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Remiss EU-kommissionens förslag till 

ramprogram för forskning och innovation 2014-

2020: COM (2011) 808 final 

Sammanfattning 

Humanistiska och historiska perspektiv är viktiga för hållbarhetsarbetet. Därför är 

det slående att historiska perspektiv i allmänhet och kulturarvsperspektiv i 

synnerhet saknas i Horizon 2020. Dessa aspekter måste stärkas om Horizon 2020 

ska uppnå sina visioner om att skapa ”jobs, prosperity, quality of life and global 

public goods”. Av den anledningen behöver ramprogrammets 

prioriteringsformulering på punkt (3) ”societal changes” betona och inkludera en 

skrivning om kulturarv, historiska och humanistiska perspektiv. Det är också 

nödvändigt med tydligare finansieringsformer för Joint Programming Initiatives 

som inte bärs upp av en kommersiell sektor och istället är riktade mot 

gemensamma nyttigheter.  

Bakgrund 

Riksantikvarieämbetet utgår från hur myndigheten och sektorsforskningen (se bif. 

RAÄ:s FoU-program 2012-2016 för kulturmiljöområdet) påverkas av EU-

kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation Horizon 2020. 

I texten COM (2011) 808 final framgår att forskning är tänkt att bidra till att skapa  

”jobs, prosperity, quality of life and global public goods” för att tackla samtidens 

och framtidens samhälleliga utmaningar. Forskningsfinansieringen fokuseras på 

följande tre områden; excellent science, industrial leadership, societal challenges.  

 

Riksantikvarieämbetet deltar i  initiativet  “Joint Programming Initiative (JPI) on 

Cultural Heritage and Global Change : a new challenge for Europe “. JPI är ett 

ramverk där de Europeiska medlemsstaterna kan driva gemensamma 

forskningsprojekt som svarar mot större samhälleliga utmaningar. En av de 

identifierade utmaningarna för det JPI som är kopplat till kulturarvsfrågor är att det 

behövs forskning kring strategier, metodologier och verktyg för arbetet med 

kulturarvet i en allt mer globaliserad värld. Målet med detta JPI är att behandla 

förhållandet mellan kulturarv, konservering och frågor kring ekonomisk tillväxt, 
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migration, integration, livskvalitet och globala beroenden (www.JPI-

CULTURALHERITAGE.EU).  

 

Remissvaret beaktar också Europarådets  “Framework Convention on the Value 

of Cultural Heritage for Society – Council of Europe Treaty Series – No. 199”  som 

lyfter upp kultur- och kulturarv som mänsklig rättighet och betydelsefullt i att skapa 

demokratiska och fredliga lösningar. Därmed är kulturarvsfrågorna avgörande för 

en hållbar samhällsutveckling. 

Synpunkter 

Eftersom kulturarvsområdets betydelse för arbetet med en hållbar 

samhällsutveckling inte uttalas i Horizon 2020: 

 

- försämrar förslaget möjligheterna att driva större forskningsprojekt inom 

kulturarvsområdet, 

- försvårar förslaget möjligheterna att samverka med andra europeiska 

aktörer,  

- riskerar förslaget hindra att forskningsmässiga synergieffekter uppstår 

och 

- åsidosätter förslaget viktiga forskningsfält som konserveringsvetenskap, 

byggnadsvård, arkeologi, samt övrig forskning som driver humanistiska 

och historiska perspektiv i samhällets hållbarhetsarbete 

 

Det behövs forskning som ökar insikten om kulturarvets värde och tar det tillvara i 

arbetet för ett hållbart samhälle. Kulturarvet och kulturarvsfrågorna är 

gemensamma nyttigheter som bidrar till den sociala hållbarheten genom att vara 

en materiell utgångspunkt för frågor kring vad det innebär att vara människa i olika 

tider. Historiska omgivningar är avgörande för människors meningsskapande och 

livskvalitet. Kulturarvet ger både en materiell stabilitet och erbjuder alternativa 

handlingsmöjligheter som är betydelsefulla i den framtida samhällsutvecklingen. 

Kulturarvet är en gemensam resurs som kan användas för att utveckla 

gemenskaper, som arena för det demokratiska offentliga samtalet och som 

reflexionsgrund i försoningsarbete. Kulturarvet är viktigt i en tid av migration för att 

människor ska orka förnya sitt engagemang i andra platser och sammanhang.  

 

Kulturarvsområdet är också sammanlänkat med miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet. Det går inte att dra en gräns mellan natur- och kulturmiljö eftersom de 

står i beroendeförhållande till varandra. Ett öppet landskap är kopplat till en 
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särskild typ av jordbruk. Dessutom förser ämnen som arkeologi samhället med 

långtidsstudier som ger möjligheter att förstå samspelet människa och miljö över 

längre tider. Det finns värdefull kunskap i äldre tiders byggteknik och förhållande 

till miljön. Att återanvända gamla byggnader istället för att bygga nytt är ett sätt att 

spara på jordens resurser. Dessutom ger kulturarvet inspiration till att hitta kreativa 

och nyskapande lösningar som kan vara användbart i företagsamhet, 

varumärkesbyggande, samt i utveckling av stad och landbygd. 

 

Myndighetens förslag är att kulturarv, humanistiska och historiska perspektiv 

betonas under key priorities (3) societal changes. Dessutom bör Horizon 2020 

formulera en strategi för att stödja de JPI:er som liksom kulturarvssektorn inte har 

en uppbackning av en privat sektor. 

 

Detta beslut har fattats av överantikvarien Knut Weibull efter föredragning av 

utredare Christina Fredengren. Även avdelningschefen Sven Göthe har varit med 

om den slutliga handläggningen. 
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