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Kulturarv	  utan	  Gränser	  får	  EU:s	  och	  Europa	  Nostras	  kulturarvspris	  2014	  	  
för	  sina	  restaureringsläger	  i	  Västra	  Balkan	  	  
	  
Vinnare	  av	  Europeiska	  Unionens	  och	  Europa	  Nostras	  kulturarvpris	  för	  2014	  är	  offentliggjorda	  
idag	  den	  20	  mars	  av	  EU	  Creative	  Europe	  Culture	  och	  Europa	  Nostra.	  Svenska	  stiftelsen	  
Kulturarv	  utan	  Gränser	  är	  en	  av	  årets	  pristagare	  och	  belönas	  för	  en	  av	  verksamheterna	  på	  
Balkan	  som	  handlar	  om	  regionala	  restaureringsläger.	  
	  
27	  pristagare,	  utvalda	  från	  160	  nominerade	  projekt	  i	  30	  länder,	  honoreras	  för	  deras	  
prestationer	  inom	  fyra	  områden:	  konservering;	  forskning;	  engagerad	  service;	  utbildning,	  
träning	  och	  ökad	  medvetenhet.	  KuG	  belönas	  i	  den	  sistnämnda	  kategorin.	  Juryn	  består	  av	  
fristående	  europeiska	  kulturarvsexperter	  som	  bedömt	  och	  gjort	  urval	  av	  pristagarna.	  	  
	  
Prisutdelningsceremonin	  kommer	  att	  äga	  rum	  den	  5	  maj	  2014	  på	  Burghtheater	  i	  Wien,	  med	  
närvaro	  av	  Österrikes	  president,	  Heinz	  Fischer.	  Androulla	  Vassiliou,	  EUs	  kommissionär	  för	  
utbildning,	  kultur,	  multispråk	  och	  ungdomar	  och	  Placido	  Domingo,	  operasångaren	  och	  
president	  för	  Europa	  Nostra,	  kommer	  att	  tillsammans	  dela	  ut	  priserna.	  	  
	  
Kulturarv	  utan	  Gränsers	  restaureringsläger	  	  
Restaureringslägren	  genomförs	  på	  Balkan	  för	  att	  engagera	  människor	  i	  att	  värdera	  och	  ta	  
vara	  på	  sitt	  eget	  kulturarv.	  Lägren	  har	  utvecklats	  till	  en	  enkel	  och	  framgångsrik	  
träningsmodell	  i	  traditionellt	  bygghantverk	  och	  har	  de	  senaste	  sju	  åren	  ökat	  i	  omfattning,	  
från	  ett	  fåtal	  studenter	  i	  Albanien	  till	  ett	  stort	  antal	  sammankomster	  i	  fyra	  länder	  (Albanien,	  
Bosnien	  och	  Herzegovina,	  Kosovo	  och	  Serbien)	  med	  deltagande	  från	  ytterligare	  18	  nationer.	  
Syftet	  med	  lägren	  är	  att	  genom	  kulturarv	  bygga	  relationer	  mellan	  unga	  professionella,	  skapa	  
förutsättningar	  för	  försoning	  och	  skapa	  fred	  och	  demokrati,	  liksom	  att	  bevara	  traditionella	  
hantverk	  och	  teknik.	  
	  
Under	  två	  veckor	  följer	  kursdeltagarna	  ett	  rigoröst	  program	  där	  teori	  kombineras	  med	  
praktiskt	  restaureringsarbete.	  Vid	  varje	  läger	  görs	  ett	  urval	  av	  restaureringsobjekt	  som	  i	  sin	  
tur	  ger	  lokal	  befolkningen	  ett	  stöd	  i	  att	  reparera	  värdefulla	  byggnader	  eller	  historiska	  platser,	  
genom	  att	  tillämpa	  traditionella	  material	  och	  tekniker.	  Dessa	  insatser	  har	  bidragit	  till	  bättre	  
förståelse	  för	  det	  egna	  kulturarvet	  och	  uppskattning	  hos	  människor	  som	  lever	  i	  dessa	  
samhällen.	  
	  



 

I	  juryns	  beslut	  betonades	  framför	  allt	  det	  hållbara	  och	  lyckosamma	  som	  projekten	  bidrar	  till	  
genom	  att	  unga	  professionella	  människor	  tränas	  och	  deltar	  vilket	  också	  skapat	  nätverk	  och	  
samverkan	  i	  regionen.	  Verksamheten	  som	  startade	  år	  2007	  har	  haft	  370	  deltagare	  från	  19	  
länder.	  Juryn	  uppskattade	  anlitandet	  av	  skickliga	  hantverkare	  och	  akademiker	  från	  lokala	  och	  
internationella	  institutioner	  som	  tillsammans	  skapar	  en	  värdefull	  miljö.	  
	  
	  
Annika	  Magnusson	  
Generalsekreterare	  	  
Kulturarv	  utan	  Gränser	  
070-‐928	  67	  60	  
08-‐32	  20	  71	  
annika.magnusson@chwb.org	  
	  
	  
	  
Om	  Kulturarv	  utan	  Gränser	  
Kulturarv	  utan	  Gränser	  är	  en	  svensk	  stiftelse	  som	  etablerades	  för	  snart	  20	  år	  sedan	  med	  syfte	  
att	  främja	  bevarande	  av	  kulturegendom	  i	  konfliktdrabbade	  områden.	  Insatserna	  på	  Västra	  
Balkan	  har	  varit	  omfattande	  genom	  att	  rädda	  såväl	  materiellt	  som	  immateriellt	  kulturarv	  har	  
organisationen	  bidragit	  till	  försoning,	  fred	  och	  stärkande	  av	  mänskliga	  rättigheter.	  	  
	  
Om	  Europa	  Nostra	  
Europa	  Nostra	  –	  Europas	  kulturarvs	  röst	  –	  är	  en	  växande	  medborgarrörelse	  med	  syfte	  att	  
skydda	  och	  bevara	  Europas	  kultur-‐	  och	  miljö-‐arv.	  Med	  ett	  brett	  nätverk	  över	  hela	  Europa	  
genom	  medlemmar	  (individuella	  och	  organisationer),	  föreningar	  och	  samarbetspartners	  
utgör	  Europa	  Nostra	  en	  kraftfull	  lobby	  för	  kulturarv.	  De	  genomför	  också	  kampanjer	  för	  att	  
rädda	  hotade	  monument,	  platser	  och	  landskap	  i	  Europa.	  År	  2013	  firade	  Europa	  Nostra	  50-‐års	  
jubileum.	  www.europanostra.org	  
	  
	  
Läs	  mer	  om	  	  
Kulturarv	  utan	  Gränser:	  www.chwb.org	  
Europa	  Nostra:	  bifogade	  pressmeddelanden	  
	  
	  
	  


