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• utvikle og drifte samarbeidsprosjekt
om bevaring av arkiv og arkivdan-
ning
• skape merksemd om korleis arkiv
blir tatt vare på, spesielt i land som er
utsett for naturkatastrofar eller krigs-
handlingar
• gjere myndigheiter merksame på
situasjonar der arkiv kan vere i fare
for å bli øydelagde 
• samarbeide med Arkivarer uten gren-
ser i andre land og andre organisasjo-
nar med liknande formål
• ta i mot arkivarar frå andre land på
utvekslingsprosjekt/hospiteringsord-
ningar
• lære opp arkivarar i andre land

Det norske styret består av medlem-
mer som arbeider med arkivdanning
og arkivarar frå statsarkiv, Riksarkivet
og kommunearkivinstitusjonar. Tida
sidan oppstarten har gått med til å få
formalia på plass, registrere landkon-
taktar og å informere om etableringa
av organisasjonen for å rekruttere
medlemmer. Landkontaktane har gjer-
ne erfaring frå arbeid i andre land,
eller særleg interesse for eit land eller
eit område, og kan bidra med råd og
kontaktar i arbeidet med å etablere

prosjekt i desse områda. Arkivarer
uten grenser har medlemskap for både
enkeltpersonar og institusjonar, og
medlemmene vel sjølv kor aktive dei
vil vere. Medlemmene vert oppmoda
til å delta aktivt, og gjerne melde seg
som landkontaktar.  

Medlemskap er delt inn i tre ulike
kategoriar:
a) enkeltmedlemskap: for personar
som arbeider i eller har kompetanse
på arkivfeltet (kontingent kr. 400 pr.
år)

b)institusjonsmedlemskap: for verk-
semder og organisasjonar som
arbeider i eller har kompetanse på
arkivfeltet (kontingent kr. 1000 pr.
år)

c) støttemedlemskap: for personar
som har interesse for internasjonalt
arkivarbeid (kontingent kr. 200 pr.
år)

Dersom du ynskjer meir informasjon
om Arkivarer uten grenser finn du det
på www.arkivarerutengrenser.word-
press.com. For å melde deg inn i orga-
nisasjonen kan du sende ein e-post til
arkivarerutengrenser@gmail.com 

Arkivarer uten grenser Norge vart
stifta 4. mai 2011 under Det 5. nor-
ske arkivmøtet i Tromsø.
Organisasjonen skal arbeide for
internasjonal solidaritet på arkiv-
feltet, og initiativet til stiftinga kom
frå Karianne Schmidt Vindenes,
som tidlegare jobba ved
Fylkesarkivet. 

Arkivarer uten grenser oppstod først i
Barcelona i 1998, og seinare er det eta-
blert nasjonale organisasjonar i fleire
land. I Europa finst organisasjonen no i
Frankrike og Noreg, i tillegg til Spania.
Formålet til Arkivarer uten grenser er å
arbeide for internasjonal solidaritet på
arkivfeltet. Arkiva har stor samfunns-
messig verdi og er ein viktig faktor for
nasjonsbygging og demokrati. Dei er
med på å formidle historia, samt doku-
mentere rettar for enkeltpersonar, orga-
nisasjonar og statar. I tillegg til beva-
ringa av eksisterande arkiv er det også
viktig å ha fokus på sjølve arkivdan-
ningsprosessen, for å sikre kvaliteten
og innhaldet for ettertida. Og det er på
desse områda Arkivarer uten grenser
ynskjer å bidra. 

Arkivarer uten grenser Norge skal
• arbeide for internasjonal solidaritet
på arkivfeltet
• aktivt arbeide for bevaring av arkiv i
situasjonar der det er fare for at arkiv
vil gå tapt
• samarbeide med myndigheiter der
det er aktuelt
• bidra til auka forståing for arkiv og
danning av arkiv som kjelde til
demokratibygging og kunnskap om
samfunn
• arbeide for allmenn tilgang til arkiv
og dokumentasjon av rettar for
enkeltpersonar
• følgje ICAs etiske retningslinjer for
arkiv og vere upartiske i konfliktar

Desse formåla kjem vidare til uttrykk
i oppgåvene til Arkivarer uten grenser,
som er å
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