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Elkarrizketaren eta Garapenaren aldeko Kultura Aniztasunaren Munduko Eguna 
zalantzaz eta kezkaz betetako une batean iritsi da aurten. 
 
Leku publikoak, kultura-erakundeak eta ikuskizun- eta kontzertu-aretoak itxi egin dira, 
eta horrek, askori, kulturaren esparrua uzkurtzea eta are gehiago bakartzea ekarri die. 
 
Zorionez, gaur egun ditugun baliabide teknikoek aukera ematen digute, horrelakoak 
erabili ahal izateko zortea dugunoi, leku konfinatuen estutasuna konpentsatzeko.Hala, 
hamaika ekimen loratzen ikusi dugu, berritu egin dute praktika kulturalekiko interesa 
mundu guztian, eta agerian jarri dute haien aberastasun oparoa.Erruz ikusi ditugu 
ekintza koordinatuak, ekimen originalak eta sormena, geldi egotera behartuta egon 
garen garai honetan, eta gizadiaren aberastasunetako bat ikustarazi digute:gure 
aniztasuna. 
 
COVID-19ak ez du lortu kulturen arteko elkarrizketa gelditzea, baina krisi honek epe 
luzera izan ditzaketen ondorioek, batik bat ekonomikoek, izugarri kaltetu dezakete 
aniztasuna.Krisialdiek kontzentrazioa eta uniformetasuna ekarri ohi dute, eta arrisku 
maltzur horrek mehatxatzen gaitu orain. 
 
Nahikoa babes izan ezean, egiturak desagertuko dira, ikusteko eta sentitzeko modu 
horiek suspertzeko eta entzuteko aukerak galduko dira, kultura-aniztasuna murriztu 
liteke, eta gizadia izango da kaltetua. 
 
Horrenbestez, aniztasun hori babestu behar dugu, berandu baino lehen.Horregatik, 
UNESCOk ResiliArt mugimendua abiatu zuen, sasoi zail honetan kultura-aniztasuna 
babesteko eta sustatzeko bideak bultzatu eta moduak aurkitu nahian.Mugimenduak 
artistak, kulturaren arloko profesionalak, gobernuak, gobernuz kanpoko erakundeak 
eta sektore pribatua biltzen ditu, denek batera pandemiaren ondorioei buruzko 
gogoeta egin dezaten, eta hala, kultura-aniztasunaren etorkizuna itxuratzen ari gara, 
adimen kolektiboaren bidez eta denon artean kultura eraikiz. 
 
Oraingo krisi honek kontzientzia hartzeko eta ahalegin berriei ekiteko balio behar du, 
askotariko kultura-moduek eta loratzen ari diren kultura-egiturek luzaroan irauteko eta 
garatzeko modua izan ahal izan dezaten, krisiak benetan egin duena ez baita lehendik 
ere kasu askotan bazeuden zailtasunak argitara ateratzea besterik. 
 
Aurtengo maiatzaren 21ean, Elkarrizketaren eta Garapenaren aldeko Kultura 
Aniztasunaren Munduko Eguna, UNESCOk dei egiten die guztiei:elkarrekin, ospatu eta 
babestu dezagun kultura-aniztasuna, gizadiaren ikurra da eta. 
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