
garen spinnen en een toenemend nationalis-
tische politiek, maken dat de vrijheid der 
kunsten – en daar mee de Europese demo-
cratie – onder druk komt te staan. Juist nu is 
een Europese solidariteit binnen de kunsten 
gewenst. Juist nu moeten de kunsten zich 
verenigen voor de toekomst van het vredes-
project Europa: een open continent. 
 Bij de oprichting werd het volgende 
manifest gelanceerd, dat we nu, in deze 
Boekman over Internationaal Cultuurbeleid, 
in Nederlandse vertaling openbaar maken. 

p 9 oktober 2020 werd aan de Akademie 
der Künste in Berlijn een alliantie van 

Europese (culturele) academies gesticht.  
De Akademie van Kunsten, onderdeel van 
de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW), maakt hier deel 
van uit. De redenen voor het samenkomen 
van meer dan zestig academies en andere 
culturele instellingen zijn duidelijk: een 
wereld  wijde pandemie die samenlevingen op 
hun grondvesten doet schudden, een mislukt 
migratiebeleid waar bij met name populisten 

Anne Vegter en Geertjan de Vugt
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In het beleid van verschillende Europese landen 
worden kunst en cultuur meer en meer in natio
nale termen begrepen en ook als zodanig 
geregu leerd. Hierdoor komt de autonomie van 
veel academies, musea en culturele instellingen 
onder druk te staan. 

Wij willen graag optreden tegen deze ontwikke
ling. Op initiatief van de Akademie der Künste in 
Berlijn hebben tot op heden zestig academies en 
culturele instellingen uit EUlanden, het Verenigd 
Koninkrijk en Noorwegen, zich verenigd in een 
‘Alliantie van Academies’. Samen komen we op 
voor het recht op de vrijheid der kunsten in 
Europa, zoals dat wordt geformuleerd in Artikel 
13 van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie.

Waar staat de Alliantie voor?
• Kunst en cultuur zijn essentieel voor het 

functioneren van de democratie en voor 
sociale cohesie. Wij komen op voor de vrijheid 
van kunsten als een voorwaarde voor onze 
culturele, sociale en politieke manier van 
leven. De onafhankelijkheid van artistieke 
posities en instituties van politieke, nationale 
en religieuze voorschriften vormt het funda
ment van de democratie.

• Als een gevolg van de verschrikkingen die 
door Duitsland in de 20ste eeuw zijn veroor
zaakt, zijn we ons hier in Berlijn bijzonder 
bewust van de verantwoordelijkheid om de EU 
te zien als onderdeel van een transnationaal 
cultureel (vredes)project.

• We komen op voor culturele diversiteit in 
Europa en in onze samenlevingen. We willen 
de ‘blinde vlekken’ in herinnering roepen die 
de Europese veroveringsoorlogen hebben 
veroorzaakt en daarbij ook de koloniale 
machtsstructuren die nog steeds invloed 
hebben op veel landen vandaag de dag.

• Met de kunst staan we voor een humanisme 
dat iedere vorm van racisme, discriminatie en 
geweld veroordeelt. Ook verdedigen we de 
mensenrechten van diegenen die niet in 
Europa geboren zijn, maar hier kans op over
leving en vreedzame samenleving zoeken. 

Onze eisen & maatregelen
• We roepen op tot een eensgezinde solidariteit 

tussen de artistieke en culturele instituties in 
Europa.

• We wisselen direct en transnationaal infor
matie uit over de ontwikkelingen op het gebied 
van cultuurbeleid in onze landen en we ver
spreiden nieuws via onze communicatie
kanalen en in onze netwerken.

• We ondersteunen de uitwisseling van kunst 
en kunstenaars in onze instituties, vooral  
zij die te maken hebben met sociopolitieke 
beperkingen in de uitoefening van hun artis
tieke praktijk of in hun vrijheid van menings
uiting.

• We eisen dat kunst en cultuur een integraal 
onderdeel worden van de Europese politiek.

• We roepen politici door heel Europa op om het 
recht op artistieke vrijheid en de autonomie 
van instituties te beschermen en verdedigen, 
in naleving van Artikel 13 van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie; en, 
wanneer nodig, om de academies en kunste
naars op advies van onze Alliantie te onder
steunen. • 

Berlijn, 9 oktober 2020
www.allianceofacademies.eu

Noot
1 De kunsten en het wetenschappelijk 

onderzoek zijn vrij. De academische 
vrijheid wordt geëerbiedigd, zie eurlex.
europa.eu/legalcontent/NL/TXT/
PDF/?uri=CELEX:12012P/
TXT&from=NL
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