
 

 

 

Svenska Unescorådets nyhetsbrev 

December 2022 

 

Glad vintertid och Gott Nytt År önskar Svenska Unescorådet med ett 
fullmatat nyhetsbrev! 
 
Baguette, hästuppfödning, timmerflottning och klockringning - nya tradioner, seder 
och bruk har tagits upp på Unescos representativa lista för immateriella 
kulturarv.  
Biologisk mångfald i fokus under COP15 - läs om Unescos insatser.  
Vi tittar närmare på hur Världsarvskonventionens 50-årsjubileum sett ut och 
tipsar om ny, spännande läsning.  
December är en månad då många priser och stipender utlyses - nominera till 
Svenska Unescopriset och sök stipendium till världsarvet Hälsingegårdar under 
sköna vinterdagar. 
Dessutom möter du ett par av våra kunniga innehavare 
av Unescoprofessurer, varav Camilla Sandström är ny och presenteras här för 
första gången.  

Trevlig läsning! 
 

 

 

 

 
 

 



47 nya immateriella kulturarv 

När årets möte för tryggandet av det immateriella kulturarvet avslutades den 3 
december hade hela 47 nya exempel på immateriella kulturarv från olika delar av 
världen lagts till på Unescos representativa lista. 

Bland annat togs Frankrikes baguette-tradition upp på listan och Kina bidrog med sin 
traditionella te-ceremoni. Den populära algeriska folkmusiken raï kom också med liksom 
biodling som livsstil i Slovenien. 

Fyra nya immateriella kulturarv fördes direkt in på listan över hotade kulturarv – 
kunskapen kring xhubleta - ett handgjort plagg från norra Albanien, keramiktraditioner 
från Chile och Vietnam, samt traditionellt stenhuggeri från Turkiet. 

Svenska prioriteringar 
Årets möte hölls i Marocko där 129 stater och 111 civilsamhällesorganisationer deltog. 
Sverige är medlem i kommittén under 2020-2024 och representerades av Svenska 
Unescorådet, Sveriges permanenta delegation vid Unesco i Paris, Kulturdepartementet 
och Institutet för språk och folkminnen. 

Sveriges övergripande prioriteringar i det internationella arbetet med konventionen är 
att: 

• verka för civilsamhällets förutsättningar för engagemang och delaktighet i 
konventionsarbetet 

• främja erfarenhetsutbyte mellan länder om metoder för att trygga det 
immateriella kulturarvet 

• främja det immateriella kulturarvets mångfald och 

• värna om expertkunskap.  

 

Sverige värd för process om goda exempel 
Under 2023 kommer Sverige att vara värd för en reflektionsprocess inom ramen för 
konventionen som har till syfte att bredda möjligheterna att dela goda exempel på 
tryggande av immateriellt kulturarv samt att öka civilsamhällets och utövares 
engagemang i konventionsarbetet. 
 

 

Traditionell biodling i Slovenien. Foto: © Franci Šivic, 2010 



 

Immateriella kulturarv är traditioner, seder och bruk, som har överförts mellan 
generationer. Till exempel olika former av hantverk, ritualer, musik och berättelser. Det 
immateriella kulturarvet är både levande och föränderligt och kan röra sig över 
nationsgränser. Idag finns över 600 immateriella kulturarv på listan.  

Läs gärna på vår hemsida för mer information: Unesco listar 47 nya immateriella 
kulturarv « Svenska Unescorådet 

 

 
COP15 - Unesco arbetar för biologisk mångfald 

 

 

 

”Världens länder har åtagit sig att skydda minst 30% av jordens yta. Det 
är en målsättning som kommer att vara helt meningslös om de 
resterande 70% fortsätter att förstöras genom mänsklig aktivitet.” 

 

 

Fram till den 19 december pågår FN:s konferens om biologisk mångfald - COP15 - i 
Montreal, Kanada. I Unescos senaste rapport på området biologisk mångfald framhålls 
vikten av att vi behöver vara varsamma om mer än de 30% av jordens yta som världens 
länder kommit överens om att skydda. 

Rapport: UNESCO’s actions for biodiversity: making peace with nature - UNESCO 
Digital Library 

Unescos arbete tar avstamp i organisationens nätverk av platskoncept: världsarv, 
biosfärområden och globala geoparker. Genom dem skapas unika möjligheter att 
omsätta lokal, traditionell och vetenskaplig kunskap till praktiska lösningar. 

