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Manifest van de Europese campagne vóór de kunsten  

we are more 
 
‐ Wij zijn de vele mensen die hedendaagse Europese culturen waarderen en vorm geven. We 

zijn méér dan ‘velen’. Wij zijn méér dan producenten en consumenten. We hechten waarde 
aan culturele rechten, educatie en actief burgerschap. 
 

‐  We geloven dat de sterke traditie van overheidssubsidiëring van de kunsten in Europa een 
verschil maakt voor de diversiteit, toegankelijkheid en kwaliteit van de kunsten. 

 
Kunst, cultuur en geesteswetenschappen appelleren en inspireren ons, en stimuleren ons om 
de wereld waarin we leven uit te dagen en te trotseren. Investeren in de kunsten vanaf de 
kleuterschool tot seniorenleeftijd resulteert in creatieve, innovatieve, democratische en 
diverse samenlevingen. 

 
Laten we de lange termijn overheidsfinanciering die bijdraagt tot een menselijke, sociale  en 
duurzame vooruitgang en verbetering, herdenken. 

 
Nationale overheden en EU-beleidsmakers nemen momenteel beslissingen over het volgende 
EU-budget dat bepalend zal zijn voor de ondersteuning van culturele activiteiten in de 
komende 10 jaar.  
 
NOW IS THE TIME – HET IS NU TIJD om jouw stem te laten horen! 
Teken het  we are more manifest: 
 
Aan de nationale overheden – Aan de Europese beleidsmakers: 
We rekenen op u om de erkenning van de rol van kunst en cultuur in de 
ontwikkeling van onze Europese samenlevingen te versterken door de steun 
voor cultuur te verhogen in het komende EU budget. 

 
www.wearemore.eu/manifesto 
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