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Προτάσεις Πολιτικής για τον Πολιτισμό 
 

Το Βολτ υποστηρίζει τον πολιτισμό ως ένα δημόσιο αγαθό στο οποίο πρέπει να έχουν 

πρόσβαση άπαντες. Ο ελληνικός και ευρωπαϊκός πολιτισμός δεν πρέπει να έχουν εσωτερικά 

σύνορα, αλλά να προωθούνται ελεύθερα, χωρίς διακρίσεις.  

Ο πολιτισμός, ταυτόχρονα, είναι και ο τομέας εργασίας πολλών ανθρώπων. Η δημιουργία 

των κατάλληλων υποδομών που θα υποστηρίζουν την αποδοτική του λειτουργία καθώς και 

η εξασφάλιση ικανοποιητικών αμοιβών για τους εργαζομένους, ώστε να συνεχίσουν την 

προσφορά τους, είναι σημαντικά για την πολιτιστική ανάπτυξη. 

 

Προτάσεις πολιτικής  

● Άρση εθνικών φραγμών στην παραγωγή και διάθεση έργων πολιτισμού εντός της 

Ε.Ε. 

 

Το Βολτ ως πανευρωπαϊκό κόμμα προωθεί μια κοινή πολιτιστική πολιτική σε όλη την Ε.Ε 

Σύμφωνα με αυτήν, θα πρέπει να αρθούν οι εθνικοί φραγμοί στην παραγωγή και στη διάθεση 

των έργων πολιτισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. 

 

● Διασύνδεση του ελληνικού πολιτιστικού γίγνεσθαι με το ευρωπαϊκό. Ανταλλαγές, 

προσκλήσεις, κοινά προγράμματα με όλους τους πολιτισμικούς φορείς στις χώρες 

της Ε.Ε. 

 

● Ενίσχυση των μεταφράσεων, μετακλήσεων, μεταγλωττίσεων, μεταδόσεων των 

ευρωπαϊκών πολιτιστικών έργων σε όλη την Ε.Ε. 

 

● Θεσμοθέτηση του ευρωπαϊκού προσδιορισμού, δίπλα στον εθνικό, για τα έργα που 

εκπροσωπούν χώρες της Ε.Ε. σε διεθνή φεστιβάλ, οργανισμούς και θεσμούς. 

 

● Προστασία και ανάδειξη των πολιτισμικών μνημείων από κοινού σε όλη την Ε.Ε. ως 

μνημείων της ευρωπαϊκής κληρονομιάς.     

 

● Κοινή ευρωπαϊκή πολιτική κινήτρων και φοροαπαλλαγών σε χορηγούς και 

χρηματοδότες πολιτιστικών προϊόντων, φορέων και θεσμών. 

 

● Ανάδειξη των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών μέσων σε προαγωγούς πολιτισμού και 

όχι κομματικών και ιδιωτικών συμφερόντων. Ο σχεδιασμός ψυχαγωγικών 

εκπομπών, σειρών και ταινιών να γίνεται πρωτίστως με πολιτισμικά κριτήρια παρά 

εμπορικά. 

 

● Συνδυαστική προβολή Τουρισμού - Πολιτισμού και διάθεση μέρους των εσόδων από 

τον Τουρισμό για τη χρηματοδότηση πολιτιστικών έργων. 
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Υποσημείωση 

Το τρέχον έγγραφο αποτελεί μία καταγραφή των κατευθύνσεων πολιτικής του Βολτ στο 

θέμα και περιλαμβάνει ενδεικτικές, μη εξαντλητικές, προτάσεις πολιτικής. Το έγγραφο αυτό 

είναι υπό διαβούλευση κατά τον προσυνεδριακό διάλογο του 1ου συνεδρίου του Βολτ. Μετά 

την επικύρωση του τελικού κειμένου από το συνέδριο, θα αποτελεί τον πλοηγό για τη 

χάραξη των πολιτικών του Βολτ.   