Katastroffond 
Unescos arbete är särskilt viktigt när ekosystem utsätts för olika chocker. Unesco har 
bland annat tagit fram en katastroffond för att snabbt kunna betala ut medel till 
platskoncept som drabbats av till exempel skogsbränder, oljeutsläpp eller ökad tjuvjakt. 
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Viktig databas 
Unesco bedriver också ett viktigt arbete för biologisk mångfald i havet - bland annat 
genom Ocean Biodiversity Information System – en öppen databas med över 100 
miljoner platsobservationer av 160 000 olika marina arter. Titta gärna in och botanisera 
här:  Ocean Biodiversity Information System | IOC UNESCO 

 

Livestream 16 december 
Följ gärna livestreamen fredag 16 december kl. 8.30 EST då 
Unescos havsorgan arrangerar en heldag tillsammans med FN:s årtionde för 
havsforskning. 
Mer info och länkar här: 2022 UN Biodiversity Conference #COP15 (unesco.org) 

 

 

 

Bilder från vinterkalendern "Världsarv i vinterskrud" som du kan följa i våra sociala medier. Här: Grimeton, 
Tanum, Laponia och Visby.  

2022 har ljuset riktats mot Världsarvskonventionen som fyllde 50 år den 16 
november. Ett halv sekel har passerat sedan konventionen antogs, vilket 
resulterat i såväl nationella som internationella initiativ i världsarvens tecken 
under hela året. 

Firandet har särskilt handlat om hur Unesco, dess stater och andra berörda aktörer ska 
utveckla och stärka arbetet de kommande 50 åren med de utmaningar som står för 
dörren. 

Under året har Unesco drivit projektet ”50 Minds for The Next 50” där ledande röster 
bjudits in till lösningsorienterade diskussioner för att beröra framtiden för våra världsarv 
i ljuset av frågor som klimatförändringar, ökad turism och hållbar utveckling. 

Den 17-18 november uppmärksammades konventionens 50-årsjubileum genom en 
internationell konferens i Delfi, Grekland med deltagande från statsparter och experter. 

Konferensen invigdes av Unescos generaldirektör Audrey Azouley som uppmanade 
konventionens statsparter att verka för geografisk representation bland världsarven, 
ökad tillgänglighet genom digitala verktyg samt ett mer intensifierat arbete för hållbar 
utveckling. 

Under 2023 väntar en uppföljande internationell konferens i Florens. Florens firar då 
även 40 år som världsarv.  

 
 

https://gantrack6.com/t/l/7257404/4_MDQxOTY4ODE5MzM=/
https://gantrack6.com/t/l/7257405/4_MDQxOTY4ODE5MzM=/
https://gantrack6.com/t/l/7257406/4_MDQxOTY4ODE5MzM=/
https://gantrack6.com/t/l/7257407/4_MDQxOTY4ODE5MzM=/


Nya publikationer 
 
Den 8 december lanserade Unesco nya riktlinjer för hur näringslivet kan bidra till 
skyddandet av våra världsarv - framförallt genom att inte exploatera dessa områden. 
Mer info här. 
 
Senaste World Heritage Review fokuserar på firandet och de utmaningar som ligger 
framför oss vad gäller skyddande och bevarande av världsarven, där 
klimatförändringarna är en del. I dialogserien "50 Minds dialogues" återfinns bland 
andra svenske Max Tegmark (MIT) och en summering av samtalen som fördes kan du 
läsa här. 
 
I samband med 50-års jubileet har även boken "Världsarvskonventionen 50 
år" publicerats. Här tittar en rad olika skribenter närmare på olika fall där världsarv 
skadats och analyserar orsakerna. Boken trycker också på det faktum att vi alla 
ansvarar för att skydda världsarven och att det kan behövas en fördjupad förståelse för 
världsarvens betydelse för människans identitetsskapande. Läs boken här. 

 
Vinterkalender med anledning av 50-årsjubileet 
Du har väl sett Svenska Unescorådets vinterkalender i sociala medier? "Världsarv i 
vinterskrud" presenterar våra 15 svenska världsarv, varje vardag fram till jul. Här ser du 
världsarven som du kanske inte sett dem förut - täckta av frost, snö och is, men lika 
vackra och unika som alltid. Till varje bild följer mer information om världsarvet. Följ 
kalendern även i efterhand på twitter eller linkedin.  

