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Unescos konvention
om det immateriella
kulturarvet i Sverige

Levande traditioner
Unescos konvention om tryggande av det
immateriella kulturarvet i Sverige
Visste du att lekar på skolgården, pepparkaksbak, allsång och vävning är levande traditioner och exempel på
immateriella kulturarv?
Unescos konvention om tryggandet av det immateriella
kulturarvet har tillkommit för att uppmärksamma och föra
vidare kulturell mångfald, mänsklig skaparkraft, traditioner och uttryck. Sverige har skrivit under konventionen
och Institutet för språk och folkminnen har i uppdrag att
utveckla arbetet med den i Sverige.

Att bevara det som inte går att ta på
Konventionen tryggar det som inte går att ta på, som till
exempel speciella kunskaper och traditioner. Den betonar
vidareförande, delaktighet och ömsesidig respekt. Det
innebär att kulturarv som i någon mån strider mot etiska
normer, mänskliga rättigheter, en hållbar utveckling och
gällande lagstiftning inte innefattas. Exempel på immateriella kulturarv är berättande, musik och dans, sociala sedvänjor, minnen och ritualer, festivaler, kunskap om naturen
och universum, traditionella hantverk och mycket, mycket
mer.

Sveriges arbete med konventionen
Institutet för språk och folkminnen har lagt grunden för en
organisation som ska täcka de delar som det immateriella
kulturarvet kan bestå av. Arbetet har delats in i fyra olika
områden, så kallade noder. Varje nod består av en ansvarig myndighet och ett stort nätverk av olika organisationer,
föreningar och ideella aktörer som ska samarbeta och
sprida information om det arbete som pågår.

"Uppdraget innebär att institutet tar plats i ett globalt
sammanhang som bidrar till att bygga broar mellan
människor och kulturer. Det är inte bara byggnader eller
skulpturer som tillhör människans världsarv utan minst
lika viktigt är det vi gör tillsammans, som att sjunga,
dansa, skapa ─ och känna delaktighet." Ingrid Johansson

Lind, generaldirektör vid Institutet för språk och folkminnen

Förteckning över levande immateriella
kulturarv i Sverige
Varje land som skrivit under konventionen ska skapa en
förteckning över immateriella kulturarv. Förteckningen är
ett sätt att få människor att upptäcka mer om vilka traditioner och kunskaper som finns i dag.
Alla som är intresserade är välkomna till institutets
webbplats: www.sprakochfolkminnen.se.

