
Varför skydda kulturarv? 

Under de senaste åren har frågor om kulturarv hamnat i fokus för 

världens uppmärksamhet. IS brutala härjningar i Syrien och Irak har 

chockerat. Det har inte enbart handlat om ett - i det närmaste ofattbart - 

mänskligt lidande, utan även om en omfattande och systematisk 

förstörelse av regionens rika kulturav. I krig är det vanligt att kulturarv 

också förstörs eller skadas, men IS har tagit förstörelsen till en ny nivå 

och gjort kulturarv till direkt mål i sin krigsföring. Denna medvetna 

förstörelse har filmats och spritts via sociala medier för att provocera och 

splittra.  

För att skapa ett kalifat har IS förklarat krig mot den mångfald av 

kulturyttringar som speglar områdets rika kulturarv och är en viktig del av 

det som kallas ”mänsklighetens vagga”. Världsarvet Palmyra i Syrien är 

kanske det mest framstående exemplet på vad IS uppfattar som särskilt 

provocerande eftersom platsens historia visar på en mångkulturell 

mötesplats, en symbol för tolerant och fredlig samexistens mellan flera 

olika folk och kulturer. 

Världssamfundet har dock reagerat mot förstörelsen. Domen i den 

internationella brottsmålsdomstolen ICC mot den maliske jihadisten 

Ahmad al-Faqi al-Mahdi, som kom förra året, likställde, för första gången, 

förstörelsen av kulturarv – världsarvet Timbuktu i Mali – med krigsbrott. 

Domen, som är den första i sitt slag, kommer att vara vägledande för 

framtiden. 

Men kulturarvet hotas idag inte bara av terror och extremister utan även 

av snabba klimatförändringar. Det ställer stora krav på vårt samhälle vad 

gäller kunskap, åtgärder och inte minst en nära samverkan mellan 

myndigheter och organisationer. Stora resurser kommer behöver läggas 

på att skydda och bevara vårt gemensamma kulturarv runt om i världen 

när klimatet förändras.  

Men för tydlighetens skull: det största hotet mot kulturarvet är trots allt 

intressekonflikter som uppstår när samhällen förändras, när vägar ska 

byggas och nya bostadsområden anläggas. 



Många kommuner, myndigheter och företag saknar idag relevant 

komptens och resurser att bedöma vad som värt att bevara och hur det 

ska göras. Det kommer vara en av de stora utmaningarna de närmaste 

årtiondena när världens befolkning växer och urbaniseras. Det handlar 

också om att förstå att kulturarv inte är en bromskloss för utveckling, 

utan att bevarande ger stora möjligheter när gäller att generera både 

arbetstillfällen och skapa mervärde för en stads eller regions attraktion 

såväl som bostadsort som besöksmål.   

 

En förutsättning för effektivt bevarande är kunskap. Digitalisering ger 

unika möjligheter att tillgängliggöra och ge ökad kunskap till många. 

Wikimedias och Unescos utställning om vårt hotade kulturarv är ett 

viktigt bidrag till att sprida kunskap om vårt gemensamma kulturarv och 

dess utmaningar men också att öka intresset och kunskapen för att bevara 

det. 
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