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بنیاد فرهنگی اروپا یک سازمان مردم نهاد است که به گفته خود برای اروپایی بهتر، باز و دربرگیرنده 

از سال پیش برای ارتقای وحدت اروپا  65کند. این بنیاد های گوناگون کار میتمام مردم با تنوع

ها به هنگام تاسیس این بنیاد بر این آن های آموزشی و فرهنگی تاسیس شد. تشویق به فعالیت طریق

تواند افکن مقاومت کند. فرهنگ میتواند در مقابل نیروهای تفرقهعقیده بودند که فرهنگ می

 ای بهتر را ترسیم نماید.ندهداستان اروپا را روایت کند و آی

در چشم انداز این بنیاد نوشته شده است که فرهنگ از لحاظ ما منبع ارزشمندی برای  چشم انداز: 

توانیم بفهمیم که چگونه با هم زندگی کنیم، هویت خود را نده اروپا است. در چنین فضایی میآی

 درک کنیم و این سرزمین را تبدیل به خانه کنیم. 

اسر اروپا از لحاظ یک جامعه مدنی را بپروراند که در سرت نهاد تالش دارد تا این :ماموریت بنیاد

کند که تاثیرات ملموسی دار باشد. این بنیاد تعهد میشده و از لحاظ فرهنگی ریشهاجتماعی توصیه

گذاری بگذارد و با نیروهای بر جامعه مدنی، ابتکارات شهروندان، افکار عمومی و پیشنهادهای سیاست

 اندازند مقابله کند. کننده که صلح و پیشرفت اجتماعی در اروپا را به خطر میتقسیم

اند به این رسپایه و اساس همه کارهایی است که این بنیاد به انجام می  ،هاحمایت از طرح  نحوه کار:

های اتحادیه اروپا صورت که برای مشارکت اجتماعی و فرهنگی در سطح محلی و سیاست

هایشان از طریق کنندگان فرهنگی و پروژهاز متحول. این بنیاد گیردمحوری در نظر میجایگاهی 



دامات کند. از دیگر اقهای آموزشی حمایت میهای آنالین و برنامهپلتفرمهای مالی، گرانت،  کمک

 نماید.ها را تسهیل میکند و همکاریها را به سیاستگذاری وصل میاین بنیاد این است که محلی

ارائه های حمایتی بنیاد یکی از نمونه طرح گفته شوددر مورد امتیازات این بنیاد سخن  پیش از آنکه

گیرد که قصد دارند هایی تعلق میای این بنیاد به افراد و ایدهو توسعههای تحقیقاتی  کمک.  گرددمی

استفاده کنند. ای یا اروپایی  های فرهنگی و خالقانه برای تغییری مثبت در سطح محلی، منطقهاز شیوه

ن طرح هایی از سایت که مرتبط با ایاست که در ذیل بخش «شهروند شجاعطرح » ها،یکی از طرح

 است. ترجمه شده بوده

 2018های مالی تحقیقات و توسعه در سال شهروندان شجاع: کمک 

ن را از طریق فرهنگ ایجاد کند. در فراخوا برابرساز و هایی هستیم که تغییراتی مثبت ما عاشق ایده

باشند، گروهی افزایی متمرکز  ای هستیم که بر روی همهای جسورانهجدیدی که داشتیم به دنبال ایده

 د. ناندک آن را هدایت کنند و افراد را در داخل و فراتر از جوامع موجود به هم پیوند ده

آید نه فقط کند یک شهروند به حساب میروستا، شهر یا شهرستان زندگی می هر کس که در 

برای   هایی هستند که انرژی و شجاعت آنهاها و سازمانای خاص. شهروندان شجاع افراد، گروهعده

 موثر است.پرورش اروپا به عنوان یک وطن 

پروژه  31ایم. در نهایت ما به برنامه از همه جای اروپا و فراتر از اروپا دریافت کرده 500ما بیش از 

گاهی های جسورانه ایشان شامل افزایش آگوییم! پروژهآمد میمان خوشجدید برای ورود به شبکه

های جسمی و ... ه، توانمندسازی افراد با معلولیتیی داوطلبانهااجتماعی در شهر، کارآزامایی

