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Statusrapport -The International Committee of the Blue Shield, Norge 2000-2002 

The International Committee of the Blue Shield ble etablert i 1996 av de fire organisasjonene ICA 
(International Council of Archives), ICOM (International Council of Museums), ICOMOS (International 
Council on Monuments and Sites) og IFLA (International Federation of Library Associations and 
lnstitutions).  

I Norge har Blue Shield ingen egen organisasjon, men fungerer som en samarbeidskanal mellom de 
fire deltakerorganisasjonene.   

ICOMOS tok i august 2000 initiativ til å samle relevante organisasjoner/deltakere for å komme i gang 
med dannelse av en norsk Blue Shield komite. 

•  Det første møtet ble avholdt i UNESCOs lokaler på Drammensveien, 23.08.2000.  
En arbeidsgruppe ble nedsatt for å jobbe med etablering av en Blue Shield-komite. Komiteens 
hensikt er å samle og spre informasjon, samordne innsats og påvirke myndigheter og fagprofesjoner 
til å ivareta kulturarven under konfliktsituasjoner eller katastrofer.  

En samlet seg om en konkret arbeidsoppgave; nemlig å arrangere et fremtidig seminar under tittel: 

'' Ta initiativ til å få utarbeidet en samordnet, norsk innsatsplan for vern av kulturarv under 
konflikt eller katastrofer''. 

• Arbeidsgruppen konsoliderte seg, og i tillegg til representanter fra ICA, ICOM, ICOMOS og 
IFLA, tiltrådte Janne Wilberg fra Forsvarets Bygningstjeneste. 

• Et seminar i regi av Blue Shield -komiteen ble avholdt 10. Mai 2000. Tre hovedtema ble tatt 
opp; 1. Beredskap, status, mangler og behov for en beredskapsplan. 2. Internasjonalt arbeide og 
engasjement, eksempler og erfaringer. 3. Opplæring og bevisstgjøring, økt bevissthet og 
kunnskapsbygging for militært og humanitært personell i internasjonale konflikter og katastrofer. 

27 deltakere fra ulike impliserte parter, Organisasjoner, Departementer, Forsvaret etc. deltok.  
Som avslutning forsøkte en å peke ut veien videre med fokus på arbeide for en beredskapsplan og en 
opplæringspakke innenfor kulturvern myntet på bistandspersonell. 

 
Blue Shield komiteen har senere holdt kontaktmøter hvor også en representant for Riksantikvaren 
fast har vært til stede. En ønsker å markere Blue Shield i de saker det er naturlig, for å vise vårt 
engasjement overfor samfunnet. 


