
VERDENS-
ERKLÆRINGEN

     
ARKIVER

Med bakgrunn i dette anerkjenner vi    

•  arkivenes unike kvalitet som autentisk dokumentasjon av 
 administrative, kulturelle og intellektuelle aktiviteter, og som  
 speilbilde av samfunnsutviklingen; 

 arkivenes avgjørende betydning for å støtte virksomheters 
 effektivitet, ansvar og transparens, for å beskytte innbyggernes  
 rettigheter, for å etablere individuell og kollektiv hukommelse,  
 for å forstå fortiden og for å dokumentere nåtiden med tanke på  
 framtidige tiltak; 
 
 arkivenes mangfold som spor fra alle områder av 
 menneskelig aktivitet; 
  
 arkivenes mangfold av formater, inkludert papir, elektronisk,  
 audiovisuelle og andre typer; 

 arkivarenes rolle som profesjonelle fagpersoner med 
 grunnleggende og spesialisert utdanning, som tjener sitt 
 samfunn ved å bidra til at arkiver blir skapt, og ved å velge ut,  
 forvalte og gjøre arkivmaterialet tilgjengelig for bruk; 
  
 det kollektive ansvaret alle har – innbyggere, offentlig ansatte og  
 beslutningstakere, eiere eller innehavere av offentlige eller private  
 arkiver, og arkivarer og andre informasjonsspesialister
  – i forvaltningen av arkiver

Derfor forplikter vi oss til å samarbeide for at

 hensiktsmessige nasjonale arkivprinsipper og -lover 
 vedtas og håndheves;
 
 forvaltningen av arkiver verdsettes og utføres på en 
 kompetent måte av alle organer, private eller offentlige, 
 som skaper og bruker arkiver i sin daglige virksomhet;
 
 tilstrekkelige ressurser tilordnes for å oppnå en best mulig 
 forvaltning av arkiver, inkludert tilsetting av profesjonelle 
 fagpersoner;
  
 arkiver forvaltes og bevares på en måte som sikrer deres
  autentisitet, pålitelighet, integritet og brukervennlighet;
 
 arkiver gjøres tilgjengelig for alle, samtidig som man 
 respekterer relevante lover og rettighetene til enkeltpersoner,  
 arkivskapere, eiere og brukere;
 
 arkiver brukes til å bidra til å fremme ansvarlig 
 samfunnsengasjement.

Vedtatt av generalforsamlingen i ICA (The International Council 
on Archives) i Oslo, september 2010. Godkjent i den 36. sesjon av 
Generalkonferansen i Unesco, Paris november 2011.

           (Bokmål)

Arkiver dokumenterer beslutninger, handlinger og minner. Arkiver er en unik og uerstattelig arv som 
overføres fra generasjon  til  generasjon. Arkiver forvaltes fra de blir til, for å bevare deres verdi og 
meningsinnhold. De er autoritative informasjonskilder som understøtter pålitelige og transparente 
administrative prosesser. De spiller en vesentlig rolle i samfunnsutviklingen ved at de sikrer og bidrar til 
individets og fellesskapets hukommelse. Åpen tilgang til arkiver beriker kunnskapen om samfunnet, 

fremmer demokrati, beskytter innbyggernes rettigheter og bedrer livskvaliteten.
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