 ها در ذیل آورده شده است[.]برخی از طرح شود.می

 سال حضور سیاه پوستان در هلند 100 -جسیکا دابرو  ❖

جسیکا دابرو یک شبکه برای دانشجویان و متخصصان جوان آفریقایی تبار و یک آرشیو تاریخی 

نری کند. از طریق شبکه پیشنهادی او یک پروژه هاستعمار و بردگی در هلند ایجاد میاز نژاد، 

( و دی )مهاجرهای هلنکند که در آن تاریخ حضور سیاهو تاریخ شفاهی توسعه پیدا می 



شود. این اطالعات تاریخی و تغییرات اجتماعی قرار داده می  هاهای خوب پیرامون فعالیتتمرین

د بود. نمایشگاه، نهای صوتی در دسترس خواهها و فایلایت با فیلماز طریق یک وب س

 او است. های کارجزء دیگر بخش ،رویدادهای جانبی و انتشار برخی مطالب در نشریات

 نمایشگاه دو ساالنه سوریه ]آلمان[ –خالد براکه  ❖

دهی کند؛ سازمانایشگاه دوساالنه سوریه را  خالد براکه، هنرمند و مدرس سوری قصد دارد تا نم

المللی از طریق چارچوب یک دوساالنه است. ایشگاه سیار سوری و هنرمندان بیناین اولین نم

ها با توجه به مسیرهای دهد و این مکانیر میدوساالنه سوریه مکان خود را در هر نسخه تغی

. این دوساالنه داندیگر نقاط جهان در نظر گرفته شدهپناهندگان سوری از لبنان تا مرکز اروپا و 

قصد دارد چیزی بیش از یک نمایشگاه هنر معاصر باشد؛ هدف این است که یک رویداد هنری 

ها، موسیقی و گفتگوهایی باشد که به نفع جامعه محلی و ها، نمایشبا ارزش به همراه سخنرانی

 واردان باشد.ایجاد حس تعلق به تازه

 نقطه ارغوانی ]رومانی[ –رالوکا کرویتورو  ❖

اش ذهنیت مردم در بخارست را این هنرمند رومانیایی که در هلند ساکن است قصد دارد با ایده

تغییر دهد. او امیدوار است راهکارهایی کوچک و پایدار ارائه دهد و با معرفی مفهوم تعمیرات 

او نه تنها قصد دارد شد. و خرید مستقیم از تولیدکنندگان خرد، به ساکنان این شهر آگاهی ببخ

یگزین برای درک مصرف شود بلکه ها را زنده کند و باعث تحریک یک راه جامهارت

اند را بازگشایی کند. کمونیست وجود داشته سلطهخواهد فضاهای کارگاهی که پیش از می

هستند اند میراثی ارزشمند های کوچک حکاکی شدهای که بر دیوارهای این کارگاهتاریخچه

وران یهودی، ارمنی، کند چرا که پیشهنوع فرهنگی در اینجا را روایت میکه داستانی قوی از ت

کردند که اکنون در آستانه ساخت این جامعه با هم همکاری می روسی و روم همه با هم برای

 انقراض قرار دارند.

 جلوگیری از فرار سربازی ]آلمان[ –لونت دوران  ❖

اند. با مشکالتی مواجهاند نفر به خاطر اینکه از سربازی اجباری فرار کردهدر ترکیه صدها هزار 

در مضیقه قرار اند و در زندگی روزمره خود این مردان از لحاظ اجتماعی به حاشیه رانده شده



گیرند. این پروژه قصد دارد این وضعیت را تغییر دهد و یک خدمت مدنی ارائه دهد. هدف می

 های مشابهیک وبسایت برای تبادل تجربیات توسط این مردان در وضعیتاز این ایده ایجاد 

دوران و همکارانش در حال  برای تغییر است. لونت ییهامدلها و هاید است که شامل

های ریزی برای تولید فیلم کوتاهی هستند که در آن ابزارهای هنر معاصر، طنز و فعالیتبرنامه

