
Pressinbjudan till Riksantikvarieämbetets Höstmöte: Kampen om kulturarvet i fokus
Vi lever i en dramatisk tid. Väpnade konflikter sargar vår omvärld och skickar flyende människor över gränserna. Ingen står opåverkad. Den
10-12 november äger Riksantikvarieämbetets Höstmöte rum i Stockholm. Årets tema ”Kampen om kulturarvet” är en fortsättning på
diskussionerna om främlingsfientlighet och kulturarv som Riksantikvarieämbetet arrangerade under Almedalsveckan.

– Kulturarvet har en central roll i det drama som utspelar sig i världen i dag. I Syrien har landets kulturarv kommit att bli en omedelbar måltavla för
krigföringen och hemma i Sverige väcks frågor om identitet och tillhörighet. På årets Höstmöte vill vi belysa den kamp som pågår om kulturarvet, säger Lars
Amréus, riksantikvarie.

Några höjdpunkter i programmet:

Kenan Malik om identitet, migration och kulturarv: Den brittiske författaren och forskaren Kenan Malik har under de
senaste tjugo åren utforskat förhållandena mellan identitet, migration och kulturarv. På Höstmötet deltar han i ett samtal
den 11 november som leds av Qaisar Mahmood, chef för Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöavdelning. Han medverkar
även i en paneldiskussion om rörliga identiteter tillsammans med arkitekten Arna Mackik och Maria Jansén,
ordförande för Riksförbundet Sveriges museer.

Förstörelse och plundring av kulturarv: Vi ser ständigt nya fall av kulturmiljöer som plundras som en del i pågående
väpnade konflikter. Ödeläggelsen av världsarvsstaden Palmyra är ett aktuellt exempel. Höstmötets moderator Johanna
Koljonen leder ett panelsamtal den 11 november om identitet, hemvist och kulturarv. Världsarvssamordnare Elene
Negussie, medverkar, liksom filosofiprofessor Hans Ruin och Mattias Legnér, professor i Kulturvård. Från
Riksantikvarieämbetet, deltar överantikvarie Knut Weibull.

Dokumentärfilmen Hemland: Filmaren Sara Broos visar sin senaste dokumentära kortfilm "Hemland" den 12 november.
Filmen följer den unga kvinnan Raghad Kanawati från Syrien som hamnar på en flyktingförläggning i Värmland.

Ytterligare information och fullständigt program, se: www.raa.se/hostmote

När: Onsdagen den 11 november till torsdag den 12 november 2015. Den 10 november är en utflykts- och studiebesöksdag.
Var: Quality Hotel Friends, Eventsalen, i anslutning till Friends Arena, Solna/Stockholm
Anmälan: Journalister är välkomna att delta under hela eller delar av programmet. Kontakta pressansvarig Emil Schön för anmälan.

Kontakt:
Emil Schön, pressansvarig, Riksantikvarieämbetet, 0708 – 83 80 27 
Agneta Gardinge, projektsamordnare Höstmötet, 08 – 5191 8087
Emelie Bergbohm, programansvarig Höstmötet, 0730 – 69 67 78

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor. www.raa.se


