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Lidstaten bevestigen rol Unesco bij internationale inspanningen voor
duurzame ontwikkeling
De Algemene Conferentie werd opgeschrikt door de bloedige aanslagen in Parijs maar
onderstreepte het belang van de Organisatie in dergelijke moeilijke tijden.

onderwijs

Naar een mondiaal kader voor de erkenning van kwalificaties hoger
onderwijs?

Unesco als voortrekker voor onderwijs

Abonnementen: 10 euro per kalenderjaar

vrede

Reflectie ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Unesco

11

Forest Whitaker, speciale gezant van Unesco voor vrede en verzoening, staat stil bij de
verjaardag van de Organisatie.

duurzame ontwikkeling
Unesco blij met klimaatakkoord

13
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14

Reactie op de uitkomst van de klimaattop in Parijs en terugblik op de rol van Unesco op
de conferentie.

mensenrechten

Unesco nam het voortouw in de strijd tegen racisme

14

Vrede opbouwen in de menselijke geest – dat is de taak van Unesco. Mission:
Impossible? Niet noodzakelijk.

cultuur

Op zoek naar de impact van Unesco's boekenbeleid

18

Van bij haar oprichting had Unesco bijzondere aandacht voor het boek. De verspreiding
ervan zou helpen bij de realisatie van haar doelstellingen

Evoluties op de wereldwijde cultuurmarkt
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In 2005 nam Unesco een conventie aan met als doel een divers(er) cultuuraanbod te
waarborgen. Slaagt het verdrag in dat opzet? Een rapport evalueert het voorbije
decennium.

Vlaanderen selecteert drie projecten voor Vlaams UNESCO Trustfonds

25

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Unesco kent de Vlaamse regering
middelen toe aan drie projecten die Vlaamse expertise internationaal uitdragen.

publicaties
UNESCO Series on Women in African History
Vlaanderen en Unesco: (h)echt partnerschap met stevige wortels

Dit project geniet de financiële steun van de
Vlaamse Regering. De Vlaamse overheid kan niet
verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud
van dit tijdschrift.

22

Leerlingen van Vlaamse en Nederlandse secundaire Unescoscholen buigen zich over
erfgoed in conflictgebieden zoals Syrië en Irak.

internationaal
United Nations
Educational, Scientific and
Culural Organization

11

16

Als onderwijs de dag van vandaag wordt beschouwd als een essentieel instrument om
ontwikkeling te bevorderen, dan is dat in grote mate te danken aan Unesco.

Simulatie van internationaal diplomatiek overleg
over erfgoed onder vuur

Unesco is de intergouvernementele Organisatie
voor
Onderwijs,
Wetenschappen,
Cultuur
en Communicatie, en als zodanig een van de
gespecialiseerde agentschappen van de Verenigde
Naties. Het doel van Unesco bestaat erin om vrede
en veiligheid te bevorderen door de samenwerking
tussen landen te stimuleren in de deelgebieden
die tot haar actiedomein behoren teneinde
een universeel respect voor rechtvaardigheid,
wettelijkheid, mensenrechten en fundamentele
vrijheden ingang te doen vinden voor alle volkeren
ter wereld, zonder onderscheid van ras, geslacht,
taal of godsdienst.

10

Minister van Onderwijs Hilde Crevits stelt voor dat Unesco een mondiaal kader uitwerkt
voor de erkenning van hoger onderwijskwalificaties.

Online
www.unesco-vlaanderen.be
www.unescoscholen.be
facebook.com/UnescoPlatformVlaanderen
twitter.com/unescovl

Het Unesco Platform Vlaanderen is een nietgouvernementele organisatie die deel uitmaakt
van het wereldwijde netwerk van Unesco-clubs,
-centra en -associaties die tot doel hebben de
civiele maatschappij nauwer te betrekken bij
Unesco. Het Platform fungeert als aanspreekpunt
voor wie informatie zoekt die verband houdt met
de activiteiten en programma’s van de Unesco. Het
staat eveneens in voor de coördinatie van een aantal
Unesco-initiatieven in Vlaanderen, waaronder het
netwerk van Vlaamse met Unesco geassocieerde
scholen, en zorgt er via samenwerking en netwerking
met andere partners voor dat de idealen van Unesco
beter ingang vinden in onze samenleving.

