
Utdrag ur konventionstexten och de 
operativa direktiven i svensk översättning 
 

Här finns ett par av konventionens artiklar i svensk översättning, som kan utgöra ett 
underlag för att förstå hur förslagen kan svara mot konventionens målsättning. Hela 
konventionstexten finns på engelska:  https://ich.unesco.org/en/convention och på 
Isofs webb finns ytterligare material: https://www.isof.se/lar-dig-
mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-immateriellt-kulturarv 

 
Artikel 1 

Konventionens syfte 

Denna konventions syften är 

a) att trygga det immateriella kulturarvet, 

b) att säkerställa att berörda lokalsamhällens, gruppers och enskilda personers immateriella kulturarv 
respekteras, 

c) att höja medvetenheten på lokal, nationell och internationell nivå om det immateriella kulturarvets 
betydelse och säkerställa ömsesidig förståelse för det, 

d) att främja internationellt samarbete och bistånd. 

 

Artikel 2 

Definitioner 

3. Tryggande (Safeguarding): åtgärder som syftar till att säkerställa det immateriella kulturarvets 
fortlevnad, däribland identifiering, dokumentation, forskning, bevarande, skydd, främjande, 
återskapande och vidareförande, särskilt genom formell och icke-formell utbildning, samt vitalisering av 
de olika aspekterna av detta arv. 

 

Artikel 18 
Program, projekt och aktiviteter för tryggande av det immateriella kulturarvet 

1. På grundval av förslag från konventionsstaterna, och i enlighet med kriterier som kommittén 
definierar och generalförsamlingen godkänner, ska kommittén regelbundet välja ut och främja 
nationella, delregionala och regionala program, projekt och aktiviteter för tryggande av det immateriella 
kulturarvet som kommittén bäst anser illustrera denna konventions principer och syften, med 
beaktande av utvecklingsländernas särskilda behov. 

https://ich.unesco.org/en/convention
https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-immateriellt-kulturarv
https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-immateriellt-kulturarv


 

Här finns utdrag ur konventionens Operativa direktiv, där det framgår vilka 
kriterier som gäller för de nomineringar som kan antas till Registret över goda 
metodiska exempel. Direktiven finns i sin helhet här: 
https://ich.unesco.org/en/directives 

Kriterier för nomineringar som kan antas till Registret över goda metodiska exempel  

Enligt artikel 18 i konventionen har konventionens statsparter möjlighet att lämna förslag till Unesco om 
program, projekt och aktiviteter som syftar till att trygga det immateriella kulturarvet, vilka återspeglar 
konventionens principer och mål. Programmet, projektet och aktiviteten kan innefatta alla former av 
immateriellt kulturarv oavsett om det är inskrivet på någon av konventionens listor. Beslut om 
godkännande fattas av kommittén efter granskning av konventionens utvärderande organ.  

När förslaget antagits till registret, som även är en digital plattform på Unescos web-sida, sprids 
informationen vidare till såväl organisationer som individer över hela världen. Registret utgör en 
inspirationskälla för alla som är intresserade av att trygga det immateriella kulturarvet och ger både 
kunskap om och vägledning i hur man kan utveckla lämpliga åtgärder.  

Nominerande konventionsstater uppmanas att beskriva och förklara varför förslaget bör antas till 
registret.  Bland inkomna förslag väljs endast de som bäst uppfyller följande kriterier: 

Kriterium-1: programmet, projektet eller aktiviteten innefattar tryggande enligt definitionen i artikel 2.3 
i konventionen. 

Kriterium-2: programmet, projektet eller aktiviteten främjar samordning av insatser för att trygga det 
immateriella kulturarvet på lokal, regional och/eller internationell nivå. 

Kriterium-3: programmet, projektet eller aktiviteten återspeglar konventionens principer och mål. 

Kriterium-4: om programmet, projektet eller aktiviteten har avslutats har det utgjort ett verkningsfullt 
bidrag till det immateriella kulturarvets fortlevnad. Om det ännu pågår eller planeras kan det förväntas 
bidra avsevärt till det berörda immateriella kulturarvets fortsatta existens. 

Kriterium-5: programmet, projektet eller aktiviteten har genomförts eller kommer att genomföras med 
deltagande av gemenskapen, gruppen eller, i förekommande fall, berörda personer och med deras fria 
och informerade samtycke. 

Kriterium-6: programmet, projektet eller aktiviteten kan i förekommande fall fungera som en modell för 
tryggande utifrån ett lokalt, regionalt eller internationellt perspektiv. 

Kriterium-7: den eller de stater som har lämnat in ansökan eller organisationer, grupper eller personer 
som innefattas är villiga att samarbeta för att sprida bästa praxis. 

Kriterium-8: programmet, projektet eller aktiviteten inbegriper praktiker som är tillgängliga för en 
bedömning. 

Kriterium-9: programmet, projektet eller aktiviteten motsvarar främst särskilda behov i 
utvecklingsländer. 

https://ich.unesco.org/en/directives

