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Redovisning av uppdrag avseende Unescos konvention om
skydd fbr och framjande av mangfalden av kulturyttringar
Statens Kulturrad bverlamnar harmed fbrslag

till utveckling av arbetet med

att tillampa Unescos konvention om skydd For och framjande av mangfalden
av kulturyttringar i Sverige.
Uppdraget har genomfbrts i samverkan med Svenska Unescoradet och
lamnas till Regeringskansliet senast den 31 augusti 2012.

Handlaggningen av arendet
Beslut i detta arende har fattats av generaldirektbr Kennet J ohansson efter
fbredragning av Ellen Wettmark. I beredningen av arendet har avon
utredaren Per Svenson, handlaggaren Heli Hirsch, pressekreterare Helene
Oljons, enhetschef Mika Romanus och avdelningschef Bermy Marcel
deltagit.
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Unescos konvention om skydd for och friimjande av

miingfalden av kulturyttringar

Inledning
Iregleringsbrevet fbr 2012 fick Kulturradet i uppdrag att som samordnande
myndighet, utveckla arbetet med alt tillampa Unescos konvention om skydd fbr
och framjande av mangfalden av kulturyttringar i Sverige. Uppdraget ska ske i
samverkan med Svenska Unescoradet och framst inrikta sig pa roll - och
ansvarsfordelning. En redovisning av uppdraget ska lamnas till Regeringskansliet
(Kulturdepartementet) senast den 31 augusti 2012.

Rappor1en innehaller en beskrivning av konventionens innehall, och hur den
relaterar till den svenska kulturpolitiken. Dessutom gbrs en beskrivning av
Kulturradets respektive Svenska Unescoriidets uppdrag i relation till konventionen.
Avslutningsvis lamnas en rad Forslag pa insatser som pa korn och lang sikt kan
bidra till att utveckla arbetet med att tillampa konventionen i Sverige.

Bakgrund
Den 18 mars 2007 tradde Unescos Konvention om skydd Fbr och framjande av

mangfalden av kulturyttringar ("Mangfaldskonventionen") i kraft efter att 30
lander, bland annat Sverige, ratiticerat eller godkant den. Konventionen gal ut pa
att erkanna landers ratt och skyldighet att bedriva en kulturpolitik till stbd fbr den
kulturella mangfalden. Konventionens tillblivelse fuller en mer an tio ar lang
histgrisk linje som framfbr allt gal tillbaka till Unescos generalkonferens 1991 om
atttillsatta en "varldskommission fbr kultur och utveckling". Bakgrunden var bl.a.

att kulturpolitiken i allt hbgre grad bbrjat diskuteras som en faktor som ansags
kunna paverka hela samhallsutvecklingen i industrilandema. I andra delar av
varlden ville man fa till stand en diskussion om utvecklingsbegreppet. Detta tick
inte vara detsamma som enbart ekonomisk utveckling, utan skulle spegla avon
andra aspekter.

Resultatet av kommissionens arbete blev rapporten Our creative diversity (Vdr
skapande m£'ingfalaD som kom 1995. Rapporten behandlade kultur och kulturpolitik
pa ett delvis helt nytt salt och betonade framfdr allt kulturens och den kulturella
mangfaldens stora betydelse i samhallsutvecklingen. Men fbr att kulturen i alla
dess skepnader och betydelser skulle kunna spela den roll som malades upp,
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kravdes sava! politiskt mod som fortsatt forskning, diskussion och tankeutbyte. Det
var en svar balansakt som kommissionen beskrev i sin rapport.

Our creative diversity mottogs bverraskande positivt och tick stort genomslag i den
intemationella kulturpolitiska diskussionen. Som en uppfbljning anordnades i
Stockholm 1998 den stora konferensen T he Power of Culture, da kulturministrar
och andra deltagare fran 130 lander diskuterade hur rapportens slutsatser skulle fa
faste i vardagspolitiken. Konferensen antog bl.a. en handlingsplan som skulle
anvandas for alt Unescos medlemslander och Unesco som organisation aktivt
skulle bidra till att ge kulturpolitiken en mera central roll pa den politiska agendan.
Med bbrjan i mexikanska Oaxaca 1998 inleddes sedan ett intensivt arbete fbr att fa
till stand en text som sa smaningom kunde fa bade allman intemationell acceptans
och bli ett skarpt instrument i kampen fbr att ge kulturen hbgre status. I oktober
2003 fanns ott genomarbetat fbrslag som blev till den konvention som antogs pa
generalkonferensen 2005. Tva ar senare - da 30 lander hade lamnat sitt
godkannande - tradde konventionen i kraft. Idag ar den ratificerad av 114

lander/parter, bl.a. EU.