8
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UNESCO Platform Vlaanderen vzw
Organisatie
van de Verenigde Naties
voor Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur
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De UNESCO-King Hamad Bin Isa Al-Khalifa
Prize for the Use of Information and
Communication Technologies in Education
is uitgereikt tijdens een plechtigheid op 13
januari 2016 op de hoofdzetel van Unesco in
Parijs. De bekroning ging naar projecten in
Costa Rica en Singapore.
Het National Program of Educational
Informatics (PRONIE) van de Omar Dengo
Foundation in Costa Rica, draagt bij tot
het verbeteren van de kwaliteit en de
gelijkheid van leerkansen binnen het
openbaar onderwijssysteem door gebruik
te maken van digitale technologieën.
Het geeft voorrang aan kwetsbare
kinderen en jongeren in afgelegen en
stedelijke achtergestelde gebieden.
Sinds 1988 bereikte het programma bijna
9 miljoen leerlingen in basisscholen,
secundaire scholen en technische- en
beroepsopleidingen. PRONIE ontwikkelde
een systematische aanpak om leerlingen
te leren omgaan met ICT en er gebruik van
te maken tijdens hun schooltijd. Daarnaast
zorgt het programma voor bijscholing van
leerkrachten om hen vertrouwd te maken
met het gebruik van educatieve informatica
in hun lessen.
Het ministerie van Onderwijs in Singapore
kreeg de Prijs voor het project Open Source
Physics@Singapore. Het project loopt
sinds 2012 en geeft gebruikers, waaronder
studenten en leerkrachten, toegang tot
goed ontwikkelde ICT-leermiddelen om te
leren of les te geven over fysica. Gebruikers
kunnen de beschikbare instrumenten ook
verder ontwikkelen en delen met elkaar. Het
systeem is volledig opgebouwd op basis van
het open source principe, zowel op technisch
als inhoudelijk vlak. Tot nu toe bereikte
het project 9 800 studenten. Bovendien
is het systeem niet enkel toegankelijk
voor gebruikers uit Singapore maar is het
wereldwijd beschikbaar.
De bekroonde projecten delen het
prijzengeld van 50 000 dollar. Ze zijn
geselecteerd door een internationale jury
die 112 projecten beoordeelde die werden
ingediend door 57 landen en 9 NGO's die
officiële relaties onderhouden met Unesco.
www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts
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Oudste onderwaterstad in gevaar

Historische resolutie
over jongeren
Irina Bokova, directeur-generaal van
Unesco, reageerde op 10 december
2015 verheugd op het nieuws dat de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
een resolutie heeft aangenomen over
jongeren, vrede en veiligheid. Jordanië
nam het initiatief voor Resolutie 2250 die
de essentiële rol onderstreept van jonge
vrouwen en mannen in het opbouwen van
vrede en het tegengaan van de opkomst van
gewelddadig extremisme.
“Ik juich de visie van Jordanië toe die ertoe
heeft geleid dat de VN-Veiligheidsraad
zich concentreert op de essentiële rol van
jongeren in vredesopbouw,” zei Bokova.
“Dit is van vitaal belang voor inclusieve en
duurzame ontwikkeling overal.”
De resolutie komt er op een moment dat
ongeveer 600 miljoen jonge vrouwen en
mannen bijzonder kwetsbaar zijn. Ze leven
in slechte omstandigheden, met inbegrip

Pavlopetri, een oude onderwaterstad bij de Vatika-baai in het
zuidoosten van Peloponnesos (Griekenland) is ingeschreven op
de 2016 World Monuments Watch uitgegeven voor het World
Monuments Fund. Op de lijst staan nog andere bedreigde
culturele sites zoals Amedy in Irak, de ruïnes van Kua in Tanzania
en de Shukhov-toren in Rusland.
van conflictsituaties, zonder toegang
tot goed onderwijs, maatschappelijk
engagement of waardige werkgelegenheid.
“Dit is een mensenrechtencrisis, een ramp
voor ontwikkeling en een gevaar voor
de veiligheid,” zei de directeur-generaal.
“Daarom zet Unesco zich in om door middel
van onderwijs gewelddadig extremisme
te voorkomen en om jonge vrouwen en
mannen te leren hoe ze online radicalisering
kunnen tegengaan. We moeten onze
inspanningen opvoeren om ervoor te zorgen
dat jongeren hun rol kunnen opnemen in het
opbouwen van vrede.”
www.unesco.org/new/en/social-and-humansciences/themes/youth/

