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Oppfølgingen av UNESCOs  konvensjon om immateriell kulturarv

Det vises til brev fra Kultur- og kirkedepartementet datert 25.3. 2008 om oppfølging av
UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv. ABM-utvikling er blitt bedt om å komme
med innspill til saken, og har følgende kommentarer:

Implementering i Norge

ABM-utvikling mener at det vil være viktig å bygge opp bevisstheten omkring begrepet
immateriell kulturarv med utgangspunkt i UNESCOs definisjon, for å starte en dialog rundt
begrepet og innholdet i konvensjonsteksten. Det bør legges til rette for utdanning på feltet,
samt at fokus økes på identifikasjon og formidling av utvalgte temaer til og mellom grupper
som er omtalt i konvensjonsteksten. Arbeidet fra Mangfoldsåret 2008 bør videreføres og
inngå som del av dette. I tillegg bør det etableres informasjonskampanjer rettet mot regionale
og lokale myndigheter, institusjoner og organisasjoner som er viktige aktører på feltet.

ABM-utvikling mener videre det er viktig at Norge engasjerer seg i det internasjonale
samarbeidet. Norge bør videreføre bidraget til UNESCOs Fond for immateriell kulturarv og
Norge kan også trekke vern av immateriell kultur sterkere inn i norsk bistandsarbeid. ABM-
utvikling mener også det er viktig å ta opp spørsmålet om videre norsk deltakelse i "Memory
of the world."

Samordning i Norge

Det bør oppnevnes en koordinerings- eller arbeidsgruppe ledet av Kultur- og
kirkedepartementet. Sekretærfunksjonene kan legges til en underliggende institusjon som for
eksempel ABM-utvikling. Gruppen bør komme på plass så raskt som mulig for å starte
arbeidet med kartlegging, koordinering og forslag til tiltak.

Kulturytringer som bør være med

ABM-utvikling er av den oppfatning at UNESCO-konvensjonens definisjon av immateriell
kulturarv gir et godt utgangspunkt for arbeidet med å få en oversikt over immateriell
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kulturarv. Ovennevnte arbeidsgruppe bør se på behovet for omfang av tiltak for å få oversikt
over immateriell kulturarv med særlig vernebehov.
Arbeidsgruppen bør:

• definere begreper og klargjøre hvilke områder som skal tilregnes den immaterielle
kulturarven i Norge

• kartlegge hva som faktisk finnes av registreringer og dokumentasjon
• definere udekkede felt, historisk og i vår egen samtid, hvor det er nødvendig å sette

inn særskilte tiltak

Detaljnivå

Staten er forpliktet til å lage en eller flere fortegnelser over immateriell kulturarv som finnes
på norsk territorium. ABM-utvikling mener at i starten bør en slik oversikt være på et generelt
og overordnet nivå. Dersom oversikten blir veldig detaljert, vil det stadig være grupper eller
ytringsformer som oppleves å være ekskludert eller glemt fordi de ikke er spesielt nevnt.

Med vennlig hilsen
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