele obiective ale programelor de
mobilitate se numără ideea de a crea o Europă mai unită, bazată pe cunoașterea reciprocă,
grație schimburilor culturale, prin distrugerea barierelor dintre diferite țări. Într-adevăr,
diferențele culturale, lingvistice și cutume se transformă în bogăție creativă, în plus, toate
barierele geografice și rasiale sunt rupte permițând astfel, prin mobilitatea internațională,
dezvoltarea unei societăți mai rezistente și mai incluzive. Uneori, o astfel de experiență se
extinde și în afara Europei: Fundația Bogliasco (21) este un proiect american non-profit care
acordă burse pentru artiști din Italia.
Totuși, așa cum reiese din analiza din paragrafele precedente, Covid-19 a blocat și ulterior a
încetinit acest proces. Cu siguranță, utilizarea noii tehnologii a permis la început să nu paralizeze
sistemul, ci să continue mobilitatea prin noi forme digitale în oferirea de spații digitale comune în
care mulți lucrători culturali au putut să-și continue și să-și extindă rețeaua și munca, prin
crearea unei noi forme de colaborare deși cu limitarea pe care am menționat-o deja mai înainte.
Printre aspectele reflecțiilor născute în timpul Pandemiei se numără și aspectul colaborării și
cooperării dintre diferitele sectoare ale societății.

(16) For other examples, please consult: https://europa.eu/youth/go-abroad/working/mobility-opportunities-artists_en 
(17) https://resartis.org 
(18) https://www.transartists.org/en 
(19) https://on-the-move.org/news 
(20)  https://www.cimettafund.org/index.php/article/index/rubrique/1/lang/en/fm/1 
(21)  https://bfny.org 



Dacă este adevărat că mobilitatea artiștilor poate ajuta la apropierea culturilor și la spargerea
barierelor și a prejudecăților, este, de asemenea, adevărat că același concept ar trebui aplicat
lumii culturii sau lucrătorilor culturali, ca vehicule de cunoaștere pentru o societate în creștere.

Din analizele anterioare a reieșit clar că este esențial și necesar pentru o mai mare politică de
coeziune socială și apropierea suburbiilor de orașe și invers, pentru a crea modele de schimb
capabile să îmbunătățească cunoașterea reciprocă a diferitelor sisteme culturale, politice
artistică și sociale. În concluzie, putem spune că utilizarea noilor tehnologii a permis o modalitate
diferită de a dărâma barierele geografice și teritoriale, prin mobilitatea digitală, reunind grupuri și
țări care anterior nu ar fi putut colabora din lipsa bugetelor. Chiar dacă recunoaștem acest
avantaj, nu trebuie să uităm de importanța valorii umane care vine doar prin prezența fizică și
cunoașterea directă a locurilor. Prin urmare, este necesară reunirea celor două modele de
colaborare, digital și în prezență, cu participarea activă nu numai a artiștilor, ci și a sistemului
cultural pentru o Europă mai incluzivă.
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Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere pentru carierele

artiștilor și lucrătorilor culturali, printr-un nou sistem mai

puțin birocratic, oferind mai multă garanție fiscală și socială.

Prin urmare, țările ar trebui să își simplifice regulile și să

faciliteze circulația oamenilor.

Îmbunătățirea platformelor online europene pentru a oferi

asistență artiștilor și lucrătorilor culturali cu un sistem

inovator de informații care să permită oamenilor să se

deplaseze, să călătorească și să facă schimb de practici și

experiențe.

Proiect transfrontalier pentru crearea unei Europe mai unite

și mai solide prin luarea în considerare a grupurilor

minoritare și dezavantajate. Creați o legătură între periferii,

centrele orașelor și orașe.

Regândirea unui nou model de rezidență de artist și cultură

capabil să garanteze ajutor financiar și sprijin în perioada de

absență de pe propriul teritoriu sau țară. Recunoașteți

perioadele de ședere în străinătate ca în timpul unei

rezidențe de artă, de exemplu, cum ar fi „perioadele de

lucru”, pentru a sprijini mai târziu artiștii și lucrătorii

culturali, cu toate ajutoarele de stat, de ex. șomajul etc.

