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I løbet af de seneste 20 år har kul-
turarvsbeskyttelse i væbnet kon-
!ikt udviklet sig til at blive et trans-
nationalt sikkerhedsspørgsmål. 
Museumsverdenen står her som en 
vigtig, men uforberedt aktør.

I 2014 til 2016 gennemførte ISIS omfat-
tende ødelæggelser og plyndringer i Mel-
lemøsten – vi husker alle begivenhederne i 
oldtidsbyen Palmyra i Syrien. Dette var en 
fortsættelse af en tendens, der begynd-
te i 2001 med Talebans ødelæggelse af 
Buddha-statuerne i Bamiyan-dalen i Af-
ghanistan. 

Ødelæggelserne blev af forhenværen-
de generalsekretær i UNESCO Irina Bo-
kova fordømt i dramatiske vendinger som 
”crimes against the common heritage of 
humanity” og ”war crime”. Bokova frem-
hævede beskyttelse af kulturarv i områder 
påvirket af væbnet konflikt som en politisk 
og sikkerhedsmæssig nødvendighed. Bo-
kova og UNESCO’s sprogbrug vakte genlyd 
i det internationale samfund, hvor stater 
såvel som NGO’er inkorporerede begre-
berne i deres virke. I denne sammenhæng 
skal ødelæggelserne nok også ses som en 
bevidst provokation og en på én gang ud-
fordring og udnyttelse af den, især i Ve-
sten udbredte, forestilling om en ‘fælles 
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områder synes præget af kraftig fluktuati-
on. Politikere har tendens til kun at engage-
re sig i emnet, når det fylder i den aktuelle 
dagsorden, og feltet er kendetegnet ved 
relativt kortsigtede løsninger og en beske-
den reel indsats. 

Behov for institutionalisering 
Dette resulterer i en ujævn bevidsthed om 
emnet blandt politikere, medier og økono-
miske støtter. Konsekvensen bliver, at res-
sourcetildelingen stagnerer sammen med 
den faldende omtale, og både statsdrevne 
og internationale initiativer forbliver få og 
underfinansierede.

Så der er behov for en mere dedikeret 
indsats inden for hele museumsverdenen 

verdensarv’. Det lykkedes i hvert fald ISIS 
at få sin blanding af provokation og pro-
paganda eksponeret bredt i en fortælling, 
der blev forstærket af en massiv dækning 
i store globale medier.

Alt dette førte til, at betydningsfulde in-
stanser som FN, ICC, NATO, UNESCO m.fl. 
kriminaliserede ødelæggelsen af kulturarv 
især ved at blokere ulovlig eksport af kul-
turværdier, men også ved at anerkende at 
kulturarv var blevet en del af den militæ-
re geografi. Kulturarvsbeskyttelse blev på 
den måde et multidisciplinært område og 
et centralt emne i international sikkerhed. 

Museets nye rolle
Selv om sikkerhedsniveauet for kulturarv 
forbliver moderat i forhold til andre sikker-
hedsliggjorte emner, for eksempel klima-
forandringer, påvirker det museumsverde-
nen betydeligt. Moderne museer i dag ser 
sig selv som en del af et større verdensbil-
lede, og kulturarv som et sikkerhedspoli-
tisk spørgsmål er et konkret eksempel på, 
hvordan museet trækkes ind i en samtidig 
politisk diskussion. 

Museumsverdenens reaktion har væ-
ret en strøm af konferencer, symposier og 
udstillinger om især plyndring og ulovlig 
handel; områder, der påvirker museernes 
faktiske indsamlingspolitik. Men vi har 
også set handlinger, der har bevæget sig 
ud over konventionelle museumsaktivite-
ter. Eksempelvis museer, der deltager i po-
litiske debatter i nationale og internationale 
fora og udfører redningsmissioner i områ-
der, der er ramt af væbnet konflikt. Dertil 
kommer, at museer har en vigtig rolle i at 
yde ekspertise til bekæmpelse af kriminel-
le handlinger relateret til kultur, herunder 
terrorisme, samt bidrager til kapacitetsop-
bygning i militære operationer og til muse-
er i berørte områder. Sådanne handlinger 
har udvidet museets virkeområde, og selv 
om aktiviteterne typisk ikke er omfattet af 
formel museumspolitik, genskaber de mu-
seet i en sikkerhedsdimension.  

Men er museumsverdenen forberedt på 
dette? Svaret er nej! 

Udviklingen ledes af personlige passio-
ner, forbindelser og motivationer snarere 
end institutionelle og policy-drevne dags-
ordener. Dertil kommer, at den politiske 
debat om kulturarvsbeskyttelse i konflikt-
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viet til kulturarvsbeskyttelse både under 
og efter konflikter. Men dette er vanskeligt. 
Det er uden for det traditionelle museums 
ansvarsområde at have ekspertise og res-
sourcer til at kunne sende deres persona-
le til aktive konfliktzoner. Virkeligheden er 
imidlertid, at museumsfagfolk på trods af 
dette trækkes ind i feltet på grund af deres 
samarbejde med sikkerhedsinstitutioner 
som militæret, straffedomstole, NATO, po-
liti m.fl.

Så om museumsverdenen vil det eller 
ej, er den blevet en del af det globale sik-
kerhedsnetværk til beskyttelse af verdens 
kulturarv. Og det vil museet blive ved med 
at være, for kulturarv er og vil fortsat være 
et mål for ødelæggelse og systematisk 
plyndring. 

Derfor skal museumsfagfolk uddannes i, 
hvordan man arbejder med dette felt på en 
organiseret måde, og hvordan man navige-
rer i internationale relationer. Dette kræver 
en mere formel og institutionaliseret struk-
tur med hensyn til museets rolle i interna-
tional politik og sikkerhed. Herunder som 
facilitator i ekspertise- og kapacitetsop-
bygning i konfliktområder samt i den ef-
terfølgende fredsopbygning og -bevarelse.

”Politikere har tendens 
til kun at engagere sig i 

emnet, når det fylder 
i den aktuelle dagsorden, 
og feltet er kendetegnet 
ved relativt kortsigtede 

løsninger og en beskeden 
reel indsats.”
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