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Unescos arbete med det immateriella kulturarvet
Vad är immateriellt kulturarv?
Det immateriella kulturarvet är traditioner och kunskap som förs vidare
mellan människor, till exempel hantverk, högtider, musik och berättelser.
Är immateriellt kulturarv samma sak som världsarv?
Nej, ett världsarv är en plats eller en byggnad, till exempel Drottningholms
slottsområde. Immateriellt kulturarv är en tradition eller kunskap som förs
vidare, till exempel Spaniens flamenco eller Frankrikes måltidstradition.
Vad styr Unescos arbete med immateriellt kulturarv?
Det viktigaste dokumentet är Unescos konvention om tryggande av det
immateriella kulturarvet från 2003 som Sverige anslöt sig till 2011.
Finns det en lista över immateriellt kulturarv i Sverige?
Inte en lista men en förteckning. De länder som anslutit sig till
konventionen ska göra nationella förteckningar över landets immateriella
kulturarv. Institutet för språk och folkminnen är ansvarigt för
förteckningen i Sverige. Den går att läsa här.
Har Unesco några listor över immateriellt kulturarv?
Ja, Unesco har två internationella listor och ett register kopplade till
konventionen:
1) En lista över representativt immateriellt kulturarv.
2) En lista över immateriellt kulturarv som behöver omedelbart stöd för att
inte försvinna.
3) Ett register med goda exempel på hur man kan arbeta med att trygga det
immateriella kulturarvet.
Hur blir någonting listat som immateriellt kulturarv?
Unescos kommitté för det immateriella kulturarvet beslutar vilka element
av immateriellt kulturarv som ska tas upp på listorna och registret.
Kommittén består av 24 medlemsländer. Det är regeringen i varje land som
är ansvarig för att nominera till listorna och registret. Ideella aktörers
engagemang och expertmyndigheters utlåtande har stor betydelse vid
nominering.
Har Unesco uppmärksammat det immateriella kulturarvet i Sverige?
2018 upptogs Sagobygden i Ljungby på Unescos register med goda exempel
på hur man kan arbeta med att trygga det immateriella kulturarvet.
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Varför har Sverige valt att nominera nordiska klinkbåtstraditioner till
Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella
kulturarv?
Sverige har, tillsammans med övriga nordiska länder, nominerat nordiska
klinkbåtstraditioner till Unescos representativa lista över mänsklighetens
immateriella kulturarv efter ett initiativ från ideella aktörer. Förslaget ligger
i linje med konventionens målsättning och Sveriges prioriteringar för
konventionsarbetet. Förslaget har granskats på vetenskaplig grund av en rad
kulturarvsinstitutioner i de nordiska länderna; i Sverige av Institutet för
språk och folkminnen och Statens maritima och transporthistoriska museer.