Îmbunătățirea colaborării prin modelele hibride luând în

considerare lumea digitală și reală pentru a conecta mai

multe țări și oameni.

Includerea mobilității artiștilor în Politica Socială a UE, așa

cum a fost făcută pentru Artă și Știință cu Orizont.

Regândirea unui nou program despre Artă și Cultură pentru

Incluziune Socială ca un nou model hibrid de colaborare

pentru a ajuta schimbul și know-how.
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CĂTRE NOI MODELE DE
COOPERARE PENTRU
PROIECTE DE INCLUZIUNE
SOCIALĂ: LIMITE ȘI
PROVOCĂRI
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https://docs.google.com/document/d/1QkUHgM0ovWorLh62-TJ22B9lCotahq-H/edit#heading=h.8jk8hpf2dg6b


 
 

„ORICE PERSOANĂ ARE DREPTUL DE A PARTICIPA LIBER LA VIAȚA CULTURALĂ A
COMUNITĂȚII, DE A SE BUCURA DE ARTĂ ȘI DE A ÎMPĂRTĂȘI

PROGRESUL ȘTIINȚIFIC ȘI BENEFICIILE SALE.”
Declarația Universală a Drepturilor Omului, articolul 27

Această cercetare nu a putut omite rolul crucial jucat de artă și cultură în proiectele legate de
incluziunea socială și, în consecință, necesitatea de a explora noi modalități de colaborare
pentru a asigura un impact pe termen lung asupra comunității locale.
Cultura și arta în colaborare cu alte sectoare ar putea oferi un răspuns important la excluziune și
marginalizare prin promovarea dialogului intercultural între țări, oameni și să stimuleze
comunitatea locală să găsească soluții creative în legătură cu politica socială principală și cu
prioritate în societatea noastră, spre exemplu: Agenda 2030, combaterea schimbărilor climatice
și creșterea gradului de conștientizare cu privire la durabilitatea mediului.
În ceea ce privește politica de incluziune socială, capacitatea artiștilor și a sectorului cultural de a
crea o încredere și o înțelegere reciprocă permite minorităților și grupurilor dezavantajate să
aibă încredere în demararea unui proiect de colaborare. Covid-19, din păcate, a evidențiat modul
în care societatea de astăzi este fragmentată cu diferențe mari de niveluri în comunitate, între
periferiile nu doar ale orașelor, ci și ale țărilor. Problema imigrației a dus la apariția unei societăți
care trăiește la marginea dezvoltării sociale, creând nu numai inegalități, ci și violență și
marginalizare. Printre diversele politici sociale aplicate în ultimele decenii s-a arătat cum arta
poate remedia acele fracturi create de șomaj, criza politică și socială. Noile modele de
colaborare implementate de administrații, state, la nivel local, național și european au evidențiat
cât de importantă este îmbunătățirea canalelor de colaborare și cooperare între diversele
sectoare. Rolul artistului în acest caz specific este simbolic - de a deveni mediator social. Covid-
19 a evidențiat și mai mult cât de important este să regândim modelele de colaborare nu doar
cu noi alianțe, ci și cu o creștere a bugetului ajutorului financiar, pe termen scurt și lung, întrucât
scopul unei incluziuni sociale mai mari necesită mai mult timp pentru impactul social asupra
teritoriului. În consecință, elementul de timp, împărțirea activităților pe termen lung este de o
importanță vitală pentru redresarea politicii teritoriale și pentru reincluderea claselor
defavorizate (22).
Ținând cont de strategia pe 10 ani „Europa 2020”, este de mare importanță să se noteze
următorul buget pe termen lung al UE 2021-2027: Comisia propune consolidarea în continuare
a dimensiunii sociale a Uniunii printr-un Fond Social European nou și îmbunătățit. , Fondul Social
European Plus (FSE+) și un Fond european de ajustare la globalizare (FEG) mai eficient. Toate
aceste strategii urmăresc să faciliteze consolidarea capacităților tinerilor, incluziunea socială și
inovarea socială.
Artele și cultura întăresc dialogul dintre diferiții actori ai societății prin promovarea diferitelor
identități culturale și promovarea unei integrări reale a persoanelor care se confruntă cu
precaritatea economică și de sănătate. Printr-un proces socio-estetic, ele modelează procese de
integrare colectivă și colaborativă.

