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EU-VALET

Ska EU rädda kulturarvet?

Templen i Grekland, lämning-
arna efter den förstörda romerska 
staden Pompeji och ringmuren  
i Visby tillhör alla vårt europeiska 
kulturarv. Men vem tar ansvaret 
för att de ska finnas kvar, även för 
kommande generationer?

Svaret på frågan kan verka 
självklart: länderna i EU måste 
själva svara för skötseln.

–  Men för vissa medlems-
länder är kulturarvet en börda,  
i finansiella termer. Se på exem-
pelvis Italien som har så många 
historiska byggnader och arke-
ologiska lämningar att skydda 
att det tenderar att helt utmatta 
möjlig heten till statlig finansie-
ring, konstaterar Michel Mag-
nier, chef för EU-kommissionens 
avdelning för kultur och media.

Italien hör till de länder där EU 
faktiskt har skjutit till pengar för 
att skydda det gemensamma kul-
turarvet. 2010 rasade Gladiato-
rernas hus i ruinstaden Pompeji 

efter häftigt regnande och i mars 
i år var det dags för nya ras. Med 
hjälp av bidrag från EU:s struk-
turfonder fick räddningsprojek-
tet en budget på 105 miljoner 
euro. Att restaureringsprocessen 
sedan har gått så långsamt att EU 
har hunnit hota med att dra till-
baka sin del av finansieringen är 
en annan sak.

Intresset för frågor som rör 
kulturarvet ökar på EU-nivå, kon-
staterar Michel Magnier.

–  Den 20 maj träffades 
minister rådet och skrev på ett 
gemensamt dokument om kul-
turarvet – det är första gången 
det har hänt och det visar hur 
viktig  frågan är, säger han.

Det händer alltså att EU bidrar 
med pengar till hotade kultur-
historiska miljöer, restaure-
ringen av Akropolis i Aten, och av  
teaterbyggnderna Teatro del Liceu  
i Barcelona och La Fenice i Vene-

dig är också projekt som delvis 
har finansierats med EU-bidrag. 
Men initiativet måste i princip 
komma från medlemsländerna 
själva och i Sverige har vi i ganska 
liten utsträckning valt att rikta 
EU-pengar från exempelvis struk-
turfonder till vård av kulturarvet.

– Vi har i väldigt låg grad pri-
oriterat det. Vi hade nog kun-
nat göra det, men på regional 
och nationell nivå i Sverige har 
man valt att inte göra det. Hade 
vi haft annorlunda priorite-
ringar så hade man säkert kun-
nat använda pengar till vårdande 
insatser, som till exempel när en 
del av ringmuren i Visby rasade, 
säger Ove Bengtsson, handläg-
gare på Riksantikvarieämbetet.

Kulturhistoriskt intressanta 
miljö er är en sak, driften av 
museer och institutioner som 
hotas av nedläggning en annan. 
I det senare fallet är det inte 
EU:s sak att gripa in, konstaterar 
Michel Magnier.

–  Det är klart att alla skulle 
vilja ha mer pengar från Europa 
för att ersätta förlorad finansie-
ring på ett nationellt plan, men 
det är inte möjligt, så ser inte reg-
lementet ut, säger han. (TT)
Sara Ullberg

I den ekonomiska krisens Europa har 
frågan om det gemensamma kulturarvet 
ställts på sin spets. När murarna  
i Pompeji rasar, när museer hotas av 
stängning – hur agerar EU?

EU-bidrag till kultur
■■ Under perioden 2007 till 2013 

bidrog EU med 1,2 miljarder euro  
i det program som särskilt var riktat 
mot kultur och media. Men pengar 
till kulturen distribuerades också 
via EU:s strukturfonder – den sam-
manlagda summan var 6 miljarder 
euro under perioden.

■■ I fall som exempelvis restaure-
ringen av Akropolis och Pompeji 

är projekten samfinansierade, det 
vill säga att respektive land också 
skjuter till pengar för att projekten 
ska bli av.

■■ Det dokument som minister-
rådet i EU skrev under den 20 
maj inskärper hur viktigt Europas 
gemensamma kulturarv är, men ger 
inga löften om bidrag till hotade 
kulturhistoriska miljöer.

■■ I Sverige har EU-bidrag från 
strukturfonderna i liten utsträck-
ning använts till vård av kulturarvet, 
men det finns ändå några exempel: 
Det gäller bland annat S:t Nicolai 
kyrkoruin i Visby, Stenstan Visitor 
Center i Sundsvall  och Bergslags-
satsningen som lyfter fram Berg-
slagen som ett kulturhistoriskt och 
turistiskt område.