Konventionens innehall
Konventionen om skydd fbr och framjande av mangfalden av kulturyttringar ar ett

juridiskt bindande intemationellt avtal som garanterar alt konstnarer,
yrkesverksamma inom kultur, utbvare och medborgare varlden over kan skapa,
producera, sprida och ta del av ett brett utbud av kulturella varor, tjanster och
aktiviteter.

Konventionen tillkom, som namnts ovan, fbr att det intemationella samfundet
skulle erkanna siirarten i kulturella varor, tjanster och aktiviteter som barare av
identiteter, varderingar och betydelser, som visserligen kan ha ett viktigt
ekonomiskt varde, men som trots detta inte kan reduceras till enbart handels - eller
konsumtionsvaror.
Genom att erkanna att kultur ar en grundlaggande resurs fbr en hallbar utvecklin g,

vamar konventionen styming och hantering av kultur genom att:

'

Uppmuntra infbrandet av kulturpolitik och atgarder pa nationell niva som
utvecklar kreativitet, ger utbvare och upphovspersoner till gang till
nationella och intemationella marknader dar deras konstnarliga verk och
uttryck erkanns och kompenseras samt sakerstalla alt de konstnarliga
uttrycken ar tillgangliga fbr allmanheten i stoi1;
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Erkiinna de kulturella och kreativa naringamas betydelse
och social utveckling, sarskilt i utvecklingsliindema;

RSr

ekonomisk

Integrera kultur i strategier for hallbar utveckling och nationell
utvecklingspolitik;
Framja intemationellt samarbete fbr att underlatta rbrligheten fbr
konstnarer, liksom flbdet av kulturella varor och tjiinster, med siirskilt
fokus pa utvecklingslandemas behov.
Konventionen i sin helhet har bversatts till svenska av Svenska Unescoradet. och
finns tillgiinglig pa radets hemsida: http://www.unesco.se/
Utgangspunkten fbr konventionens resonemang ar till stora delar densamma som
fbr den kulturpolitik som bbrjade utfom1as i Skandinavien och flora andra
vasteuropeiska lander efter andra varldskrigets slut. l detta kulturpolitiska
utvecklingsarbete framhblls framfbr allt alt kulturella och humanistiska varderingar
maste bli kampunkter i politiken. Kulturens betydelse nai det gallde att forma
varderingar och identiteter - fbr den enskilda manniskan och fbr nationer - lever
kvar fran denna tids resonemang, och har legat till grund fbr tanken om en
Unescokonvention fbr att skydda och friimja mangfalden av kulturella uttryck.

I Mexico City - deklarationens (1982) paragraf 15 och lb slas fast dels att "varje
kulturpolitik borde ateruppratta och utveckla en djupt mansklig mening" och att
alla utvecklingsstrategier alltid "bbr utformas i Uuset av valle samhalles historiska,
sociala och kulturella sammanhang."'

Kort sagt: Utgangspunkten fbr Unescos mangfaldskonvention var insikten om
att kulturen och kulturpolitiken har en viktig samhallsuppgift att fylla.
Konventionen handlar i allt viisentligt om ati sta fast ati varje nation har riitt
- men ocksii skyldighet - att utforma och utveckla en kulturpolitik som
bygger pa mangfald.
Konventionen star bland annat fast att kulturell mangfald ar kfinnetecknande for
manskligheten och utgbr dess gemensamma rikedom. Men begreppet mangfald har
iiven i kulturpolitiska sammanhang - flora betydelser och ar ett mycket mer
problematiskt och mangfacetterat begrepp an vad man kanske kan tro.

