Declaració quebequesa sobre els arxius
La nostra memòria i els nostres drets
PREÀMBUL
Els arxius, el conjunt de documents generats en el si de
les activitats quotidianes i les fonts de memòria,
d'informació i d'acció, exerceixen un paper fonamental
en el desenvolupament de la societat. Patrimoni valuós,
únic i insubstituïble transmès de generació en generació,
els arxius fomenten la transparència administrativa,
propicien la creació d'una identitat col·lectiva i impulsen l'enriquiment del coneixement. En
conseqüència, fomenten la democràcia i la qualitat de vida dels ciutadans.
És una tasca del conjunt de la societat promoure els arxius per mitjà de polítiques públiques, un marc
jurídic, recursos humans, financers i materials, així com a través de medis tecnològics adequats que
n'afavoreixin el desenvolupament. Correspon també a la societat enriquir constantment aquest
patrimoni, aportant documents que testimoniïn les seves aspiracions, debats i consecucions.
Com a part dels esforços per tal que aquesta responsabilitat col·lectiva sigui assumida, els arxivers i
especialistes de la informació, amb el suport dels seus conciutadans, acorden posar al servei de la societat
el seu saber per administrar, conservar i donar accés als arxius que els siguin encomanats.
PER AQUEST MOTIU, NOSALTRES, ELS FIRMANTS D'AQUESTA DECLARACIÓ, RECONEIXEM
•
•
•

•

l'originalitat dels arxius, a la vegada testimonis i reflex de les realitats i de l'evolució de la societat ;
la diversitat dels arxius creats per tots, en cada moment, sota múltiples formes i en tots els àmbits
de l'activitat humana ;
el caràcter essencial dels arxius en la gestió dels assumptes públics, el reconeixement i exercici
dels drets i obligacions de cada persona, la informació del públic i la formació de ciutadans
responsables, així com en la construcció de la memòria individual i col·lectiva, la comprensió del
passat, la documentació del present i la preparació del futur ;
la responsabilitat de tots, autoritats, ciutadans, propietaris o posseïdors d'arxius públics o privats,
arxivers i especialistes de la informació, en la gestió dels arxius.

I PER AIXÒ ENS COMPROMETEM A
treballar conjuntament, segons les capacitats de cada persona, i a fer tot el possible per tal que
•
•
•

la gestió dels arxius sigui valorada i plenament exercida en el si de la societat civil, els organismes
públics i les empreses ;
els arxius siguin conservats en condicions que garanteixin la seva autenticitat, integritat i
intel·ligibilitat ;
els arxius siguin accessibles a tothom, respectant els drets de les persones, els autors, els
propietaris i els usuaris.
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