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Bæredygtighedsfokus: EU’s Charter for grundlæggende rettigheder   
 
Om projektet: i Art of Fundamental Rights er fokus på fundamentale rettigheder, som er at finde på tværs af 
bæredygtighed, da rettighederne også fokuserer på bæredygtighed. Vi har med projektet haft fokus på EU’s 
charter for grundlæggende rettigheder, da de understreger de rettigheder vi som borgere har i Europa.   
 
EU’s Charter indeholder rettigheder og friheder under seks overskrifter:   

o værdighed  
o friheder  
o ligestilling  
o solidaritet  
o borgernes rettigheder  
o retssystemet  
o  

Der er særligt fokus på verdensmål 5, 10 og 16. Projektet består af syv kunstværker fra professionelle 
kunstnere fra hele Europa, der hver især fortolker EU's charter for grundlæggende rettigheder gennem 
forskellige kunstarter. Kunstværkerne er af høj professionel kvalitet og bliver udført af både etablerede og 
spirende kunstnere, der hver benytter forskellige materialer, kunst- og udtryksformer.  Så hver én kunstner 
fortolker hhv. Værdighed, Frihed, Ligestilling, Solidaritet, Borgernes Rettigheder, Retssystem og Rettigheder 
(generelt).  Nyt Europa er i stadig gang med at lave kunstudstillinger rundt om i Danmark og i Europa, med 
disse forskellige værker. De har blandt andet været udstillet på biblioteker, Højskoler og på Folkemødet på 
Bornholm. Derudover har flere og fået en eller flere plakater hjem i deres private hjem hvor udstillingen 
”lever videre”.  
 
Vigtigheden af indsatsen: Kunst har gennem tiden skabt demokratisk dannelse hos mennesker af alle aldre, 
fordi det er en formidlingsform, der bidrager til at udbrede og forstærke den almene viden om aktuelle 
tendenser i vores samfund. Formålet er, at kunstværkerne i Art of Fundamental Rights vil inspirere en bred 
offentlighed til at interagere i debatten om vores fælles fundamentale 
rettigheder. Læring: Ved at invitere kunstnere til at fortolke et kapitel, 
er de med til at skabe en fortælling om en rettighed, som tekst sjældent 
kan gøre det. Derudover fortolker iagttagere så endnu denne rettighed 
ud fra deres eget perspektiv, hvilket kan skabe dialog med andre 
iagttagere. Der skabes især dialog mellem mennesker der normalt ikke 
vil diskutere EU’s grundlæggende  
rettigheder, men det visuelle univers gennem kunst skaber ny form  
for dialog. Derudover kan kunst også være katalysator for dialog  
mellem mennesker der taler forskelligt sprog, da kunsten kan skabe  
et fælles sprog, eller et fælles udgangspunkt for en fremtidig 
samtale.    
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