Miingfald handlar om att erkiinna alla kulturers jamlikhet och viirdighet,
liksom varje folks riitt att slit fast och bevara sin kulturella identitet och fa den
respekterad av andra.
1

Mexico City- deklarationen om kulturpoliiik I982 var det vikti gaste resultatet av den stora
Unescokonferensen om kultuipolitik som anordnades i Mexico City 1982. Den var lange ett
handlingsprogram fbr Unesco nat det gallde kulturpolitiska stallningstaganden.
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Roll- och ansvarsfiirdelning
I detta uppdrag ingar att se over hur arbetet med att tillampa Unescos
mangfaldskonvention i Sverige kan utvecklas. En del av uppdraget handlar om att
se over roll - och ansvarsfordelning mellan aktbrer med ansvar for konventionen,
specifikt Kulturradet och Svenska Unescoradet.

Mangfaldskonventionen berbr stora delar av den nationella kultu1politiken i
Sveri ge. Man kan darfbr saga att ansvaret for att implementera konventionen finns
hos samtli ga kultunnyndigheter. Kulturradet identifierades dock redan i
beslutsunderlaget till Sveriges ratiticering av konventionen som lamplig nationell
kontaktpunkt, och utsags formellt till Sveri ges kontaktpunkt 2009. Darmed ar
Kulturradet, enligt konventionen, ansvariga fbr informationsutbyte enligt
konventionen. Som statlig myndighet med bvergripande uppgift att framja
utvecklingen pa kulturomradet, har Kulturradet manga kanaler och verktyg fbr alt
utveckla arbetet med konventionen i Sverige. Uppdraget fokuserar darfur friimst pa
insatser dar Kulturradet, i samarbete med andra myndigheter och aktbrer pa statlig,
regional och kommunal niva, kan starka konventionens roll i den svenska

kulturpolitiken.

Svenska Unescoriidet

Enligt artikel VII i Unescos konstitution fran 1945 sa alaggs Unescos 195
medlemslander att ha en nationalkommission som fungerar som lanken mellan FN organet Unesco och olika myndigheter, institutioner och organisationeri det egna
lander. Svenska Unescoradet ar Sveriges nationalkommission till Unesco och
bildades 195 l. Unescoradets ledambter utses av regeringen, de ar hbgst 12 stycken
och ar yrkesverksamma inom Unescos olika ansvarsomraden (utbildning,
vetenskap, kultur och kommunikation) och utses fbr en period pa fyra ar. 2011 2014 bestar radet av ledambter nan bl.a. Kulturradet, Sida, Vetenskapsradet,
Skolverket samt universitet och hbgskolor.
Sammansattningen i Unescoradet speglar ocksa den bredd av fragor som Unesco
arbetar med. Genom kopplingen till ledambtemas funktioner i dess ordinarie
verksamheter, kan Unescorfidet fungera bade som inspiration till arbetet inom
myndigheter och institutioner, men ocksa som ett forum dar erfarenheterna fran
ledambtemas ordinarie verksamhet kan inspirera det svenska agerandet i Unesco.
Unescoradet har tva huvuduppdrag; 1) att bista regeringen med rad, underlag,
forslag och yttranden i fragor som rbr Unescos verksamhet och Sveriges
deltagande i denna verksamhet, samt att handlagga och samordna arenden som
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Sverige tagit emot fran Unesco eller som berbr Unescos verksamhet, 2) att
infonnera om Unesco, dess verksamhet och konventioneri Sverige.
Kommunikationsinsatsema sker bl.a. genom artiklar, konferenser och andra
aktiviteter, och de genomfors ofta i samarbete med andra intressenter i Sverige. I
Unescoradets uppdrag ingar ocksa att samverka med andra berbrda myndigheter
och organisationer i fragor som rbr Unescos verksamhet och att samarbeta med
andra landers motsvarande Nationalkommissioner.

Radets verksamhet styrs av Kommittbdirektiv Dir 2011:1 15 och dess kansli ar
placerat pa Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Fbr Mangfaldskonventionen, som just betonar kulturens roll for
samhallsutvecklingen inom manga olika politikomraden, ger sammansattningen av
olika kompetenser stora mbjligheter till bkad dialog och forslag till hur
konventionen kan anvandas. Avon Sveriges fortsatta engagemang fbr
Mangfaldskonventionen kan diskuteras i radet, som har mbjlighet att ge fbrslag till
regeringen i fragor som rbr Sveriges deltagande i Unescos verksamhet.

