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Høring vedr . ratifikasjon av UNESCOs konvensjon om vern av den
immaterielle kulturarven
Det vises til høringsbrev fra Kultur- og kirkedepartementet dat. 16.02.2006.
ABM-utvikling

slutter seg til forslaget om at Norge ratifiserer

UNESCOs konvensjon om

vern av den immaterielle kulturarven (Convention for the Safeguarding of the Intangible
Cultural Heritage) som ble vedtatt

17. oktober 2003 på UNESCOs 32. generalkonferanse.

Etter ABM-utviklings oppfatning vil konvensjonen kunne være et vesentlig bidrag til å
utjevne den sterke vekten som til nå har ligget på vern av den materielle kulturarven.
Dette er viktig spesielt med tanke på land og kulturer hvor den immaterielle kulturarven

av historiske og/eller kulturelle årsaker star sterkere og har større vekt som
identitetsskapende faktor enn den materielle. Vi mener at det vil være av betydning at
Norge viser solidaritet med de land og kulturer hvor dette er aktuelt ved å ratifisere

konvensjonen.
ABM-utvikling vil videre vise til konvensjonens artikkel 2 nr. 1 hvor begrepet "immateriell
kulturarv"

defineres. I den engelske teksten står følgende:

'This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is
constantly recreated by communities and groups in response to their
environment,

their interaction

with nature and their history, and provides them

with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural
diversity and human creativity."

I dette ligger det både et gjenskapende og et fornyende element, det reflekterer at den
immaterielle kulturarven er del av en stadig pågående, nydannende og levende prosess.
Dermed aktualiseres og synliggjøres også behovet for et bredere fokus på den
immaterielle

kulturarven

i vår egen samtid. I Norge har flere institusjoner

gjennom

mange år drevet en mer eller mindre systematisk innsamling og dokumentasjon av vår
historiske immaterielle

kulturarv

(f.eks. en del universitetsinstitutter;

Nasjonalbiblioteket; NRKs folkemusikksamling; Norsk folkeminnelag, Norsk etnologisk
gransking og flere museer). Vi har derfor en relativt sett god dekning av den tradisjonelle
immaterielle kulturarven. Etter ABM-utviklings oppfatning synliggjør altså konvensjonen
også behovet for en større oppmerksomhet på vår egen samtids immaterielle kulturarv i

vårt eget land. Vi vil også peke på at behovet for vern av den immaterielle kulturarven er
større for vår samiske urbefolkning og våre nasjonale minoriteter; for disse gruppene er
det behov for mer omfattende tiltak. Og dette synspunktet gjelder ikke bare definerte
etniske grupper, men også andre marginaliserte grupper av religiøs eller sosialhistorisk
art.
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Konvensjonenkrever et visst organisatoriskapparat rundt ivaretakelsenav den
immaterielle kulturarven, noe som bl.a. omfatter identifisering,kartlegging,
dokumentering og rapportering om framdrift og status i arbeidet. Departementet viser i

høringsbrevettil at norsk lovgivningog praksis langt på vei er tilfredsstillendei forhold til
de tiltakene konvensjonengir pålegg om å etablere, og at ivaretakelsenav den
immaterielle kulturarven blir tatt hånd om gjennom de etablerte institusjonene på

kulturfeltet. ABM-utviklingser det likevel som ønskeligat det gjøres en utredning av
behov for omfang av tiltak og organisering. En slik utredning bør bl.a. definere begreper
og klargjøre hvilke områder som skal tilregnes den immaterielle kulturarven , kartlegge
hva som faktisk finnes av registreringer og dokumentasjon og definere udekkede felt

historiskog i vår egen samtid hvor det er nødvendigå sette inn særskilte tiltak; dessuten
komme med framlegg til hvilket organisatoriskog forvaltningsmessigregime som bør
etableres for oppfølgingav arbeidet på nasjonalt nivå. ABM-utvikling kan godt tenke seg
å delta i et slikt utredningsarbeid.
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