I mars uppstod ytterligare ras i ruinstaden Pompeji. Sedan tidigare har EU utlovat pengar till restaureringen.   

Foto: Salvatore la Porta

I morgon är det val till EU-parlamentet. Men hur är det egentligen med EU och 
kulturen? Är det EU:s uppgift att rädda det europeiska kulturarvet? Så här inför 
valdagen recenserar vi också den nyutkomna boken om Europas svaga hjärta.

Demokratin i Europa kan inte tas för given

Annika 
Ström  
Melin
Europas svaga  
hjärta från Haag 
1948 till Ungern 
2014
Dialogos förlag

Först maten, sedan moralen, är klassisk politisk 
realism och opportunism. Eller med EU-verklig-
het: Först den inre marknaden, sedan mänskliga 
rättigheter. Med maten först har EU-kommissio-
nen och Ministerrådet gjort mänskliga rättighe-
ter till en kraftlös förhandlingsfråga. Det borde 
rim ligen vara tvärtom: Utan moral ingen färdväg 
värd respekt.  

Det menar Annika Ström Melin, Dagens Nyhe-
ters Brysselkorrespondent. Hon känner en gna-
gande oro över EU:s starka betoning på det eko-
nomiska samarbetet. Hon är också bekymrad över 
unionens oförmåga att se till att medlemsstater 
som kränker mänskliga rättigheter får kännbara 
straff: inte som idag tomma gester av fördöman-
den.

I sin bok ”Europas svaga hjärta – Från Haag 1948 
till Budapest 2014”, tar hon oss i handen och leder 
oss pedagogiskt och lärorikt genom efterkrigsti-
dens Europarörelse, en rörelse som hade demo-
krati och mänskliga rättigheter som ledstjärnor. 

Att Europarörelsens fundament eroderar visar 
hon detaljrikt med det ungerska exemplet där 
hon radar upp den ungerska regeringens brott 
mot EU:s artikel 2 om mänskliga rättigheter. Ung-
erns starke man Viktor Orbán, just omvald till lan-
dets obestridde ledare, skrattar högt och ger EU-
kommissionen fingret: Ostraffat!

Formellt kan rösträtten för ett medlemsland som 
allvarligt åsidosätter mänskliga värden dras in. 
Detta har aldrig skett i EU:s historia, trots brutala 
övergrepp på minoriteter i Italien, Ungern, Rumä-
nien och Bulgarien. För att inte tala om medbor-
garens rättslöshet inför stat och domstolar i Ung-
ern och Rumänien. 

EU-kommissionen kan enas om utformningen 
av glödlampor, men inte om mänskliga rättighe-
ter.  Denna oförmåga är en av unionens akilles-
hälar som på sikt kan välta omkull hela unions-
bygget, eller mindre dramatiskt uttryckt: minska 
unionens gemensamma nämnare så att bara det 
ekonomiska samarbetet återstår. En kapitalets 

gemenskap där demokrati är en prissatt förhand-
lingsfråga.

EU är en ekonomisk jätte, men en politisk dvärg 
som tar sig haltande fram. Den byråkratiska över-
statligheten växer, nationalismen likaså. Motsätt-
ningarna mellan unionsmedlemmar i nord och 
syd ökar dramatiskt. Kunskaperna om revanschis-
mens och fattigdomens effekter under Europas 
nittonhundratal tycks bortblåsta. Förundrade och 
ibland förfärade åser EU-kommissionen och uni-
onens ledande stater fascismens framväxt, oför-
mögna till analys och handling. EU:s ledarskap får 
vad det förtjänar: Medborgarna gör tummen ner 
och vänder ryggen till.

Ström Melin skriver, kanske som ett förebud: 
”När en rättstat bryter samman kan en regering 
använda sin övermakt till vad som helst. En stat 
som kränker människornas grundläggande rättig-
heter kommer också – förr eller senare – att utgöra 
ett hot mot andra länder.”

Ulf-Göran  Widqvist

EU-kommissionen kan enas om 
utformningen av glödlampor, men inte 
om mänskliga rättigheter, konstaterar 
Ulf-Göran Widqvist efter att ha läst 
Annika Ström Melins nya bok om 
Europas svaga hjärta.  
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