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Svenska Unescorådet inkommer här med synpunkter på SOU 2015:89 
Ny museipolitik, trots att rådet inte är en formell remissinstans. Vi 
beklagar att vi inte är det, eftersom en framtida organisation av 
museiväsendet och frågan om en statlig myndighet inom området är av 
stor vikt för möjligheterna för svenskt internationellt museisamarbete. 
 
Svenska Unescorådet ser det som positivt att ICOM:s arbete och 
ICOM:s etiska regler har varit en av byggstenarna i utredningen. 
 
Svenska Unescorådet ställer sig frågande till de begränsningar av vilka 
museer som ska omfattas av en framtida lagstiftning som uttrycks i 
utredningen, det förefaller inte långsiktigt hållbart att enbart utgå från 
huvudmannaskapet. Det är viktigt att samtliga centrala kärn-
verksamheter måste rymmas i definitionerna. 
 
Unescos rekommendation 
Vid Unescos generalkonferens hösten 2015 antog Unescos medlems-
länder en ny rekommendation: ”Rekommendation om museer och 
samlingar ”(se bilagd svensk översättning). En Unescorekommendation 
är ett uttryck för gemensamma hållningar i en angelägen fråga och ett 
instrument för att påverka medlemsländernas policyutveckling inom ett 
visst område. Förarbetet inför beslutet har pågått i form av 
konsultationer med medlemsländer och expertorganisationer under 
flera år. 
 
För Svenska Unescorådet är det angeläget att ansvaret för svenskt 
genomförande av Unescos rekommendation om museer ingår som en 
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naturlig del i en ny svensk museipolitik: svenska museer och den 
kommande myndigheten bör förhålla sig till texten i rekommenda-
tionen och delta aktivt i det internationella arbetet med denna. 
 
Den nationella rapportering om uppföljningen av rekommendationen 
som Sverige ska sända in till Unesco, i princip vart fjärde år räknat från 
2015 bör bli en uppgift för den kommande statliga myndigheten. 
Unescorekommendationens definitioner och koncept stämmer inte 
helt med de termer som används i SOU:en, vilket kan bli ett bekymmer 
i internationellt samarbete. 
 
Att samarbeta med andra museer kring genomförandet av Unesco-
rekommendationen bör ingå som en viktig del i museernas inter-
nationella samarbete - den är en av de få globala texterna inom 
museiområdet och den har utarbetats i den globala kretsen av 
medlemsländer i samarbete med museiexperter. 
 
Avslutande kommentar 
På sidan 244 står det i utredningen: ”Svenska ICOM – den svenska 
sektionen av UNESCO-organet International Council of Museums”. 
För tydlighets skull vill understryka att ICOM är en internationell 
frivilligorganisation för museer och har rollen som rådgivare till Unesco 
i museifrågor, och har samarbetat med Unesco sedan 1960-talet. ICOM 
är däremot inte ett organ inom Unescos mellanstatliga samarbete. 
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