(22) From social inclusion to social cohesion — The role of culture policy. Guidelines for policy-makers and cultural
institutions, by the 2017-2019 working group of EU member states’ experts on fostering the contribution of culture to
social inclusion. European Union, 2019



Un exemplu de cooperare inovatoare este Franța: din 1988, legea împotriva excluziunii sociale
include contribuția culturii și recunoaște rolul cheie al ONG-urilor culturale. O astfel de legislație
a condus în continuare la cooperarea între Ministerul Culturii și Ministerul Afacerilor Sociale în
sprijinul egalității de șanse în accesul la cultură pentru publicul defavorizat.

Astfel, arta și cultura pot ajuta la depășirea fricii de necunoscut, pe o bază colectivă și individuală,
cum ar fi dizabilitățile, diferențele rasiale, dezavantajele legate de mediul social. Printr-o
abordare creativă, tinerii, familiile și cetățenii pot învăța să înțeleagă aceste diferențe într-un mod
pașnic, contribuind astfel la prevenirea marginalizării și a radicalizării viitoare care duc la
extremism violent. Acestea ar fi posibile dacă am regândi un nou model de colaborare, începând
cu trecutul, noua inovație și problemele născute în ultimii ani de criză, luând în considerare cât
de important este să aruncăm o privire într-o perioadă lunga, nu într-una scurtă. Colaborarea se
desfășoară pe diferite niveluri, atât din punct de vedere pedagogic, cât și cunoașterea teritoriului
și conștientizarea diversității fiecărui teritoriu și locație. Fără cunoștințe nu poți fi conștient de
problemă și nu poți găsi soluții creative. Totuși, a apărut nevoia nu doar de creștere a bugetelor
în proiectele de incluziune socială, ci și nevoia unei colaborări mai ample a sectorului artistic și
cultural pe tot parcursul procesului decizional. Lipsa bugetului care să ofere continuitate
proiectelor pe termen lung și a unei platforme sau rețele de schimburi de experiență pentru o
evaluare a proiectelor în care valoarea umană este de importanță primordială.
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Consolidarea rolului artei și culturii ca variabile ale

schimbării sociale pentru reducerea inegalităților sociale,

creșterea coeziunii sociale și, în consecință, a capitalului

social.

Stabilirea de noi alianțe între diferitele sectoare ale

societății (sectoarele economice, sociale, politice, culturale

și artistice), în vederea extinderii colaborării intersectoriale

pentru o abordare multiculturală, inovatoare și

multidisciplinară și cu impact îndelungat în societate.

Creșterea bugetelor pentru activitățile/proiectele legate de

incluziunea socială luând în considerare teritoriul, timpul

real de impact asupra comunității locale, valoarea umană a

proiectului și prioritizarea proiectelor pe termen lung față

de cele de scurtă durată.

Consolidați continuitatea proiectului pe o perioada lungă

pentru a evita suspendarea proiectelor atunci când se

creează încrederea. Creați condițiile autonomiei

proiectelor prin acordarea abilităților de proiectare

subiecților implicați pentru a continua proiectul în mod

autonom.

Stabilirea de fonduri pentru proiecte la scară mică și medie

pentru a încuraja cooperarea națională, experimentarea și,

în consecință, inovația.

Crearea platformelor online pentru a împărtăși cele mai

relevante exemple de bune practici pentru a promova

proiecte europene, schimburi culturale, experiențe și

pentru a spori valorile coeziunii și incluziunii sociale.

Îmbunătățirea colaborării dintre diferiții experți în

redefinirea politicilor de coeziune socială și incluziune

pentru o mai bună cooperare și dezvoltare a proiectelor

europene.

1       2          3         4              5       6       7
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Regândirea modelelor de colaborare din punct

de vedere financiar pentru a susține proiecte pe

termen lung și nu doar pe termen scurt pentru a

avea un impact real în societate.

Să fie subliniată importanța programelor de

formare pentru artiști pentru a înțelege atât

piața de artă, cât și cum să lucreze în proiecte

integrate și schimbări politice și sociale.

