• Gespecialiseerd Agentschap voor Onderwijs, Wetenschap en
Cultuur van de Verenigde Naties

UNESCO
in het
kort

• Mandaat: vrede opbouwen via internationale samenwerking op
het vlak van die drie domeinen
• Leden: 193 staten
• Budget: +/- een miljard dollar per twee jaar
• Bestuur van de organisatie:
o General Conference van alle lidstaten
o Executive Board van 58 verkozen leden
o Secretariaat o.l.v. de Franse ex-Minister Audrey Azoulay

De 3 pijlers en hun voornaamste verwezenlijkingen
CULTUUR

ONDERWIJS

WETENSCHAP

- Pijler vooral bekend omwille van haar
werk rond Werelderfgoed en de
Werelderfgoedlijst van de organisatie

- UNESCO o.m. verantwoordelijk voor
coördinatie en monitoring van de
inspanningen van de int. gemeenschap
op het vlak van het behalen van SDG 4

- Onderverdeeld in een sub-pijler
“Natuurwetenschappen” en een subpijler “Sociale/humane
wetenschappen”

- Meer dan 1100 Werelderfgoederen in
de wereld (culturele en natuurlijke (incl.
onderwatererfgoed))

- Beschikt ook over aantal specifieke,
normerende en coördinerende
onderwijsinstituten

- Oprichten en in stand houden van
wereldwijde netwerken

- 15 werelderfgoederen in BE op 63
sites (waarvan 1 natuurlijk,
Zoniënwoud)

- Streven naar gezamenlijke analyse,
beheer en samenwerking rond globale
wetenschappelijke uitdagingen

Daarnaast bestaat er nog een communicatie- en informatiepijler die zich vooral richt op persvrijheid, mediageletterdheid,
documentair erfgoed, digitalisering,… Bescherming van journalisten wordt er hoog in het vaandel gedragen (met stevige
steun van NLD)

• De vele Conventies: bv. Cultureel en Natuurlijk Erfgoed

The
Good

• Plaatsen en gebieden van uitzonderlijke culturele, natuurlijke
en wetenschappelijke waarde bv. meer dan 700 Biosfeer
gebieden
• Opzetten van globale netwerken bv. ASPNet, Globale
Geoparken, UNESCO Chairs,…
• Opzetten, coördineren en financieren van grote projecten
• Uitdragen van universele waarden en principes
• Aan de basis van belangrijke internationale wetenschappelijke
samenwerking alsook van het delen van wetenschappelijke
data
• En nog veel, veel meer…

• Meeste grote successen dateren al van
tijdje terug

The
Bad

• Beperkte budgettaire middelen
• Bereidheid van rijke LS om te blijven
financieren ?
• Historisch sterk gecentreerd op het Westen
• Wisselende interesse van (grote) lidstaten
• Is UNESCO nog wel zo “incontournable” en
richtinggevend als het ooit geweest is ?

• VN organisatie met alle nadelen
van een VN organisatie

The
Ugly

• Animositeit tussen de geledingen
van de organisatie
• Strategische transformatie die de
tering naar de nering moet zetten
is dringend nodig
• Too big to fail but not too big to
become irrelevant ?

• Meer dan 20 jaar samenwerkingsovereenkomst Vlaanderen UNESCO
• Een langdurige vrijwillige "topdonor" van UNESCO

Vlaanderen
en UNESCO

• Meer dan 29 miljoen USD aan vrijwillige bijdragen in periode
2010-2020
o Wetenschap: 20,9 miljoen USD
o Erfgoed: 6,5 miljoen USD
o Extra: 1,8 miljoen USD
• 2 Vlaamse Unesco Trustfondsen
o Erfgoed
o Wetenschap

