Arkivlovsrevision skal hjælpe tidligere anbragte børn med at få viden om deres tabte barndom.
Tak til Social- og indenrigsminister Astrid Krag (AK) og Kulturminister Joy Mogensen (JM), som i Politiken
den 8. december skriver om behovet for at kende sin egen historie, især hvis man som Jan, som ministrene
bruger som eksempel, har været anbragt på børnehjem i barndommen.
I landets offentlige arkiver glæder vi os til at hjælpe alle de borgere, som en revideret arkivlov giver ret til
indsigt i egne oplysninger. Den reviderede arkivlov er et lille skridt i den rigtige retning, men hvis Astrid Krag
og Joy Mogensen virkelige ønsker at styrke borgerne rettigheder, er man ikke kommet i mål med den
revision af arkivloven, som træder i kraft 1. januar 2021. Mange borgere kommer til at skuffede hjem.
Problemet med arkivlovsrevisionen er, at den kun gælder oplysninger, der er afleveret til offentligt arkiv, og
rigtig mange af de oplysninger, som borgerne kunne ønske adgang til, er ikke afleveret til offentligt arkiv,
fordi kommuner og selvejende institutioner ikke er omfattet af afleveringspligt af deres papirarkiver.
Der er, som ministeren påpeger, desværre også sket kassation i stort omfang. Den del af problemet kan
man naturligvis ikke gøre noget ved, men der er meget, som politikerne kan gøre, hvis de vil.
Politikerne kan ændre arkivloven (igen) og kræve,
•
•
•
•

Kræve at bevaringspligtige data og dokumenter registreres i et fælles nationalt system, så borgerne
kan se, hvad der er bevaret hvor.
Inddrage selvejende institutioner under arkivloven
Sørge for at arkivloven stiller ens krav til bevaringspligtige oplysninger uanset om oplysningerne er
statslige, regionale eller kommunale.
overveje om den nationale bevaringsstrategi i tilstrækkelig udstrækning understøtter borgernes
retsstilling.

Organisationen Danske Arkiver har haft en dialog med folketingets Kulturudvalg og med Kulturministeren i
forbindelse med forarbejdet til den arkivlovsrevision, som træder i kraft 1. januar.
I den forbindelse har ministeren stillet os i udsigt, at der snarest muligt skal igangsættes et arbejde med en
mere grundlæggende arkivlovsrevision. På vegne af landets borgere er vi glade for dette løfte, for vi er altså
ikke i mål, hvis Jan og andre med ham ikke skal gå forgæves efter viden om deres tabte barndom.

