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STRUKTUR AV PROGRAMMET

Europarådet definierar den inriktning som ska genomföras
av programmet. Inrättad 1949, är Europarådet den äldsta internationella organisationen i Europa och täcker hela kontinenten.
Dess 47 medlemsstater har enats för att «skydda och förverkliga
de ideal och principer som är dess gemensamma arv och underlätta deras ekonomiska och sociala framsteg» (1949 års Stadga).

Europarådet
Generaldirektoratet för Demokrati
F-67075 Strasburg

Det Utvidgade Delavtalet (EPA) om kulturella rutter
inrättades 2010 och följer Europarådets politiska riktlinjer, beslutar
om programstrategi och certifiering till utmärkelsen «Europarådets
kulturrutter». EPA är öppen för medlemmar och icke-medlemsstater
i Europarådet och syftar till att ge politiskt stöd till nationella,
regionala och lokala initiativ för att främja kultur och turism. För
närvarande har EPA 33 medlemsstater och tre observatörsstater.

www.coe.int/routes

Europeiska Institutet för Kulturrutter
Neumünster Kloster
28, rue Münster
L-2160 Luxemburg
Tel: +352 24 12 50

Genom gemensamma program mellan Europarådet och
Europeiska Unionen har ett samarbete inletts mellan EPA och
Europeiska kommissionen kring kulturrutterna för att skapa hållbara
projekt som främjar kulturell, social och miljömässig utveckling i
Europa.
Det Europeiska Institutet för Kulturvägar (EICR), beläget
i Neumünster Kloster i Luxemburg, är ett institut som inrättades
1998 efter en överenskommelse mellan Europarådet och
Storhertigdömet Luxemburgs regering. Institutet ger råd om
kulturutter som redan är certifierade, ger hjälp till nya projekt,
organiserar tränings- och synlighetsaktiviteter för kulturrutternas
förvaltare samt samordnar ett universitetsnätverk.
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Europarådets Kulturrutter vilar på fyra olika pelare:
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Europarådet är kontinentens ledande
människorättsorganisation. Den består av 47
medlemsstater, varav 28 är medlemmar i Europeiska
Unionen. Alla Europarådets medlemsstater
har anslutit sig till Europakonventionen om
Mänskliga Rättigheter, ett avtal som syftar till
att skydda mänskliga rättigheter, demokrati och
rättsstatsprincipen. Europeiska Domstolen för de
Mänskliga Rättigheterna övervakar genomförandet av
konventionen i medlemsstaterna.

MÅL OCH VÄRDEN
FÖR EUROPARÅDETS KULTURRUTTER
Kulturrutterna lanserades av Europarådet 1987 och visar hur
historien från olika länder i Europa bidrar till ett gemensamt kulturarv
genom att möjliggöra resor i tid och rum.
Kulturrutterna införlivar Europarådets grundläggande värden:
mänskliga rättigheter, kulturdemokrati, kulturell mångfald och
identitet och ömsesidigt utbyte och berikande upplevelser över
gränser och århundraden. De fungerar som kanaler för interkulturell
dialog och främjar bättre kunskap och förståelse för en europeisk
kulturidentitet.
Kulturrutterna bevarar och förstärker Europas natur-- och
kulturarv som ett led i att förbättra livsmiljön och som en källa till
kulturell, social och ekonomisk utveckling. De främjar kulturturism
som en del i hållbar utveckling.

AKTIVITETER
Genom sitt program för kulturrutter erbjuder Europarådet en
modell för kultur och turism. Möten, kurser, seminarier och forum
organiseras regelbundet för att främja utbyten och utveckling av
gemensamma och, innovativa strategier för att stödja kulturell och
ekonomisk utveckling, hållbar turism och europeiskt medborgarskap.
Kulturrutterna ingår i ett brett nätverk som möjliggör synergier
mellan nationella, regionala och lokala myndigheter och ett brett
spektrum av föreningar och ekonomiska aktörer.
Programmet drar nytta av ett effektivt samarbete med EU och
andra ledande internationella organisationer.