Lumea artistică și culturală se caracterizează

prin dinamica sa ierarhică și logica pieței

financiare; din acest motiv, ar trebui să se ofere

formare artiștilor și lucrătorilor culturali care

doresc să lucreze în acest sector. Dacă nu există

educație despre aceste relații complexe, lumea

artistică și culturală poate deveni excluzătoare.

Asigurarea prezenței pe scară largă a artei și

culturii și a rolului lor puternic în politicile UE.
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ROLUL EDUCAȚIEI ÎN
CONECTAREA CU CULTURA,
POLITICA SOCIALĂ ȘI DE
INCLUZIUNE
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https://docs.google.com/document/d/1QkUHgM0ovWorLh62-TJ22B9lCotahq-H/edit#heading=h.ube3lfd61fez


 
„TREBUIE SĂ RELAȚIONĂM INSTITUȚIILE CULTURALE ȘI ARTISTICE CU ȘCOLI:

COPIII CĂRORA ASTĂZI LE LIPSEȘTE VIAȚA CULTURALĂ ȘI ARTISTICĂ ÎN
COMUNITĂȚILE LOR AU ACEASTĂ POSIBILITATE. EDUCAȚIA ARTISTICĂ LA ȘCOALĂ

POATE JUCA UN ROL-CHEIE ÎN IMPLICAREA ȘI PARTICIPAREA COMUNITĂȚII (...),
APROAPE NICIO ALTĂ CUNOAȘTERE POATE DA AUTONOMIE ȘI DORINȚĂ DE A

CONSTRUI. PENTRU A INVENTA O ALTĂ LUME TREBUIE SĂ ȘTIM CINE SUNTEM ȘI SĂ
GĂSIM BUCURIE ȘI FERICIRE ÎN ACTUL DE A ÎNVĂȚA, DE A CREA PENTRU A NE

TRANSFORMA MEDIUL ȘI PE CEL AL COMUNITĂȚILOR NOASTRE”.
Lucina Jiménez antropolog și director al Instituto Nacional de Bellas Artes, Mexic

 
 
 

Analiza preliminară a statelor implicate în proiect arată că Covid-19 a dezvăluit și reafirmat
modul în care arta și cultura joacă un rol fundamental în procesul de creație ca vehicul util
pentru explorarea și recadrarea multor probleme legate de incluziunea socială. Este deja
demonstrat cum artiștii pot ajuta la înțelegerea și explorarea problemelor cu care se confruntă
multe comunități și grupuri de tineri, aparținând unor categorii care pot fi considerate excluse
social. Din această analiză a reieșit cu putere cât de important este să pornim de la educație, de
la rolul școlilor, universităților, pentru a pregăti nu doar noile generații, ci și pentru a crea
instrumentele necesare pentru politici sociale inovatoare.
Din acest motiv, există necesitatea coordonării și stabilirii unei cooperări transsectoriale pe
termen lung între domeniile educației, culturii și afacerilor sociale. Aceste parteneriate ar trebui
să fie susținute și facilitate în mod activ de către state prin finanțarea unor proiecte ad-hoc. O
provocare majoră ar putea fi recunoașterea importanței gândirii creative în aceste domenii și
îmbunătățirea abilităților celor care urmează această cale prin facilitarea introducerii lor pe piața
muncii. De exemplu, diseminarea culturii și educației prin internet va fi o caracteristică
permanentă.

Educația va necesita o actualizare metodologică, iar profesorii ar trebui să implementeze o
schimbare în curriculum și în metodologia de predare în sine pentru a crește și echilibra
cunoștințele copiilor despre viața contemporană. Dacă recunoaștem valoarea artei și culturii ca
variabile inevitabile pentru implementarea politicilor de coeziune socială la nivel european, nu
putem decât să reluăm adaptarea sistemului de învățământ la noul sistem geopolitic, la noile
tehnologii, la noile schimbări care au fost acum. realizate pe loc. Necesitatea de a regândi la nivel
european, printr-o colaborare la nivel local și național a sistemului de învățământ pe diferite
niveluri, ne poate ajuta să creăm o nouă cultură, un alt mod de a gândi în care
multidisciplinaritatea și multiculturalismul sunt de o importanță fundamentală pentru
construirea unei societăți mai echitabile și mai susținută.
Trebuie să plecăm de la educație, să creăm noi canale de colaborare, să contribuim la
vindecarea societății noastre prin includerea diferitelor segmente de populație și oameni în
procesul de dezvoltare socială și economică. Educațiea, de asemenea, ajută la crearea de noi
figuri profesionale în domeniul politicilor sociale, dar și prin a oferi artiștilor instrumentele
necesare pentru a fi subiecți activi în acest proces de schimbare, regândind o nouă carieră
profesională. Noua digitalizare ne-a determinat să regândim și noi modele de educație care,
totuși, pentru a evita o nouă excluziune socială și marginalizare trebuie integrate în modelele
tradiționale, ținând cont de condițiile fiecărui teritoriu.

