26.10.17

Til
Kulturministeriet v./
Hanne Larsen hla@kum.dk
Kathrine Lehmann kle@slks.dk

Høringssvar fra Organisationen Danske Museer (ODM) vedr.
”Udkast til lov om gennemførelse af 2. protokol af 26. marts 1999
til UNESCO-konventionen af 14. marts 1954 om beskyttelse af
kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt”
Hermed takkes for muligheden for at fremsende høringssvar vedr.
ovenstående. Konventionens 2. protokol supplerer ved at indføre et system
til forhøjet beskyttelse af kulturværdier, hvilket sker gennem udpegning af
særlige kulturværdier til UNESCO - og pålægger de deltagende stater at
have et nationalt lovgivningsmæssigt grundlag for strafansvar for en række
angivne overtrædelser rettet mod kulturværdier. Protokollen pålægger
endvidere at have et nationalt lovgivningsmæssigt grundlag for udlevering
af personer, der har gjort sig skyldige i ødelæggelse af kulturværdier.
ODM kan helt og fuldt tilslutte sig, at loven gennemføres. Det skal
bemærkes, at der fra organisationsside gennem årene er blevet opfordret til
at følge op ved at indføre den 2. protokol. ODM hilser derfor lovens
gennemførelse velkommen.
ODM vil dog gerne anføre, at:
I forhold til beskyttelsesgraden af kulturværdier, påtænkes der igangsat en
gennemgang af Danmarks kulturværdier. ODM finder det væsentligt, at
denne gennemgang bør forestås af fagligt kyndige - og derfor med
repræsentation fra de danske museer og øvrige kulturarvsbevarende
institutioner. Vi bemærker, at gennemgangen kan betyde et ressourcetræk
hos berørte institutioner, som derfor bør kompenseres for opgaven
(bemærkningerne side 4).
Straframmen for overtrædelser er sat til 12 år. ODM er bekendt med
anderledes og højere straframmer for overtrædelse af konventionen i vores
nabolande – og vi ønsker derfor straframmen på lignende niveau som i
Norge, Sverige og Finland. (Bemærkninger 2.4.1)
På vegne af ODM
Nils M. Jensen
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