Miingfaldskonventionen i Sverige
Sverige var aktivt i utarbetande av konventionen, och var avon ett av de forsta 30
landema att ratificera konventionen. I Sverige bedbmdes ratifikationen inte
forutsatta nagra lagandringar, och inte heller behbvde den medfora nagra direkta
finansiella konsekvenser. Malen med konventionen ansags fbrenliga med den

svenska kulturpolitikens mal. Detta kan jamfbras med att da Sverige ratificerade
Konventionen fbr immateriellt kulturarv, ansags ett beslut om ratificering fran
svenskt hall krava en genomgang av de konsekvenser som konventionen kunde
vantas fa vid den nationella hanteringen av fragorna. Som resultat av detta gavs
lnstitutet fbr Sprak och F olkminnen (SOFt) ott trearigt uppdrag och ytterligare
resurser att utveckla arbetet med tillampningen av konventionen. Nagot

motsvarande ansags inte kravas vid ratificering av Mangfaldskonventionen.

Sveriges nationella kulturpolitik kan sagas generellt bverensstamma med
konventionens mal och syfte. Vi har sedan snart 40 ar en kulturpolitik som
utformats utifran manga av de grundlaggande varderingar som
mangfaldskonventionen behandlar: jamlikhet, tillganglighet, bppenhet, mangfald.
Kulturpolitiken har till sin form ett tydligt medborgarperspektiv och darmed en
klart formulerad samhiillsuppgift. Samtidigt har det varit viktigt att etablera
kulturen som ett eget politikomrade som givit fullt erkannande at konstnarskap och
konstnarliga uttryck och dess betydelse i samhallet.
Under senare ar har flera initiativ tagits Fbr att fa till stand en tydligare samverkan
mellan olika politikomraden. Kulturen har sedan lange etablerat samspel med t.ex.
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utbildningspolitiken, kultunnil jbomradet och - pa senare ar - regionala
utvecklingsfragor och bistandspolitik. Kulturens roll nair det galler halso - och
sjukvard har fatt stbrre utrymme, dess paverkan pa socialpolitik, naringslivsfragor
och miljbpolitik bkar. Detta ligger helt i linje med mangfaldskonventionens
malsattning. Kultur i den mening som avses i konventionen spelar en vikti g
strategisk roll inom alla samhallsomraden.

Det ar angeliget ati samarbetet och samspelet med andra omraden utvecklas
ytterligare. Inte minst Kultursamverkansmodellen ger stora miijligheter for
den nationella kulturpolitiken att ytterligare utveckla
mangfaldskonventionens intentioner om kulturen som en grundliiggande
resurs for hallbar utveckling.
Konst och kultur finns idag med som en dimension inom alla samhallsomraden.
Den piiverkar stadsplanering, miljbfragor, narings- och arbetsmarknadspolitik,
utbildning, regionalpolitik och hela det sociala omradet. Vad
mangfaldskonventionen sager ar att varje kulturpolitik borde uppratta och utveckla
en djupt mansklig mening, vilket skulle gora att samhallsutvecklingen inte enbart
beskrivs i kvantitativa termer, utan ocksa tar hansyn den kvalitativa dimensionen.

Slutsatser
Innehallet i Unescos mangfaldskonvention kretsar kring fragan om kulturens roll i
ett globalt samhalle. Dess centrala trossatser vilar pa djupt etiska och humanistiska
varderingar. Det ar en framgang att 140 lander over hela varlden har ratificerat en
konvention som im1ebar att varje nation har ratt - och skyldighet - att forma en

kulturpolitik som friimjar kulturell identitet, kulturarv och mangfald och som
betraktar kulturen som en vasentlig utvecklingskraft i ett brett samhallsperspektiv.
Men det maste samtidigt betraktas som nagot av ett misslyckande, framfbr allt fbr
ett stort antal vasteuropeiska lander, alt den kulturpolitik som vuxit fram och
utvecklats i dessa lander sedan andra varldskrigets slut fortfarande inte har hittat
nycklarna till de komplexa mangfaldsfragoma. Sa fragan ar vilken roll Unescos
mangfaldskonvention kan spela i den svenska kulturpolitiken fbr att ytterligare
lyfta fram dessa vikti ga fragor. Kulturradet fbreslar att arbetet ska koncentreras
kring fyra huvudomraden:

De grundliiggande malsiittningarna med den nationella
kulturpolitiken biir lyftas fram och diskuteras och de langsiktiga
malsattningama med de insatser som gbrs i kulturpolitikens namn kan
fbrklaras battle.
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Den potential som kulturen utgiir i ett brett samhiillsperspektiv biir bli
tydligare. Konst och kultur ska ses som en gemensam tillgang fbr alla
delar av samhallsutvecklingen, utan att konstens fiihet och egenvarde
urholkas. Detta innebar bl.a. att konstnaremas mijjligheter att leva av och
utveckla sin konst maste starkas.

