Unesco
Unesco är FN:s organisation för fredsarbete genom
samarbete inom utbildning, forskning, kultur och
kommunikation. Unesco har 195 medlemsländer och är
inte främst en biståndsorganisation utan arbetar med
alla länder för att finna lösningar på gemensamma problem. Unesco samarbetar med ett stort
nätverk av frivilligorganisationer, biosfärområden,
Världsminnen m.m.

Svenska Unescorådet
Unescos 195 medlemsländer förutsätts ha en
nationalkommission som fungerar som länken
mellan FN-organet Unesco och olika institutioner
och organisationer i det egna landet. Unescorådets
ledamöter utses av regeringen, de är högst 12
stycken och är yrkesverksamma inom Unescos olika
ansvarsområden (utbildning, vetenskap, kultur,
kommunikation). Unescoråden från de nordiska
länderna samarbetar nära för att kunna dra nytta av
expertis och resurser.
Regeringen har antagit en strategi för allt svenskt
samarbete med Unesco, där slås fast prioriteringar
för samarbetet. Många svenskar sitter i olika styrelser
och nätverk inom Unesco och Sida ger stöd till
Unesco för främst utbildningsarbete.
Unescorådet ger råd till regeringen när det gäller
Unescofrågor till exempel när regeringen ska fatta
beslut om Unesco, och informerar i Sverige om
Unescos verksamhet. Se www.unesco.se

Utbildning, vetenskap,
kultur och kommunikation
bygger fred

Unesco prioriterar:

Utbildning för alla
Utbildning är avgörande för att ge individer och
samhällen förutsättningar för att utvecklas och bidrar
bland annat till bättre hälsa och levnadsvillkor. Unesco
arbetar med att stödja länder i att utveckla likvärdig
utbildning av god kvalitet och livslångt lärande för alla.
Unesco samordnar också FN:s arbete med utbildning
för hållbar utveckling.

Vetenskap för världens utveckling
Forskning ger världens länder kunskaper och
möjligheter att bekämpa fattigdom och skapa ett
fredligt, hållbart samhälle. Unesco arbetar med att
ta fram riktlinjer och etiska principer så att
forskningen främjar dessa mål och med att sprida
forskningsresultat.

Kulturell mångfald och Världsarv
Unesco arbetar bland annat genom att hjälpa
medlemsländerna ta fram gemensamma regler, som
t.ex. konventioner. Den mest kända kulturkonventionen
är 1972 års konvention om skydd för världens
kultur- och naturarv (Världsarvskonventionen). Två
andra viktiga kulturkonventioner handlar om det
immateriella kulturarvet (sånger, berättelser,
traditioner) och om kulturell mångfald.

Press- och yttrandefrihet
Unesco har en viktig uppgift i att främja press- och
yttrandefrihet och bidra till att ord, bilder, tankar och
idéer kan flöda fritt. Unesco verkar också för allas
tillgång till information och informationsteknologi.

Omslag: Hantverksfärdigheter av alla slag har genom tiderna förts
vidare från utövare till utövare – för eget bruk eller inom ramen för ett
yrke. Glasblåsning är exempel på ett hantverk som kan ses som ett
immateriellt kulturarv.

Svenska Unescorådet
103 33 Stockholm
www.unesco.se

www.sprakochfolkminnen.se

Unescos konvention om
tryggande av det
immateriella kulturarvet

Eftersom krigen
har sitt ursprung i
människornas
sinnen, måste
försvaret av freden
också byggas upp
i människornas
sinnen.
ur Unescos stadgar

Vad är immateriella kulturarv?
Immateriella kulturarv är traditioner som lever
och överförs mellan människor — handens
och kroppens kunskaper, erfarenheter och
kreativa uttryckssätt. Det kan vara olika former
av hantverk, ritualer, musik eller berättelser.

Unescos
kulturprogram
Unescos kulturprogram syftar
till att bevara mångfalden av
kulturarv, skapa dialog och
utbyte mellan kulturer, arbeta
fram gemensamma mål och
metoder i form av konventioner
och stödja medlemsländernas
arbete. Unescos konvention om
tryggande av det immateriella
kulturarvet antogs 2003, och
ratificerades av Sverige 2011.

Bild ovan: Capoeira är en afrobrasiliansk kampsport med inslag av
musik, dans och filosofi. Capoeira har nominerats av Brasilien och
blev 2014 antagen till den representativa listan över mänsklighetens
immateriella kulturarv. Se www.unesco.org/culture/ich

Vad är Unescos konvention
om tryggande av det
immateriella kulturarvet?
Konventionens övergripande syfte är att
stödja medlemsländernas arbete för att stärka
och föra vidare kunskaper och traditioner till
kommande generationer och att höja medvetenheten om det immateriella kulturarvets
betydelse samt främja internationellt samarbete och stöd mellan länder.
Konventionen ger länder möjlighet att trygga
kulturarv som vi inte fysiskt kan ta på — att
uppmärksamma och föra vidare kulturell
mångfald och mänsklig skaparkraft. Det kan
vara särskild kunskap, exempelvis inom musik
och hantverk, och traditioner som danser,
högtidsdagar, ritualer och berättelser. Centralt
är att kulturarv ska föras vidare med delaktighet och respekt. Det som strider mot etiska
normer, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling eller lagstiftning omfattas inte.

Internationellt arbete med
konventionen
De länder som ratificerat konventionen väljer
sig emellan en kommitté som leder arbetet.
I olika delar av världen pågår projekt för att
främja målen med konventionen. Medlemsländerna kan nominera kulturarv till konventionens internationella listor samt till ett
register över goda metodexempel och
kommittén fattar besluten. Många ideella
aktörer, som organisationer för musiker,
hantverkare med flera samarbetar med
Unesco kring konventionen.

Sveriges arbete med
konventionen
Institutet för språk och folkminnen ansvarar
för att utveckla arbetet med att genomföra
konventionen i Sverige och samarbetar
med flera organisationer.
De länder som ratificerat konventionen ska
skapa förteckningar över immateriella
kulturarv inom det egna landet. Institutet har
därför utvecklat webbplatsen Levande
traditioner med exempel på immateriella
kulturarv i Sverige. Där finns också program,
projekt och aktiviteter som visar hur man
kan arbeta för att dokumentera eller föra
vidare kunskap.

Välkommen att lämna förslag!
Var med och bidra till en svensk förteckning
över immateriella kulturarv. Målet är att
förteckningen ska bli en växande
kunskapskälla om levande
traditioner i Sverige i vår tid.
Välkommen att lämna förslag på:

www.levandetraditioner.se

