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Det är inte sund konkurrens
■ Hur är det möjligt i en 
marknadsekonomi att pri-
vata banker, försäkrings-
bolag och hedgefonder 
som tagit de stora risk-
erna och medverkat till 
fi nans- och eurokrisen ska 
rekapitaliseras med peng-
ar från EU:s skattebetal-
are? Det är varken okej 

eller sund konkurrens att 
subventionera privata före-
tag med allmänna medel.  
Reinfeldts (M) arbetslinje 
har blivit en bidragslinje 
inom EU!

 
Bengt Nordström

Emmaboda

Bättre att ge skolan de resurser som behövs
Svar till Marco Paulsson (M), 
(”Ta lärarnas protester på all-
var och identifi era proble-
men”, BLT den 29 juni).

Moderaternas gruppledare i 
Karlshamn framhärdar i 
partiets åsikt att man löser 
skolans problem genom att 
identifi era problemen och 
fi nna lösningar på dem. 

Koalitionen föreslog för 
2012 en budgetförstärkning 
med 6,5 miljoner kronor 
samt ett extra anslag på 3,5 
miljoner kronor till bus-
nämnden. Bägge förslagen 
avvisades av Moderaterna. 
För 2013 föreslog M ytter-
ligare minskade anslag till 
skolan. Vore det inte bättre 
att ge skolan de resurser 

man behöver än att enbart 
föreslå en utredning?

Vidare anklagar M FP, KD 
och C för att vara ”lydiga 
stödpartier” åt S. Man har 
tydligen efter drygt tio år 
inte fattat att det rör sig 
om en koalition. Stödparti 
är man, när man som SD i 
samtliga voteringar de sen-

aste två 
åren stöd-
jer M:s för-
slag i kom-
munfull-
mäktige.

Paul 
Hedlund 

(FP)

Nu möts Unescos världs-
arvskommitté i St Peters-
burg, och diskuterar bland 
annat ytterligare 36 nomi-
neringar till att bli världs-
arv. Man fi rar också att 
konventionen fyller 40 år 
med pompa och ståt! Men 
har 40-åringen någon bety-
delse eller är den bara ett 
turistjippo?

Vid FN:s första miljö-
konferens som hölls i 
Stockholm år 1972 blev en 
ny miljömedvetenhet tyd-
lig: inte bara krig och natur-
katastrofer hotar miljön – 
utan även ekonomisk ut-
veckling och framsteg! På 
Stockholmskonferensen ut-
vecklades tanken att göra 
en global överenskommelse 
som jämställde bevarande 
av natur och av kultur, och 
det var också en ny tanke 
då.

Stockholmskonferensens 
diskussioner togs vidare 
och i november samma år 
antog Unesco Världsarvs-
konventionen som slår fast 
att naturen och det som 
människan skapat ska 
skyddas och bevaras. Be-
greppet ”världsarv” lanse-
rades för att beskriva så-
dant som har enastående 
universellt värde och som 
berättar något väsentligt 
om naturen och männis-
kan.

Konventionen var också 
först med att bygga på tan-
ken att det fi nns kultur- 
och naturarv som är viktiga 
för hela världen (och inte 
bara för de länder där de 
fi nns), och att alla länder 
har ansvar för dess beva-
rande.

Det viktigaste i konven-
tionen är att länderna ska 
ha lagar och organisation 
för skydd av kultur- och 
naturarv i det egna landet. 
Länderna kan nominera 
kultur- och naturarv till 
världsarvslistan och en ut-
värdering av nominering-
arna görs av experter. Ut-
värderingarna går till 
världsarvskommittén som 
beslutar att anta nya 
världsarv eller att stryka 
världsarv från listan. Senast 
var det Dresden som ströks 
på grund av beslut att bygga 
en bro genom världsarvet.

Världsarvskonventionen 
är en global internationell 
succé! Eller?

Den är Unescos mest 
kända konvention – hela 
189 länder har ratifi cerat 
den och 153 länder har till-
sammans 936 världsarv på 
listan! Många länder arbe-
tar med ambition och 
kraft för att skapa lag-
stiftning och resurser för 
bevarande.

Men under de 40 åren 
har konventionsarbetet 
också utsatts för starka 
krafter som vill ha nya 
världsarv. Många ser 
världsarven som en del av 
turistindustrin och pressar 
på för ”sina” områden för 
att bli ”satta på kartan”. 
Samtidigt är det inte alltid 
klart vad ”bevarande för 
alltid” för med sig i form av 
ansvar och utgifter, och inte 
heller är det tänkt att alla 
intressanta byggnader och 
naturområden i hela värl-
den ska in på listan – allt 
har inte enastående uni-
versellt värde!

Många länder nominerar 
också sådant som redan 
fi nns på listan: fornmin-
nen, palats, kyrkor och 
nationalparker, vilket är 
uttryck för en snäv syn på 
vad som är ”arv”. Det fi nns 
vidare få världsarv från till 
exempel 1900-talet, från 
industrialismen eller så-
dana som visar på nega-
tiva aspekter av mänsklig 
historia trots att dessa 
också är del av vårt arv. 
Den europeiska dominan-
sen fortsätter för att fatti-
gare länder kanske inte 
har råd med den detaljerade 
nomineringsprocessen eller 
att bevara och utveckla 
världsarv.

Konventionen har fung-
erat där den lett till diskus-
sioner om bevarande och 
hållbar utveckling i till 
 exempel stadsplanering. 
Många världsarv har blivit 
en del av den lokala identi-
teten och har en stark för-

ankring i breda lager, med-
an andra världsarv ses som 
något som beslutats högt 
uppe och inte angår med-
borgarna och de lokala 
samhällena.

Det stora antalet världsarv 
ställer allt större krav på 
Unescos resurser, och en 
allt längre världsarvslista 
gör det svårt med kontroll 
av hur de sköts. Också 
k limatförändringar och ur-

banisering hotar och det 
fi nns svårigheter för lokala 
ägare och förvaltare att 
agera långsiktigt i plane-
ring och skötsel – världs-
arven ska bevaras för all-
tid men budgetperioderna 
är korta.

I Sverige har vi också 
diskussion kring vad ”be-
varande för alltid” betyder: 
påverkar vägutbyggnader, 
fi skodlingar och vindkraft 
världsarvens ”värde”? 

Starka krafter verkar för 
förändringar och det är inte 
klart att kunskapen om 
hur lagstiftningen ska ge 
världsarven långsiktigt 
skydd räcker.

Men: Världsarvskonventio-
nen är trots allt ett unikt in-
strument som fått länder 
att samarbeta kring fram-
tidsfrågor! Konventionen 
är ett världsunikt instru-
ment som kan skapa för-
djupad förståelse av och 
mellan länder, kulturer 
och tidsepoker. Världs-
arven skapar samarbeten 
och visar allas ömsesidiga 
beroende av varandra för 
att vi ska kunna skapa en 
hållbar framtid.

Så vi säger grattis på 
 födelsedagen!

Inger Davidson
Ordförande 

Svenska Unescorådet
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Repslagarbanan. Repslagarbanan är en av Karlskronas äldsta bevarade byggnader. Den är också Sveriges längsta träbyggnad och en välkänd del av 

världsarvet.

40-årskris för världsarven?

”Begreppet ”världsarv” lanserades 
för att beskriva sådant som har 
enastående universellt värde och 
som berättar något väsentligt om 
naturen och människan.


