
Utbildning, vetenskap,  
kultur och kommunikation  
bygger fred

Unesco
Unesco är FNs organisation för fredsarbete genom 
samarbete inom utbildning, forskning, kultur och kom
munikation. Unesco har 195 medlemsländer och är inte 
främst en biståndsorganisation utan arbetar med alla 
länder för att finna lösningar på gemensamma problem. 
Unesco samar betar med ett stort nätverk av frivilligor
ganisationer, biosfärsområden, Världsminnen m.m.

Svenska Unescorådet
Unescos 195 medlemsländer förutsätts ha en national
kommission som fungerar som länken mellan FNorganet 
Unesco och olika institutioner och organisationer i det  
egna landet. Unescorådets ledamöter utses av regeringen, 
de är högst 12 stycken och är yrkesverksamma inom 
Unescos olika ansvarsområden (utbildning, vetenskap, 
kultur, kommunikation). Unescoråden från de nordiska 
länderna samarbetar nära för att kunna dra nytta av 
expertis och resurser.

Regeringen har antagit en strategi för allt svenskt 
samarbete med Unesco, där slås fast prioriteringar för 
samarbetet. Många svenskar sitter i olika styrelser och 
nätverk inom Unesco och Sida ger stöd till Unesco för 
främst utbildningsarbete.

Unescorådet ger råd till regeringen när det gäller 
Unesco frågor till exempel när regeringen ska fatta  
beslut om Unesco, och informerar i Sverige om  
Unescos verksamhet. Se www.unesco.se

Omslag: Hus vid Kornhamnstorg 1855, fastigheten Charon 1 - 2.  
Arkitekt Johan Fredrik Åbom. Bygglovsritning 1855:1, Stockholms stadsarkiv

Eftersom krigen  
har sitt ursprung  
i människornas  
sinnen, måste  
försvaret av freden 
också byggas upp 
i människornas 
sinnen.
ur Unescos stadgar

För mer information se www.unesco.se och Unescos hemsida  
om Memory of the World www.unesco.org/new/en/
communication-and-information/flagship-project-activities/
memory-of-the-world/homepage/

Svenska Unescorådet
103 33 Stockholm
www.unesco.se

Unescos Memory of the World –  

VärldsminnesprogrammetUnesco prioriterar:

Utbildning för alla  
Utbildning är nyckeln till färdigheter och kunskaper 
som ger bättre hälsa och levnadsvillkor. ”Utbildning  
för Alla” är Unescos högsta prioritet. Unesco samordnar 
FN:s arbete för att alla ska få bra grundläggande utbild
ning och FN:s arbete med ”Utbildning för Hållbar 
Utveckling”.

Vetenskap för världens utveckling  
Forskning ger världens länder kunskaper och möjlig
heter att bekämpa fattigdom och skapa ett fredligt, 
hållbart samhälle. Unesco arbetar med att ta fram 
riktlinjer och etiska principer så att forskningen främjar 
dessa mål och med att sprida forskningsresultat.

Kulturell mångfald och Världsarv 
Unescos arbetar bland annat genom att hjälpa med
lemsländerna ta fram gemensamma regler, som t.ex. 
konventioner. Den mest kända kulturkonventionen är 
1972 års ”Konventionen om Skydd för Världens Kultur 
och Naturarv” (Världsarvskonventionen). Två andra 
viktiga kulturkonventioner handlar om det immate
riella kulturarvet (sånger, berättelser, traditioner) och 
om kulturell mångfald.

Press och yttrandefrihet  
Unesco har en viktig uppgift i att främja press och  
yttrandefrihet och bidra till att ord, bilder, tankar och 
idéer kan flöda fritt. Unesco verkar också för allas till  
gång till information och informationsteknologi.
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1. Alfred Nobels familjearkiv
Nobel var uppfinnare, kemist, företagsledare och 
donator vilket speglas i arkivet som omfattar 14 hyll
meter och speglar hans olika inriktningar. Där finns 
kopieböcker och manuskript, korrespondens och andra 
handlingar – han skrev 20 till 40 brev en vanlig dag och 
hade med sig en portabel kopieringsapparat på sina 
resor. Många dokument rör ungefär 355 patent i skilda 
länder. Se www.riksarkivet.se

2. Ingmar Bergmans Arkiv
I det digitaliserade arkivet finns manus till filmer 
och böcker, dramatik och essäer samt inköpskvitton, 
matsedlar och beställningsblanketter för snöröjning. 
Filmskapandets kreativa process finns dokumenterad: 
från utkast, arbetsbok, handskrivet manuskript, maskin
skrivet dito till ”shooting script”. Här ingår också ett antal 
tomma anteckningsblock av den sort som Bergman köpte 
hela restlagret av. Se www.ingmarbergman.se

3. Astrid Lindgrens Arkiv
Astrid Lindgren var inte bara en mycket inflytelserik författare 
översatt till ca 95 språk utan också en stor förespråkare för barns 
rättigheter som ofta talade mot våld och övergrepp, och påver
kade svensk lagstiftning direkt i flera fall. Arkivet har 150 hyllmeter, 
75 000 brev, 100 000 pressklipp, 600 manuskript till föreläsningar 
samt 600 svårtydda stenogramblock – vilka återstår att tolka.  
Se www.ediffah.org, www.kb.se

4. Stockholms stads byggnads ritningar
Sedan 1700talet har ritningar arkiverats över stadens byggnader 
och anläggningar. De ger tillsammans en bild av Stockholms ut
veckling från frihetstidens småstad till den moderna miljonstaden. 
I samlingen ingår ca 2,5 miljoner ritningar och arbete pågår för att 
digitaliseras samtliga. Stadsbyggnadsritningar som täcker en så lång 
tid och en hel stad är världsunikt. Se www.stockholm.se

5. Codex argenteus
Silverbibeln är resterna av en prakthandskrift från 
500talet, 187 blad finns av de ursprungliga 366. Texten 
skrevs på 300talet och är delar av den första översätt
ningen av bibeln till gotiska. Goternas språk och kultur 
har lämnat många spår i Europa och Silverbibeln är den 
främsta källan till kunskap om detta arv. Den kom som 
krigsbyte till Sverige från Prag 1648 och till Uppsala 
universitet år 1669. Se www.ub.uu.se/silverbibel

6. Emanuel Swedenborgs Arkiv
Swedenborg startade den första naturvetenskapliga tidskriften i 
Sverige och reste flitigt utomlands. Han författade vetenskapliga 
verk och blev ledamot i Vetenskapsakademien. Efter en religiös  
kris fick han uppenbarelser och rapporter från andevärlden.   
Redan tidigt hade hans arkiv starka förespråkare och stridigheter 
uppstod. Nu byggs en databas så att arkivet blir sökbart,  
se www.center.kva.se
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Världsminnes-
programmets  
syfte och mål
Programmet stödjer bevarandet av dokument,  
samlingar och arkiv.

Programmet vill öka tillgängligheten till det  
dokumentära kulturarvet – genom digitalisering  
och kataloger tillgängliga på Internet m.m.

Programmet vill öka kunskap om betydelsen av 
dokumentärt kulturarv genom att identifiera 
betydande arkiv, samlingar och verk som förs upp 
på nationella eller internationella förteckningar 
över Världsminnen.
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