 

 
Nominera till Svenska Unescopriset!  

Nu har nomineringsperioden 
för Svenska Unescopriset startat. 

Yttrandefrihet är grundläggande i alla 
demokratier. Vilken organisation eller 
individ eller vilket projekt i Sverige tycker 
du har gjort särskilt goda insatser för 
yttrandefrihet?  

Svenska Unescopriset uppmärksammar 
någon som gjort en framstående insats 
inom Unescorelaterade områden. De som 
nomineras till 2023 års pris ska därför 
ha arbetat för yttrandefrihet inom kultur, 
kommunikation, vetenskap eller utbildning. 

 

  

Nominera till 2023 års pris här! 

Du kan nominera flera olika personer/grupper/organisationer. Skicka dina förslag på 
separata blanketter till infounesco@regeringskansliet.se 

1.   Du kan nominera fram till den 15 januari 2023! 
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Hälsingegårdar: världsarvsstipendium 2023 
 

 

 

Är du intresserad av Världsarvet 
Hälsingegårdar? Har du en konstnärlig 
idé kopplad till Unescos världsarvlista 
som förenar Världsarvet Hälsingegårdar 
med andra världsarv i Sverige eller 
övriga världen? 

Då kan du ansöka om Världsarvet 
Hälsingegårdars residensstipendium; en 
månads vistelse på en världsarvsgård 
samt 50.000 kronor. 

 

Världsarvsstipendiet är internationellt och vill ge kulturskapare och forskare från hela 
världen möjlighet att förkovra sig i Världsarvet Hälsingegårdar. Ansökan är öppen 15 
december 2022 till 15 februari 2023.Läs mer och ansök nu! 

 
Läs om fjolårets vinnare Mikaela Steby Stenfalk här. 

 

 
Unescoprofessurer bidrar till kunskapsspridning 
och samarbete över nationsgränser 

 

Visste du att det finns 914 Unescoprofessurer i 117 länder som är delaktiga i 
Unescos program med Unescoprofessurer? I Sverige har vi sex professurer 
fördelade över universitet i hela landet. 

Programmet inrättades år 1992 och syftar till att främja internationell samverkan och 
stärka Unescos arbete över nationsgränserna. En central del är att professurerna ska 
vara brobryggare mellan Unesco, akademi, civilsamhälle och beslutsfattare. 

Unescoprofessurerna bidrar till Unescos verksamhet genom sin expertis inom 
exempelvis policybeslut, lärande och innovation. De skapar också ett mervärde för sina 
universitet, genom sin internationella utblick och sina nätverk. 

En Unescoprofessur inrättas genom att ett avtal upprättas mellan ett universitet eller 
högskola och Unescos generaldirektör efter ett förslag från respektive medlemsland. I 
Sverige sker utlysningen av Unescoprofessurer genom Vetenskapsrådet. 
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Möt Camilla Sandström 
I oktober 2022 tilldelades 
professor Camilla Sandström en 
Unescoprofessur vid Umeå universitet. 
Professuren är inriktad på 
biosfärområden som laboratorier för 
inkluderande samhällsförändring.  

Camilla Sandström är professor i 
Statsvetenskap vid Umeå Universitet.  

”Den pågående gröna omställningen till ett 
fossilfritt och resurseffektivare samhälle 
förutsätter att vi har förmåga att ta hänsyn 
till social rättvisa och inkludering. I det 
sammanhanget kan biosfärsområden 
utgöra en arena för att pröva olika sätt att 
hantera omställningen med utgångspunkt 
från både människors och ekosystemens 
välmående som kan komma till nytta i 
resten av samhället.” 

 

 

 

Camilla Sandströms forskning inriktar sig mot klimat- och miljöpolitik samt styrning och 
förvaltning av naturresurser som skog, vilt, vatten och naturskydd. Fokus ligger på 
styrning som kan bidra till högre tillit mellan myndigheter och medborgare, ökad 
legitimitet för politiska beslut samt bättre förutsättningar för att nå gemensamma mål i 
politik och förvaltningen. 