Från och med juni 2019 finns det 38, av Europarådet
certifierade, kulturrutter som täcker olika teman av europeiska
minnesmärken, historia och kulturarv samtidigt som de bidrar till
mångfalden i dagens Europa.
33 Medlemsstater i det
Utvidgade Delavtalet (år för
anslutning):
Andorra (2012)
Armenien (2015)
Azerbajdzjan (2011)
Bosnien och Hercegovina
(2016)
Bulgarien (2011)
Cypern (2011)
Finland (2018)
Frankrike (2011)
Georgia (2016)
Grekland (2011)
Italien (2011)
Kroatien (2016)
Lettland (2019)
Litauen (2012)
Luxemburg (2011)
Monaco (2013)
Montenegro (2011)
Norge (2011)
Österrike (2011)
Polen (2017)
Portugal (2011)
Rumänien (2013)
Ryssland (2011)
San Marino (2017)
Schweiz (2013)
Serbien (2012)
Slovakien (2014)
Slovenien (2011)
Spanien (2011)
Turkiet (2018)
Tyskland (2013)
Ungern (2013)
Vatikanstaten (2018)
3 Observera Stater till det
Utvidgade Delavtalet:
Albanien (2019)
Irland (2019)
Sverige (2019)

CERTIFIERING
Certifierade Kulturrutter utvärderas
vart tredje år. Nya Kulturrutter
certifieras av Europarådet, baserat på
ett antal kriterier:
Illustrera ett tema som är representativt för europeiska värden och
gemensamt för minst tre länder i
Europa;
r föremål för gränsöverskridande,
Ä
tvärvetenskaplig forskning;

U
ppmärksamma europas minnesmärken, historia och kulturarv
och bidra till tolkning av Europas
mångfald idag;
Stödja kulturella och pedagogiska
utbyten för ungdomar;
 tveckla exemplariska och innovaU
tiva projekt inom kulturturism och
hållbar kulturutveckling;
 tveckla turistprodukter riktade till
U
olika grupper.

Certifierade Kulturrutter (år
för certifiering):
Santiago de Compostela
Pilgrimsvägar (1987)
Hansa (1991)
The Viking Cultural Routes
(1993)
Via Francigena (1994)
Rutter av El legado andalusí
(1997)
Fenikernas rutter (2003)
European Mozart Ways (2004)
Europeiska vägen för judiskt
arv (2004)
Pyrenéns järnväg (2004)
Cluniac webbplatser i Europa
(2005)
Ruttar av olivträdet (2005)
Rutt Martin av Tours Saint
Martin (2005)
VIA REGIA (2005)
TRANSROMANICA (2007)
Iter Vitis (2009)
Europeiska kvarteret för
Cisterciens Klosterna (2010)
Europeiska rutter
kyrkogården (2010)
Europeiska vägen för
historiska termiska städerna
(2010)
Prehistoric Rock Art Trails
(2010)
Saint Olav vägens väg (2010)
Europeiska keramikvägen
(2012)
Europeiska vägen för
megalitisk kultur (2013)
Huguenot och Waldensian
spår (2013)
ATRIUM (2014)
Réseau Art Nouveau Network
(2014)
Via Habsburg (2014)
Destination Napoleon (2015)
Europeiska rutter av kejsaren
Charles V (2015)
I fotspåren av Robert Louis
Stevenson (2015)
Romerska kejsare och Donau
vinrutt (2015)
Förstärkta städer i GrandeRegionen (2016)
Impressionisms Routes (2018)
Via Charlemagne (2018)
Europeiska industrivägen
(2019)
Iron Curtain Trail (2019)
Le Corbusier Destinations
(2019)
Liberation Route Europe
(2019)
Reformationsvägar (2019)