Kulturell samverkan och kulturellt utbyte over griinser maste ses som
en av de viktigaste insatsema fbr att ytterligare starka en kulturpolitik som
praglas av tippenhet, tolerans, respekt och nytikenhet och darmed bidrar till
ati uppna de mal som Unescokonventionen stravar efter.

Kulturens roll i en globaliserad viirld. Mangfaldskonventionen kan vara
utgangspunkten

RSr

en diskussion om vad som handel med konst och

kultur da fbrutsattningama fbr dess produktion, distribution och
finansiering haller pa att forandras i grunden. Vilken slags kulturpolitik
behbver vi fbr att mbta de nya behov och problem som kulturen i en
globaliserad varld stalls infbr?

Fiirslag pa insatser for alt utveckla arbetet med att tilliimpa konventionen i
Sverige
Utifran de identifierade huvudomradena fbreslar Kulturradet fbljande insatser fbr
att utveckla arbetet med ati tillampa Mangfaldskonventionen i Sverige:

Utveckla Kulturrcidets junktion som nationell kontaktpunkt
Uppdraget att vara nationell kontaktpunkt ar i dagsliiget endast formulerat som att
"den nationella kontaktpunkten ar ansvarig fbr infonnationsutbyte enligt
konventionen". Detta innebar att det finns utiymme For tolkningar av hur uppdraget
ska genomforas. Fbr Kultuiradets del ar det viktigt att insatser inom uppdraget sker
med utgangspunkt i Kulturradets bvergripande uppdrag.
Da Mangfaldskonventionen berbr hela den svenska kulturpolitiken, ar det av stor
vikt att konventionens innehall ar kant bland alla myndigheter och andra aktbrer
som arbetar med att implementera den nationella kulturpolitiken.
I en roll som nationell kontaktpunkt fbr konventionen, kan Kulturradet anvanda sig
av de kanaler Fbr samverkan som redan idag flm1s tillgsngliga. Som
sammakallande myndighet for Samverkansradct, och i de dialoger som 1"(Srs i

samband med Samverkansmodellen, finns potential for att sprida kunskap och
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initiera samrad kring Mfingfaldskonventionens innehall och de krav den staller pa
en svensk kulturpolitik. Med utgangspunkt i Mangfaldskonventionen kan en
utvecklad diskussion om de grundlaggande malsattningama med den nationella
kulturpolitiken, samt kulturens roll som utvecklingspotential i ett brett
samhallsperspektiv, komma till stand. Avon intemt pa Kulturradet bbr kannedomen
om konventionen och dess konsekvenser fbr den svenska kulturpolitiken bka.
I utvecklingen av Kulturradets intemationella arbete, bbr avon Unescotragor ha en
betydande roll. Kulturradet finns representerade i Unescoradet genom
generaldirektbr Kennet Johansson under perioden 201 1 -2014. Under samma period
finns Sverige representerade i Mangfaldskonventionens regeringskommitte, ett
uppdrag dar Kulturradet, tillsammans med Kulturdepaltementet, varit aktiva.

I bvriga samordningsuppdrag som relaterar till t.ex. konventionen fbr immateriellt
kulturarv och Varldsaivskonventionen, har de nationella kontaktpunktema (SOFt

resp. Riksantikvarieambetet) ett tydligare formulerat uppdrag fran regeringen.
Ambitionsnivan fbr Kulturradets arbete med samordning av
Mangfaldskonventionen styrs delvis av till gangliga resurser.

Utveckla in ormaiionsarbetet

Enligt Artikel

10 i konventionen ska partnema "uppmuntra och utveckla

forstaelsen fbr vikten av att skydda och framja mangfalden av kulturyttringar." Det
finns darfur ska! att 6ka infomiationen om konventionen i Sverige. I Sveriges
periodiska rapport om Mangfaldskonventionen konstateras ocksa att kunskapen om
konventionen ar begransad i Sverige, och att det ar en utmaning att pa ott
lattillgiingligt salt forklara konventionens innehall och direkta anvandning.2 Fbr att
6ka kannedomen om konventionen kravs darfbr ett informationsarbete som bade
vander sig bredd, men ocksa syftar till att fbrklara och bversatta konventionens
innehall till praktik.