 اند. سیاسی با هم آمیخته شده

 ردیابی ]سوریه[ –نور ابو فرج  ❖

مورد هدف تِیست آرت )هنر را بچش( مخاطبانی را در دمشق از مذاهب و مناطق مختلف را 

تا در یک برنامه جوانان سوری را به رویدادهای هنری جذب کند. بسیاری از  قرار داده است

ها در ز آنکنند و بخش بزرگی ایطی منزوی و چالش برانگیز رشد میجوانان سوری در مح

انان را به خواهد تا جوکنند. تِیست آرت میدگی میهای اجتماعی زنواقعیت مجازی رسانه

ل فاز تحقیقاتی، رویدادهای ای واقعی دعوت کند. این ایده شامرویدادی واقعی و جلسه

 شده و همچنین وبسایت است.تعیین 

 امتیازات بنیاد فرهنگی اروپا

میتوان برخی از موارد زیر را جزء ره این بنیاد صورت گرفته است با توجه به مطالعاتی که دربا

 امتیازات آن به شمار آورد:

این بنیاد هدف روشنی دارد و تمام اقداماتش را در همین جهت چیده است. هدف اصلی  •

اند و نقشی هایی که به حاشیه رفتهگروه این بنیاد حفظ یکپارچگی اروپا است و تالش دارد

های ناخواسته در اروپا در آینده اروپا ندارند را به عرصه بیاورد تا از این طریق جلوی تقسیم

گرفته شود. این بنیاد قصد دارد که به همه بفهماند که شهروند اروپا هستند و با استفاده از 

لف، پیوندها بین جوامع مختلف را تقویت ابزارهای فرهنگی و ایجاد تعامل بین اقشار مخت

 نماید.

ای دیگر را تصور کن«. اعضای بنیاد بر شعار بنیاد فرهنگی اروپا این است که »اروپا و آینده •

این اعتقاد هستند که برای ایجاد تغییرات اجتماعی سخت بایستی ابتدا مردم بتوانند آن تغییر 

ه ممکن شود ابتدا بایستی آن را تصور نمود. را تصور کنند؛ برای اینکه یک محال تبدیل ب



مردم، آل اروپا است چرا که ن مجموعه تصویرسازی از حالت ایدههای ایلذا یکی از تالش

توانند به تغییر در آل اروپا نداشته باشند نمیفعالین و سیاستگذاران تا تصویری از حالت ایده

 آن جهت فکر کنند. 

ه محلی سپرد که در جامعن است که کار را به مبتکرینی می یامتیاز اجرایی این بنیاد در ا •

دهد که ابتکارش در همه جا ور داشته باشد. شخص مجری قول نمیاجرای طرح حضمحل

شناسد و از بافت اجتماعی ای که او میکند که در محلهلیت اجرا داشته باشد اما تعهد می قاب

. لذا این بنیاد در این رابطه نگرانی اشدداشته بآن آگاه است چنین اقدامی تاثیرات مثبت 

بزرگی ندارد که ممکن است این طرح چه تاثیرات بدی داشته باشد چرا که اوال این طرح 

خورد کار تا حدودی آگاه است و ز پذیرد و از باسط یکی از آشنایان محلی انجام می تو

توانند توجه میابلق ها در صورت موفقیتِثانیا طرح بسیار مختصر و محلی است. این طرح

تاثیر به سیاستگذاران  جامعیتِ های کارشناسان قرار بگیرند تا در صورت تاییدِمورد بررسی

های اجتماعی و فرهنگی  فعالیت کند تا افراد مستعدِنهاد شوند. این شیوه اجرا کمک میپیش

سرزمین مشخص فرهنگی در سطح -های اجتماعیاسایی شوند و شمایی کلی از دغدغهشن

 گردد.

از دیگر امتیازات اجرایی این بنیاد این است که افراد پرشور و مستعدی که قصد انجام فعالیتی  •

ایت مالی، مورد آموزش توانند عالوه بر حمگیرد میارند و طرحشان مورد توجه قرار میرا د

 مند ارتقا پیدا کنند.شود افراد دغدغهقرار گیرند و این مسئله باعث می

 منبع: 

www.culturalfoundation.eu 

 

http://www.culturalfoundation.eu/

