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Rapport om verksamheten i ICOMOS International Scientific Committee on
Economics of Conservation (ISCEC) för 2014
Kommittén har till uppgift att:
-sprida kunskap om betydelsen av vad bevarande av historiska städer, platser, byggnader och
landskap betyder ekonomiskt
-driva kunskapen och ”best practice” framåt
-arbeta för integration av bevarande av kulturhistoriska värden i hållbar utveckling och i
stads- och regional planering
-bidra till utbyte av ”best practice”
-uppmuntra till forskning inom området och tillhandahålla tekniskt assistans
-ge råd till ICOMOS och Unesco angående de ekonomiska aspekterna på projekt där
finansiellt deltagande är föreslaget
Ordförande är Luigi Fusco Girard, Professor vid ”Department of Conservation of
Architectural and Environmental Heritage at University of Naples”
Sekreterare är Christer Gustafsson Professor i Kulturvård vid Konstvetenskapliga
institutionen, Uppsala Universitet and vid Nanjing University I Kina.
Svensk representant är Christer Gustafsson
Kommitténs verksamhet består i hög grad av årligen återkommande formella kommittémöten
och utåtriktade konferenser i samband med dessa, av kontinuerliga kontakter mellan dess
enskilda medlemmar och akademi, myndigheter, företag och föreningar samt och i speciella
frågor av arbete i projektform.
2014 ärs möte hölls i Visby.
Mötets huvudfråga var att finna en strategi för att närma sig EU för att påverka men också för
att finna finansiering för en gemensam Workshop om hur kulturhistoriskt värdefull miljö
påverkar såväl samhällsekonomi som privat ekonomi. Projektet ”Historc towns an Asset for
sustainable human development” fördes ett steg framåt. Formuleringen av ett gemensamt
dokument avseende detta påbörjades. Utfallet av tidigare publicitet i ”International Journal of
Cultural Heritage, Management and Sustainable Development” och ev uppföljning
diskuterades liksom potentialen i samarbete med Kina. Kommittén har hittills främst
medlemmar från Europa, USA och Australien.
På kvällen fick deltagarna tillfälle att med landshövdingen diskutera olika aspekter på hur
Gotlands kulturarv och hur det sköts påverkar ekonomi och samhällsutveckling till en drink
på residenset.
Konferensen ”Economics of Conservation” genomfördes i hörsalen i Almedalsbiblioteket.
Det besöktes av såväl universitetsfolk, myndighetsfolk som allmänhet. Det var helt tydligt att
ämnet var något som de närvarande skulle vilja veta mer om. De deltagare som var med från
Kulturdepartementet och riksantikvarieämbete uttryckte stor entusiasm och uppskattning. Jag

önskar verkligen att de finner kraft att verka för att medvetenheten om kulturmiljöns positiva
inverkan på samhällsekonomin och möjligheterna att bedriva denna typ av forskning
väsentligt förbättras.
Hittills är kulturmiljöns påverkan på samhällets hållbarhet i vid mening tyvärr ett högst
begränsat forskningsområde inom de kulturvetenskapliga institutionerna.. Kunskap och
intresse måste ju dessutom byggas upp också utanför de kulturvetenskapliga fakulteterna. Jag
vet att på handelshögskolan i Göteborg har bedrivits viss forsning i ämnet, likaså finns
intresse för kulturens påverkan på samhällsekonomin på Handelshögskolan i Stockholm. Men
det räcker ju inte långt. Värt att notera att av kommittens internationella medlemmar är en
majoritet verksamma inom ekonomisk fakultet eller med ekonomi på annat sätt. Se vidare
”Rapport från ISCEC s conferens i Visby 2014”
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