 

 

 

Några av innehavarna av Unescoprofessurer samlades för att utbyta tankar och idéer i 
Svenska Unescorådets regi under december månad. På bilden från vänster: Lena Neij, 
Ingrid Pramling Samuelsson, Ashok Swain, Ulla Carlsson och Cornelius Holtorf.  

 

 
 



Ulla Carlsson - i yttrandefrihetens tjänst 

Ulla Carlsson tilldelades som första person i världen en Unescoprofessur i 
yttrandefrihet år 2014. Men hon har arbetat inom området betydligt längre än så. 

I närmare 50 år har Ulla Carlsson arbetat med kunskapsutveckling inom yttrandefrihet, 
medier och demokrati. På senare år har fokus legat på medie- och 
informationskunnighet. Hon avslutar sin Unescoprofessur vid halvårsskiftet 2023. 

Först i världen 
Ulla Carlsson är professor vid Göteborgs universitet och blev först i världen med att 
tilldelas en Unescoprofessur inom yttrandefrihet, medieutveckling och internationell 
politik. Genom sin Unescoprofessur har  Ulla Carlsson tagit vara på många möjligheter 
att påverka på såväl den internationella som nationella arenan – bland annat genom 
nätverk, konferensarrangemang rapporter och expertuppdrag.  

När hon blickar tillbaka på de gångna åren 
av utveckling inom medie- och 
informationskunnighetsområdet reflekterar 
hon över de ganska markanta förändringar 
som har skett. 

- Jag gjorde en utredning om 
masskommunikationskunskap i skolan 
1982. Då bedrevs detta av eldsjälar runt 
om i Sverige. Utbudet av mediekanaler var 
först dagspress, radio och tv vilket sedan 
utökades till kabel-tv och satellit-tv med 
nytt innehåll, bl a med inslag av våld och 
pornografi. Detta ansåg många som 
skadligt för barn och unga. En infekterad 
samhällsdebatt uppstod där det 
ropades på förbud av sådant innehåll. 

 

 

 

Men det fanns också de som menade att man måste stärka barn och unga genom att 
öka kunskapen om medier, något jag fortfarande ser som grundläggande. 

Med digitaliseringen har vi idag ett helt annat medie- och kommunikationslandskap. Alla 
kan vara producenter, distributörer, konsumenter, användare, aktivister och så vidare. 
Ofta används också en mycket känsloladdad retorik. Det är en helt annan värld – och 
med stora utmaningar för demokratin. 

I ständig förändring 
Dagens diskussion rör sig mycket kring desinformation, propaganda, 
påverkanskampanjer, konspirationsteorier och kunskapsmotstånd som utvecklas på 
nätet. Ulla Carlsson menar att internet ger oss många positiva saker - som möjligheten 
att ta del av information och uttrycka oss på olika sätt, men att den digitala världen 
också medför stora problem. Nätet präglas av både gamla och nya maktprocesser - 
även antidemokratiska sådana. 

- En utmaning är till exempel att nätet domineras av ett litet antal kommersiella nätjättar, 
säger Ulla Carlsson. 

 

 

 

 

 



Hur nära förbundet är medborgarnas medie- och kommunikationskunskap med 
demokratiutvecklingen? 

- Medie- och informationskunnighet är en förutsättning för demokratin. Det är en del av 
det demokratiska lärandet. Om vi inte har medborgare som är kunniga på detta område 
är det svårt att göra sin röst hörd eller att bli lyssnad till. Det blir svårare att förstå och 
utveckla sig själv som människa. Denna kunskap är en förutsättning för att vara en 
kunnig, engagerad och aktiv medborgare. 

Teknikutvecklingen, de digitala plattformarna och människors intresse för olika typer av 
information är under ständig förändring. 

Vilka trender är de viktigaste att hålla ögonen på framåt? 

- Vi lever i en tid med stora förändringar i samhället och en snabb teknikutveckling. Vi 
har genomgått en pandemi, ett krig rasar i Europa och vi har haft ett val härhemma som 
har ställt frågor om yttrandefrihet och tillit till samhällets institutioner på sin spets. 
Liksom samhället utvecklas, kommer också tekniken att fortsätta utvecklas. Därför 
behöver vi se medie- och informationskunnighet som ett rörligt begrepp och vara 
beredda på att hela tiden pröva dess betydelse på basis av kunskap på vetenskaplig 
grund. 