I Svenska Unescoradets uppdrag ingar att informera om och vacka intresse i
Sverige fbr Unescos arbete. Svenska Unescoradet organiserar mbten och
konferenser om Unescos arbete, producerar informationsmaterial och bbcker och

samarbetar med personer, myndigheter och organisationer inom utbildning,
vetenskap, kultur och kommunikation etc. Mal gruppen ar en bred allmanhet i
Sverige.

Kultumidets informationsarbete syftar till att uppnai'1 de bvergripande malen fbr
verksamheten genom att synliggbra Kulturradet som en viktig aktbr inom svensk
2

Quadrennial periodic report on measures to protect and promote the diversity
expressions, Submitted by Sweden, 27 April 2012

of cultural
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kulturpolitik, en viktig kunskapskalla inom kulturomradet samt att vara en
fortroendeingivande, professionell och bppen myndighet. Malgruppema For
Kulturradets kommunikation ar kulturutbvare, kulturinstitutioner, politiker,
tjiinsteman, opinionsbildare och massmedia.
Medan Unescoradet arbetar fbr att synliggbra konventionen som en del av Unescos
verktyg, kan Kulturradets kommunikation snarare fokusera pa konventionens
relation till insatser inom den svenska kulturpolitiken. Kulturradet och Svenska
Unescoradet har sedan tidigare val upparbetade kanaler fbr samverkan inom
Qmrf1det kommunikation. Arbetet med ati 6ka kannedomen om
Mangfaldskonventionen kan med fbrdel bedrivas bade i samverkan och av
organisationema enskilt.

Okad samverkan mellan bistrindspolitiken och kulturpolitiken isverige
Mangfaldskonventionen framhaller alt det ar nbdviindigt att infbrliva kultur som ett
strategiskt inslag i nationell och intemationell utvecklingspolitik och
utvecklingssamarbete. Skalen till detta ar den vikt som konventionen tillmater den
kulturella mangfalden: kulturell mangfald ar vad som kannetecknar miinsligheten,
och den kulturella mangfalden ar en grundliiggande resurs fbr hallbar utveckling.
Enligt konventionen ar darfbr ott vamande av den kulturella mangfalden en
fbrutsattning for fred och sakerhet pa lokal, nationell och internationell niva.
Konventionen betonar ocksa att kulturell mangfald stalks av fri rbrlighet for idber
och ett kontinuerlig1 utbyte mellan kulturer.
Bistand for att starka demokrati och manskliga ratti gheter (dar kultur ingar) ar ett
av regeringens prioriterade omraden. Precis som i Mangfaldskonventionen betonas
i detta sammanhang alt de kulturella rattighetema ar en mansklig rattighet. Vi kan
samtidigt konstatera att Sidas bistand till sektom kultur och fritid minskat fran 180

milj SEK (2007) till 43milj SEK (2011), enligt Regeringens skrivelse om
Bistfindets resultat fran 2012. Detta kan ses som ett exempel pa svari gheten att fa
gehbr for Mangfaldskonventionens och dess innehall.

Regeringen konstaterar att "kulturinsatser ar en viktig verksamhet Fbr bkad
yttrandefrihet och bbr lyftas fram i hbgre grad an vad som under senare ar varit
fallet."3 Med stbd i Mangfaldskonventionen bbr detta arbete kunna utvecklas

ytterli gare.
Kulturradet har lange havdad behovet av bkad samsyn kring dessa fragor mellan
den svenska kulturpolitiken - vars uppgift det ar att skapa fbrutsattningar fbr
3Bistandets resultat - tema demokrati och manskliga rattigheter (Skr. 2011/ 12:164)
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kulturen som dynamisk, utmanande och obunden kraft - och bistiindspolitiken, d%ir
mallet %ir att skapa forutsittningar fbr fattiga m%inniskor att forbiittra sina
levnadsvillkor. Mzinga intemationella kultursamarbeten kan siigas str%iva mot och
uppnfl biida dessa mil.
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