 

 



Programele Erasmus+ (23) s-au dovedit a fi bine adaptate în ceea ce privește criza Covid-19.
Chiar înainte de pandemie, a oferit oportunități pentru oameni de toate vârstele, originile și
mediile: schimburi educaționale, formare pe termen scurt și posibilitatea de a implementa un
proiect crucial pentru comunitatea locală. În 2020, Erasmus a susținut și schimburi de studii
digitale - online, stagii și colaborări artistice, care au deschis o gamă largă de opțiuni pentru
persoanele care anterior erau excluse de la utilizarea acestor opțiuni. De exemplu, persoanele
din familii cu venituri din clasa inferioară, persoanele cu dizabilități, bariere lingvistice sau cei
care locuiesc în zonele rurale. De asemenea, a sporit considerabil abilitățile digitale ale
participanților. Astfel, noua strategie Erasmus+ pentru 2021-2027, ca parte a politicii UE, își
propune să țină pasul și să rămână incluzivă, digitală și ecologică.

(23)  https://erasmus-plus.ec.europa.eu 
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Promovarea platformelor digitale pentru educație și colaborare

încrucișată pentru a evidenția puterea culturii și a incluziunii

sociale, dezvoltarea unei gândiri critice privind egalitatea și

învățarea între egali fără diversitate de gen, religie și statut

social.

Consolidarea abilităților creative ale persoanelor expuse riscului

de excluziune socială, prin orientare educațională și

profesională.

Pregatirea noii generații prin utilizarea media digitale și a

platformelor de e-learning, realitatea virtuală și augmentată,

editarea video și designul grafic, folosind metode de instruire

care sunt capabile să sporească colaborarea orizontală pentru

implementarea proiectului local cu comunitatea locală.

Susținerea metodelelor de evaluare atât pentru educația

formală, cât și pentru cea informală, pentru a-i îmbogăți critic pe

cei care lucrează în domeniu și pentru a oferi analize utile

pentru proiectele viitoare.

Dezvoltarea programelor educaționale de mentorat și formare

pentru a facilita tranziția de la domeniul educațional cultural

teoretic la domeniul muncii creative.

Includerea artei în programele școlare proiectelor de combatere

a excluziunii sociale, a marginalizării, pentru a lucra împreună cu

profesorii școlii la noi metode de predare.

Este necesar să se predea dezvoltarea competențelor

transversale și a abilităților soft prin gândire creativă. Ele sunt

indispensabile pentru a crește gândirea critică și, în același timp,

pentru a dezvolta cunoștințe mai bune legate de problemele de

incluziune socială. În plus, abilitățile soft combinate cu gândirea

creativă pot ajuta la identificarea și dezvoltarea soluțiilor pentru

combaterea excluziunii sociale.
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Creșterea prezenței artiștilor în școli ca noi

profesioniști pentru a crește gradul de

conștientizare cu privire la politicile sociale

printr-o metodologie creativă și practică pe

termen lung.

Instruirea profesorilor cu privire la utilizarea

artei și a creativității ca metodologii pentru

abordarea problemelor sociale într-un mod

inovator și dezvoltarea gândirii critice.

Includerea la nivelul Universităților a unui nou

program educațional pentru o nouă carieră

profesională în domeniul politicii sociale, de

coeziune și de incluziune.

Promovarea programelor de învățare pe viață

lungă în domeniul tehnologiilor de inovare

pentru a evita excluderea socială din cauza lipsei

de cunoștințe contemporane.
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