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we are more – działaj na rzecz kultury w Europie to ogólnoeuropejska 
kampania na rzecz kultury i sztuki. Kampania zainicjowana została 
w październiku 2010 r. i trwać będzie do 2013 r., kiedy Unia Europejska 
podejmie decyzję w sprawie kolejnego wieloletniego okresu jej finansowania.

Celem kampanii we are more jest wspieranie kultury, sztuki i dziedzictwa. 
Wraz z edukacją, spójnością społeczną oraz równowagą ekologiczną stanowią 
one obszary, w których Unia Europejska powinna podjąć bardziej zdecydowane 
działania inwestycyjne – o ile chce nadal się rozwijać, a sama Europa ma 
w przyszłości pozostać dobrze funkcjonującą demokracją. 

Kampania została zainicjowana przez międzynarodową sieć „Culture 
Action Europe” oraz Europejską Fundację Kultury i ma stanowić instrument 
zachęcający obywateli oraz europejskie organizacje i instytucje do 
zaangażowania się i zwiększenia środków finansowych przeznaczonych 
w programach Unii Europejskiej na działania w obszarze kultury i sztuki.

Kampania głosi dwa podstawowe postulaty. Po pierwsze wzmocnienie 
i ulepszenie Programu „Kultura” poprzez zmianę jego charakteru na bardziej 
eksperymentalny i odważny. Po drugie, wzrost i silniejsze wsparcie finansowe 
dla kultury, sztuki i dziedzictwa w Europejskich Funduszach Strukturalnych 
mających na celu poprawę spójności, a także rozwój lokalny i regionalny. 

„Tak. we are MORE! 
Koniecznie musimy 
połączyć siły! Dziękuję za tę 
inicjatywę, która przypomina 
nam po raz kolejny, że my, 
jako obywatele, artyści 
i wszyscy działający w sferze 
kultury, mamy większy 
wpływ na kształtowanie 
lepszej przyszłości niż nam 
się wydaje”.

Derya Yuksek 
na blogu kampanii 

„Jestem zachwycony i pokrzepiony widokiem tak silnej 
obywatelskiej mobilizacji europejskiego sektora kultury. 
Dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie i poświęcenie – 
razem, rzeczywiście możemy więcej – we are more!”

José Manuel Barroso – przewodniczący Komisji Europejskiej w nagraniu wideo 
podczas inauguracji kampanii

Podpisz naszą petycję! 
Pod petycją kampanii podpisało się już ponad 15 000 osób i otrzymała wsparcie członków 
Parlamentu Europejskiego, znanych artystów oraz działaczy kultury.
Podpisz petycję na stronie www.wearemore.eu/manifesto

„Wierzę, że w świecie coraz bardziej zdominowanym przez truizmy, 
nieporozumienia i nietolerancję, kampania jest działaniem krzepiącym 
i zainicjowanym w samą porę. Kultura, sztuka i literatura oferują inny 
punkt widzenia, łączą nas i uzmysławiają, że wyobraźni i empatii nie sposób 
wtłoczyć w jakiekolwiek ramy – narodowe czy religijne”.

Elif Shafak, ambasador kampanii – najbardziej poczytna pisarka w Turcji 

Kultura to strategiczny obszar dla długoterminowych inwestycji publicznych – 
a społeczeństwo obywatelskie troszczy się o jej przyszłość!

Ponad 90% Europejczyków uważa, że 
kultura powinna pełnić istotną rolę 
w Unii Europejskiej. Ta opinia musi 
znaleźć swoje odzwierciedlenie 
w polityce i budżecie UE. 

Kultura to nie tylko rzeczywista 
kreatywność i walory artystyczne. 
Kultura to także katalizator społecznej 
i terytorialnej spójności oraz wzrostu 
ekonomicznego. Sektor kultury i sektory 
kreatywne wytwarzają 2,6% PKB UE, 
a także generują znacznie większy obrót 
niż przemysł samochodowy.

Niestety, bezpośrednie wsparcie na 
działania w obszarze kultury i sztuki 
obejmuje tylko 0,05% obecnego budżetu 
Unii Europejskiej.

Zwiększenie nakładów w obszarze kultury, sztuki i dziedzictwa miałoby niewielki wpływ 
na ogólny budżet Unii Europejskiej, za to niezwykle wzmocni twórczy, demokratyczny, 
społeczny i gospodarczy rozwój w Europie. 

Kto stoi za kampanią?
Kampania we are more została zainicjowana przez sieć 
„Culture Action Europe” oraz Europejską Fundację 
Kultury.

Skąd nazwa kampanii we are more – działaj na rzecz 
kultury w Europie?
Chcemy nieść pozytywne przesłanie i wykorzystać 
kampanię do pokazania wielu różnych sposobów, za 
pomocą których obywatele, wspólnoty oraz organizacje 
i instytucje działające w sektorze kultury i sztuki wnoszą 
do naszych społeczeństw znacznie więcej niż tylko to, co 
widoczne na pierwszy rzut oka. 
Unia Europejska to więcej niż węgiel i stal. Do szczęścia 
potrzebujemy więcej niż wzrostu gospodarczego. Jesteśmy 
kimś więcej niż tylko konsumentami. 
Reprezentujemy organizacje powołane przez osoby, dla 
których kultura się liczy i które działają na jej rzecz 
w Europie.

Jesteśmy obywatelami,  managerami i miłośnikami 
kultury, a także rodzicami i aktywnymi członkami 
społeczeństwa.

Dołącz do nas! 
Zapraszamy wszystkich, dla których liczy się kultura 
w Europie! Podpisz naszą petycję, przedstaw cele 
i założenia kampanii swoim lokalnym i regionalnym 
politykom, zorganizuj wydarzenie i uczyń je swoim 
własnym! 

Zwróć się do swoich wyborców, publiczności, sąsiadów. 
Argumentuj, przekonuj, mobilizuj!

„Mam nadzieję, że Wasza kampania 
zainspiruje oraz pomoże zgromadzić 
potrzebne środki, by maksymalnie 
wykorzystać potencjał sztuki i kultury oraz 
by w konsekwencji zmienić nasze życie 
i nasze społeczności”.

David Richmond na blogu kampanii 

Kampanię we are more przygotowała sieć „Culture Action Europe” 
w strategicznym partnerstwie z Europejską Fundacją Kultury

Sieć „Culture Action Europe” jest współfinansowana przez 
Komisję Europejską 

Niniejsza publikacja wyraża poglądy sieci „Culture Action Europe” i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w niej informacji.
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