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Ratifikasjon  av UNESCOs  konvensjon om vern av den immaterielle
kulturarven

Riksarkivaren har ingen innvendinger mot at Norge ratifiserer  UNESCOs
konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.  Vi har imidlertid et par
kommentarer som gjelder eventuell virkning og mulig oppfølging.

Konvensjonen har en relativt vid definisjon av begrepet immateriell kulturarv. Her
inkluderes både kunnskaper og ferdigheter. Blant eksemplene på hvordan denne
kulturarven kan komme til uttrykk er nevnt muntlig tradisjon (herunder språk),
sosial praksis, ritualer og festlige begivenheter.

Sett fra arkivsiden kan det sies generelt at arkivbevaring også bidrar til bevaring av
kunnskap om den immaterielle kulturarven. Språk er i høy grad representert i
arkivdokumenter, og mange av disse dokumentene inneholder informasjon om
mange aspekter ved den immaterielle kulturarven. Dette er ofte sekundær
informasjon i tillegg til den primære funksjonen som dokumentene har hatt. Denne
typen informasjon dekker i prinsippet alle slags befolkningsgrupper med tilknytning
til Norge.

Mer spesielt kan det i tilknytning til departementets kommentar om forholdet til
urfolk og nasjonale minoriteter (høringsbrevet s. 7) sies at satsing på Samisk arkiv
vil kunne medvirke til å oppfylle konvensjonens krav. Samisk arkiv er som kjent fra
og med 2005 opprettet som en institusjon innenfor Arkivverket, med spesielle
oppgaver knyttet til den samiske befolkningsgruppen. Både som egen aktivitet og
som supplement til eksisterende arkivmateriale er det høyst aktuelt med innsamling
av muntlig tradisjonsstoff rundt sosial praksis, ritualer og festlige begivenheter, men
også om tradisjonell næringsvirksomhet og også stedsnavn som eksisterer muntlig
og som er i ferd med å forsvinne. Ved tilføring av tilstrekkelige ressurser vil Samisk
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arkiv kunne bli et kompetent organ for vern av immateriell kulturarv, jf,
høringsbrevet s. 6.
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