När du ser tillbaka på din tid som innehavare av den här Unescoprofessuren – 
vad minns du särskilt? 

- Om jag ska nämna något är det kanske två arbeten som initierades genom arbete 
inom Unesco. Det första gäller journalisters säkerhet där jag medverkade till att samla 
forskare från hela världen för att belysa frågan. Journalister är en mycket utsatt 
yrkesgrupp – bara i år har 83 journalister och mediearbetare dödats runt om i världen. 
Resultaten av arbetet presenterades vid en internationell konferens i anslutning 
till Internationella Pressfrihetsdagen 2016. Efter det arrangeras en sådan konferens på 
årlig basis. Det blev också en bok som har använts i Unescos styrelse som underlag för 
beslut. Arbetet genererade också ny mångnationell forskarsamverkan. 

Det andra är arbetet med en World Trends 
Report on Freedom of Expression and 
Media Development i syfte att skapa ett 
underlag för både kunskapsutveckling och 
politiska beslut vartannat år. Den har sitt 
ursprung i en svensk idé som trots stort 
motstånd kunde förverkligas genom 
svensk 
medverkan.  Yttrandefrihetsfrågorna är ju 
en av de mest infekterade frågorna på den 
globala agendan så rapporten ska 
verkligen ses som en framgång. 

Jag vill också nämna arbetet kring medie- 
och informationskunnighet här hemma i 
nära samarbete med Svenska 
Unescorådet. Ett exempel på hur 
internationella, nationella och regionala 
arenor kan samverka för att nå 
konstruktiva resultat, avslutar Ulla 
Carlsson. 

 

 

 

Ulla Carlssons bok The Assault on Journalism | Nordicom (gu.se) var den första 
globala forskningspublikationen om journalisters säkerhet. 
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Innehavare av Unescoprofessurer i Sverige:  

Cornelius Holtorf, arkeologi med inriktning på framtiden i relation till kultur- och 
naturarv – Linnéuniversitetet 

Ashok Swain, internationellt vattensamarbete – Uppsala universitet 

Ulla Carlsson, yttrandefrihet, medieutveckling och internationell politik. – 
Göteborgs universitet 

Lena Neij, resurseffektiva ekonomier med låga koldioxidutsläpp – Lunds 
universitet. 

Ingrid Pramling Samuelsson, barns tidiga lärande och hållbar utveckling  – 
Göteborgs universitet 

Camilla Sandström, biosfärområden som laboratorier för inkluderande 
samhällsförändring – Umeå universitet 

 

 

Läs och titta, tips för sköna vinterdagar 

Svenska Unescorådet medverkar regelbundet i olika poddar, livesändningar, 
tidningsreportage och konferenser. En intressant sammanfattning av 
Unescos betydelse för demokrati och yttrandefrihet finns i senaste numret av FN-
förbundets magasin Världshorisont. Svenska Unescorådets ordförande Anna-Karin 
Johansson intervjuas där om vikten av den multialterala dialogen och att Sverige och 
andra demokratiska stater fortsätter att driva det rättighetsbaserade perspektivet 
globalt: Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas  - Svenska FN-
förbundet 

 
Världsminnesprogrammet 30 år! 

Vad vore vi utan våra gemensamma minnen? Unescos Världsminnesprogram fyller 30 
år i år och det uppmärksammades bland annat på Riksarkivet i Stockholm med 
inspirerande föredrag om t.ex. Dag Hammarskjöld, Alfred Nobel och hur man gräver i 
arkiv i Ryssland. 

Titta i efterhand här: Världsminnesprogrammet 30 år! - YouTube 

 

Tycker du att fler borde ta del av Svenska Unescorådets nyhetsbrev? 

Skicka vidare den här länken så får fler chans att följa det som händer i Unescos 
verksamhet nationellt och globalt! 

Get a Newsletter (gansub.com) 

Stort tack!  
 

 

 

 

Vill du ta del av nyheter från Unesco och Svenska Unescorådets verksamhet oftare?  

Titta in på vår hemsida: Svenska Unescorådet « — Utbildning, vetenskap, kultur och 
kommunikation bygger fred  

 

och följ oss på sociala medier!  
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