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Riktlinjer för Världsminnesprogrammet i Sverige 
 
Svenska Unescorådet, Svenska kommittén för Världsminnesprogrammet och de 

institutioner som förvaltar världsminnen i Sverige arbetar tillsammans efter den vision 

och de uppdrag som Unesco har formulerat för Världsminnesprogrammet: 

Världsminnesprogrammets vision är att världens dokumentarv tillhör alla, ska bevaras och 

skyddas fullt ut för alla och, med respekt för kulturella sedvänjor och praktiska 

förutsättningar, vara varaktigt tillgängligt för alla utan hinder. 

Världsminnesprogrammets uppdrag är att: 

• Främja bevarandet av världens dokumentarv, med de mest passande teknikerna. 

• Verka för universell tillgång till dokumentarv. 

• Öka medvetenheten världen över om förekomsten och betydelsen av dokumentarv. 

 

Svenska Unescorådet  

 Är nationell rådgivande och sakkunnig myndighet. Är en länk mellan regering, 

myndigheter, experter och organisationer som är verksamma inom Unescos 

områden. 

 Utser ledamöter i Svenska kommittén för Världsminnesprogrammet. 

 Arbetar aktivt för att öka medvetenheten om Världsminnesprogrammet, de 

svenska världsminnena och betydelsen av dokumentarv i allmänhet. 

 Beslutar om svenska nomineringar till Världsminnesprogrammets internationella 

register, efter förslag från Svenska kommittén för Världsminnesprogrammet. 

 

Svenska kommittén för Världsminnesprogrammet 

 Förmedlar information och kontakter mellan de institutioner som förvaltar 

världsminnen i Sverige, Svenska Unescorådet och Världsminnesprogrammets 

internationella sekretariat. 

 Arrangerar årliga möten och andra sammankomster för de institutioner som 

förvaltar världsminnen i Sverige. 

 Arbetar aktivt för att öka medvetenheten om Världsminnesprogrammet, de 

svenska världsminnena och betydelsen av dokumentarv i allmänhet. 
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 Samordnar gemensamma kommunikationsinsatser om Världsminnesprogrammet i 

Sverige. 

 Föreslår svenska nomineringar till Världsminnesprogrammets internationella 

register, för Svenska Unescorådet som beslutar. 

 

Institutioner som förvaltar världsminnen i Sverige 

 Deltar vid de årliga möten och andra sammankomster som kommittén arrangerar. 

 Deltar vid gemensamma kommunikationsinsatser om Världsminnesprogrammet i 

Sverige. 

 Arbetar aktivt för att öka medvetenheten om Världsminnesprogrammet, de 

svenska världsminnena och betydelsen av dokumentarv i allmänhet. 

 Arbetar aktivt för att tillgängliggöra sitt världsminne. 

I Världsminnesprogrammets allmänna riktlinjer uppmuntras de förvaltande 
institutionerna att göra sitt världsminne allmänt tillgängligt.  

Exempel på tillgängliggörande arbete: 

 Låta allmänheten ta del av världsminnet i sin helhet – analogt, digitalt eller 
både och. 

 Tillhandahålla information om världsminnet och dess innehåll (i form av en 
förteckning, forskarguide etc.). 

 Upprätthålla kontaktvägar för frågor om världsminnet – via mail, webb, 
sociala medier eller på plats i läsesal/arkivlokal. 

 Genomföra utställningar, föredrag, forskningsprojekt etc. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Beslutat av Svenska kommittén för Världsminnesprogrammet 
i samråd med Svenska Unescorådet, 2022-09-28 
 
 


