Ginta Gerharde-Upeniece
ICOM Latvijas NK priekšsēdētāja
Tradīcijas. Pārmaiņas. Izaicinājumi.
Salīdzinot ar citām Konsultatīvās padomes ikgadējām sanāksmēm, 2009. gada
jūnija forums īpaši koncentrēja uzmanību uz visai grūto laiku pasaules ekonomikā
vispār, tajā skaitā muzeju nozarē. Par to liecināja arī izmaiņas darba kārtībā, pirmo
dienu paredzot priekšlasījumiem, debatēm un pašai aktuālākajai situācijas analīzei
sakarā ar globālo ekonomisko recesiju. ICOM kopējā virzība šoreiz nav teoriju vai
ideju forums, bet vispirms – skaitļi.
Līdztekus prezidentei Alisandrai Kumminai (Alissandra Cummins) darbu
ģenerālsekretāra amatā uzsācis Žiljens Anfrēns (Julien Anfruns), kurš pirms tam
darbojies atbildīgos amatos kultūras jomā Francijā.
Organizācijas kopējā politika šogad ir vērsta tikai uz pašām svarīgākajām
prioritātēm, pasākumu samazināšanu un spēku pārgrupēšanu. Biedru naudas
iemaksām valstis ir iedalītas četrās grupās no bagātākajām līdz trūcīgākajām.
Vislielāko atbildību par ICOM stabilitāti 2010. gadā uzņemas lielvalstis, savukārt no
trešās pasaules valstīm tiks prasītas tikai minimālas iemaksas. ICOM kopējais
finansiālais stāvoklis skaidri iezīmē strauju līdzekļu samazināšanos 2009. gadā.
Tomēr organizācijas ekonomiskā analīze ir pietiekami argumentēta, lai jau
2011. gada virzība būtu ar augšupejošu līkni un 2012. gada prognozes būtu optimistiskas.
Neformālā sarunā ģenerālsekretārs Žiljens Anfrēns atklāja, ka ļoti labi pazīst
Baltijas valstis, jo kādreiz Igaunijā darbojies diplomātiskajā dienestā un apciemojis arī
Latviju. Mēs strādājam starptautiskā informācijas tīmeklī, kas regulāri pārraida
informāciju par Baltiju. Ar mūsu valsti vairs nav jāiepazīstina, ar mūsu problēmām arī
ne. Tieši uz šī fona īpaši nozīmīga ir komunikācija starptautiskajā profesionāļu vidē,
bet ne mazāk nozīmīga ir savstarpējo kontaktu uzturēšana pašu mājās. Lai arī cik
problemātisks pašlaik šķiet ģenerālkonferences apmeklējums Šanhajā 2010. gadā,
tomēr Latvijas pārstāvniecība būtu īpaši nepieciešama un nekādā gadījumā nebūtu
uzskatāma par elitāru pasākumu.
Analizējot situāciju Latvijas Nacionālās komitejas darbā, galvenā ievirze
sakrīt ar ICOM svarīgāko uzdevumu – stabilitātes nodrošināšanu, lai organizācija
būtu ilglaicīga platforma mūsu projektiem un idejām. Gads aizsākās ar starptautisko
konferenci Valmierā Kultūras mantojums: muzeji, bet ne tikai ..., esam gatavi jaunam,
radošam darba cēlienam.
http://icom.museum/june_meetings2009.html
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