Archeolodzy, UK, Europa i reszta świata:
Oświadczenie wydane przez Chartered Institute for Archaeologists
7 lipca 2016 r.
W odpowiedzi na panujące wśród naszych członków silne emocje związane z referendum w
sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w UE, Instytut (CIfA) pragnie przypomnieć, jaki jest
status organizacji w kontekście podziałów na narody, państwa i unie polityczne.
CIfA jest wiodącą organizacją zawodową zrzeszającą archeologów. Akredytowani członkowie
Instytutu zobowiązani są przestrzegać Kodeksu postępowania organizacji i działać w zgodzie z
określonymi w nim standardami i wytycznymi, a także wszystkimi obowiązującymi przepisami
prawnymi i innymi regulacjami, niezależnie od tego, gdzie mieszkają i pracują. CIfA działa
ponad granicami państw – nasza organizacja nie jest i nigdy nie była wyłącznie organizacją
brytyjską. Podczas gdy większość naszych członków pracuje w Wielkiej Brytanii i uwaga
Instytutu skupia się na terenie tego kraju, nasza kadra w innych krajach stale się powiększa
(obecni jesteśmy w 32 krajach na świecie).
CIfA nie zajmuje formalnego stanowiska w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii
Europejskiej – kwestia ta powinna zostać rozstrzygnięta przez kraje wchodzące w skład
Zjednoczonego Królestwa i przez UE w drodze demokratycznego procesu. CIfA pragnie
natomiast wyrazić zadowolenie z przemyślanych analiz przedstawionych przez The
Archaeology Forum i Heritage Alliance, a dotyczących potencjalnych konsekwencji wyjścia
Wielkiej Brytanii z Unii.
Zarząd Instytutu potwierdził swoje zaangażowanie we współpracę z archeologami z całego
świata i w promowanie profesjonalnych standardów i etyki zawodowej w celu maksymalizacji
pożytku, jaki praca archeologów przynosi całemu społeczeństwu. Jednym z najważniejszych
aspektów pracy archeologów jest promowanie zrozumienia różnorodności kultur i tradycji oraz
ogromnych korzyści płynących dla społeczeństw ze współpracy, której brak może leżeć u
podłoża konfliktów. Nasza praca służy także uświadamianiu innym tego, że problemy
społeczno-gospodarcze mogą powstawać zarówno w obrębie danego społeczeństwa, jak i być
wywoływane przez przybyszy z zewnątrz.
Ponad wszystko jednak, archeologia pokazuje, że nasz gatunek jest gatunkiem mobilnym.
Wszyscy jesteśmy migrantami – niektórzy wędrowali z wyboru i w nadziei, inni uciekali przed
niebezpieczeństwem i w rozpaczy. Wszyscy pozostawili za sobą ślad w środowisku. Idąc tym
śladem możemy zobaczyć, jak te nowe społeczności rozkwitały lub stopniowo znikały, jak ich
kultury zachowywały swoją odrębność lub jak się integrowały, a także jak ich dziedzictwo
przetrwało bądź ginęło bez śladu. Wiedza o tym, jak społeczeństwa przystosowywały się i jakie
korzyści czerpały z interakcji z innymi grupami pomaga nam w zrozumieniu tego, dlaczego
świat jest obecnie, jaki jest. Daje nam to także uprzywilejowany wgląd w to, jak możemy radzić
sobie ze współczesnymi wyzwaniami i jak wykorzystywać nadarzające się możliwości.
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Wyzwania te są szczególnie widoczne we współczesnej Europie, podobnie jak wspaniałe
przykłady hojności i gościnności.
Zadania stojące przed archeologami będą stanowić przedmiot najbliższej corocznej konferencji
CIfA: Archaeology: a global profession, która odbędzie się w dniach 19 do 21 kwietnia 2017 r.
na Uniwersytecie Newcastle http://www.archaeologiststs.net/conference/2017. CIfA będzie
także odgrywać czynną rolę w tegorocznym spotkaniu Europejskiego Stowarzyszenia
Archeologów (EAA).
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WIĘCEJ INFORMACJI
 Chartered Institute for Archaeologists (Instytut Dyplomowanych Archeologów, CIfA) jest
wiodącą organizacją zawodową zrzeszającą archeologów. Naszym celem jest promowanie
najwyższych profesjonalnych standardów i etyki zawodowej w celu maksymalizacji pożytku,
jaki praca archeologów przynosi całemu społeczeństwu.
 CIfA liczy obecnie ok. 3300 członków w 32 krajach. Ponad 96% członków Instytutu mieszka w
Wielkiej Brytanii, ale wyraźnie wzrasta zainteresowanie indywidualnym członkostwem ze
strony archeologów z innych krajów. Rozmowy z Instytutem na temat strategicznego
partnerstwa prowadzi także kilka stowarzyszeń z innych regionów.
 Członkowie CIfA są akredytowani przez organizację zawodową i posiadają umiejętności i
kwalifikacje w zakresie badań i pracy na rzecz dziedzictwa historycznego.
 Więcej informacji na temat CIfA oraz standardów i wytycznych Instytutu można znaleźć na
stronie ww.archaeologists.net/codes/ifa.
 Analiza opracowana przez The Archaeology Forum dostępna jest pod adresem
http://archaeologists.net/sites/default/files/news/TAF%20Briefing%20%20What%20does%20the%20EU%20mean%20to%20the %20Archaeology%20Sector.pdf).
Publikację Heritage Alliance przeczytać można na stronie http://www.the
heritagealliance.org.uk/tha-website/wp-content/uploads/2014/07/Heritage-the-E U-May2016.pdf
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