UNESCO arbejdsgruppen – Dragør som verdensarv

Til Dragør Kommune

Den 2. september 2015
Bemærkninger til budget 2016
Den såkaldte UNESCO-arbejdsgruppe afgav allerede i forsommeren over for Borgmester Eik Bidstrup et
ønske om, at arbejdsgruppen får tildelt 80.000 kr. i 2016 til journalistisk behandling, fotos, layout og
trykning af et såkaldt prospekt, der udgør det faglige grundlag for arbejdsgruppens udarbejdelse af en
ansøgning til UNESCO om, at Dragør optages på listen over verdens kulturarv.
Tidspunktet forsommeren var valgt, da det var lige før Kommunalbestyrelsens 1. seminar om budgettet
inden sommer.
Der er sket meget siden. Blandt andet kommer Europa Nostra Danmark til Dragør den 10. september, hvor
det også forventes, at protektor for Europa Nostra Danmark, HKH Prins Joachim deltager. Borgmesteren og
flere fra kommunalbestyrelsen deltager i dette arrangement.
Herudover afholdes et offentligt borgermøde om arbejdet den 26. oktober i Dragør Borgerforening.
Endelig er det foreløbigt aftalt med Kenneth Gøtterup som formand for Kulturudvalget, at arbejdsgruppen
afholder et møde med ham/evt. hele udvalget omkring jul. Her vil vi forelægge et udkast til ovennævnte
prospekt.
Arbejdsgruppen er selvfølgelig bekendt med, at Dragør Kommune ikke har taget stilling til, om man vil
støtte op om en evt. ansøgning om en UNESCO-anerkendelse. Men vi er overbevist om, at arbejdsgruppens
arbejde i alle tilfælde vil have værdi for kommunen i det fremtidige arbejde med turisme og markedsføring
samt fremme af bevidstheden om de bevaringsværdier, der knytter sig til den gamle by, havn og
kystlandskabet. Besøget fra Europa Nostra Danmark er et eksempel herpå. Fra arbejdsgruppens 13
medlemmer lægges der stor vægt på at få udarbejdet et kvalificeret baggrundsmateriale for en endelig
politisk beslutning om ansøgning til UNESCO.
Vi tillader os derfor at foreslå, at der på kommunens budget for 2016 afsættes de nævnte 80.000 kr.
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