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rt for Ukraine en verder
De campagne rt for Ukraine heeft gedurende de hele maand maart gelopen. In totaal meldden zich bijna
300 initiatieven van allerlei soorten en grootten, die ons keer op keer diep hebben geraakt. Van
filmvertoningen, benefietvoorstellingen en vele donaties, tot speciale teken en fotografielessen, verlichte
gebouwen en aandacht op social media. En de VriendenLoterij heeft een deel van de organisatiekosten
op zich genomen. Dit alles heeft bijgedragen aan een breed gedragen gevoel van saamhorigheid en
solidariteit van onze sector, en de geweldige kracht van kunst en cultuur om mensen samen te brengen en
troost te bieden.
We houden dit gevoel graag vast in een volgende fase van de campagne, bijvoorbeeld door vanuit onze
sector een bijdrage te leveren aan de opname van vluchtelingen in onze samenleving. Vluchtelingen met
een verblijfsvergunning (zoals mensen uit Oekraïne) kunnen volledig deelnemen aan de maatschappij.
Daar hoort ook cultuur bij.
Onder de noemer van hArtforUkraine willen we culturele organisaties aanmoedigen om vluchtelingen
toegang te bieden tot hun aanbod en faciliteiten, zowel voor passieve als actieve cultuurbeleving, als voor
professionele uitvoering door gevluchte kunstenaars.
We vragen daarom onze leden, nieuwsbrieflezers en eerdere deelnemers aan de campagne om ideeën en
initiatieven, zodat we de voorbeelden kunnen verzamelen op hartforukraine.nl ter inspiratie van anderen
en voor vluchtelingen om te vinden. Zo roepen we bijvoorbeeld culturele instellingen die werkplekken aan
kunnen bieden op om zich te melden bij Refugeehelp.nl.
Ook horen we graag welke knelpunten men ervaart bij het organiseren van deze initiatieven. Dit kunnen
we dan met het ministerie van OCW en DutchCulture bespreken. Met hen hebben we contact over dit
onderwerp en zij willen de sector hier graag in bijstaan.
#rtforUkraine #hArtforUkraine
hArt for Ukraine

Oproep Culture Action Europe
In aanloop naar de bijeenkomst van de Cultuurministers van de EU lidstaten op 4 en 5 april stuurden
Culture Action Europe, European Culture Foundation en Europa Nostra een brief naar alle nationale
overheden met een pleidooi om solidariteit te betuigen met culturele instellingen en individuen in en uit
Oekraïne.
"This unprecedented war calls for unity and solidarity. Artists, cultural workers and heritage professionals
not only in Ukraine, but elsewhere in Europe and even in Russia itself, were among the most forceful
voices to warn against the Russian aggression, condemn it, call for defiance and resistance, often at the
risk of their own lives. In recent weeks, we have also witnessed outstanding mobilisation of civil society,
NGOs, grassroot initiatives as well as individuals putting in place concrete actions to help Ukraine."
Naast de zeer nodige humanitaire hulp, roept de brief ook op om het culturele veld niet uit het oog te
verliezen. De schrijvers vragen de Europese Unie om ook de noodsituatie waarin de kunst, cultuur en
erfgoedsector van Oekraïne zich momenteel bevinden een zichtbare plek te geven binnen de bredere
steun die wordt geleverd. Zoals binnen het 'Trust Fund for Ukraine' dat binnenkort wordt gelanceerd. Ook
wordt gevraagd om te kijken naar mogelijkheden om particuliere fondsen te ondersteunen in hun acties,
om zo hun impact te versterken.
Lees de hele brief via de onderstaande knop:
OPROEP CULTURE ACTION EUROPE

Steun aan de culturele sector van Oekraïne
Er zijn meerdere manieren om directe steun te verlenen aan de Oekraïense culturele sector, en aan de
getroffen kunstenaars, journalisten en wetenschappers. Laat het ons weten wanneer er initiatieven zijn die
wij breder kunnen delen met ons netwerk in Nederland.
Een aantal deelnemende organisaties aan de campagne #hArtforUkraine koos culturele instanties als
bestemming voor hun financiële bijdragen, zoals cultureelplatform Izolyatsia in Kiev en het Les Kurbas
Academic Theater in Lviv.
Veel van onze partners houden ook lijsten bij met initiatieven in Nederland en binnen Europa waar onze
leden mogelijk bij aan kunnen sluiten, die door onze leden kunnen worden gesteund, of waar ze meer
informatie kunnen vinden. Een overzicht van een greep uit de vele initiatieven lees je hier.
Lijst van initiatieven

Kunsten ‘92 komt op voor de belangen van kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve sector. Word ook Lid of
Vriend om hier aan bij te dragen.

Reageren op deze nieuwsbrief:
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