Pavlopetri is de oudste onderwaterstad ter wereld. De site
is uniek omdat bijna de gehele topografie, inclusief wegen,
gebouwen en graven, nog intact is. De archeologische
vindplaats heeft een omvang van ongeveer 9 000 vierkante
meter en de leeftijd wordt geschat op meer dan 5 000 jaar oud.
Momenteel wordt Pavlopetri bedreigd door vervuiling, schepen
die hun anker neerlaten, plundering en infrastructuurwerken
zoals pijpleidingen en energiecentrales.
De World Monuments Watch is gelanceerd in 1996 en
verschijnt om de twee jaar. De lijst wordt uitgegeven door het
World Monuments Fund, een onafhankelijke organisatie die
zich inzet om 's werelds meest bijzondere plekken te redden.
Ze vestigt internationale aandacht op bedreigde culturele
sites over de hele wereld en zet burgers, betrokkenen en
belanghebbenden aan om zich in te zetten voor de bescherming
ervan. De lijst wordt samengesteld door een panel van
internationale erfgoeddeskundigen op het gebied van
archeologie, architectuur, kunstgeschiedenis en conservatie.
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Prijs voor ICT in
het onderwijs

Pavlopetri is een typisch voorbeeld van een site die gebaat zou zijn bij
de bescherming van de Unesco-conventie voor de bescherming van
cultureel onderwatererfgoed van 2001. De conventie laat lidstaten toe
om basisprincipes uit te vaardigen voor de bescherming van cultureel
erfgoed onder water en om regels in te voeren voor de manier waarop
er met dit erfgoed wordt omgegaan en er onderzoek mag worden naar
gevoerd.
www.wmf.org

De vierde industriële revolutie
Het 46ste Wereld Economisch Forum, gehouden
in Davos van 20 tot 23 januari 2016, stond in
het teken van de vierde industriële revolutie.
Unesco directeur-generaal Irina Bokova nam
deel aan de bijeenkomst en had een duidelijke
boodschap voor de aanwezige staatshoofden,
regeringsleiders en vertegenwoordigers van
het bedrijfsleven en het maatschappelijk
middenveld.
“Het thema van dit jaar ligt in het verlengde
van de universele Agenda 2030 voor duurzame
ontwikkeling en het Klimaatakkoord dat is
gesloten in Parijs in 2015,” verklaarde Bokova.
“In essentie gaat het om de wijze waarop we
verandering aanpakken, en samenwerken
en innoveren om mensen te emanciperen en
ervoor te zorgen dat deze revolutie vreedzaam
en inclusief is.”
“Of het nu op het gebied van onderwijs, gender,
werk, gezondheid of hulpmiddelen is, ongelijk
vormt een van de grootste bedreigingen voor
onze gezamenlijke toekomst. Geconfronteerd
met polarisering, verdeeldheid en uitsluiting,
moeten we reageren met beleidsmaatregelen
die mensen centraal stellen en alle vrouwen

en mannen emanciperen, die de slagkracht van
overheden vergroot en die het multilateraal
systeem afstemmen op een gemeenschappelijk
verhaal, solidariteit en begrip om datgene te
beschermen dat we allemaal delen – onze
cultuur, onze menselijkheid en onze planeet.”
“Dat begint bij onderwijs en vaardigheden en
vraagt een bijzondere focus op het dichten van
de genderkloof, vooral in de groeisectoren die
bestaan uit jobs die een achtergrond vergen
in wetenschap, technologie, techniek en
wiskunde. Dat is onze boodschap in Davos –
de vierde industriële revolutie moet er een van
ontwikkeling zijn.”
Het Wereld Economisch Forum publiceert
jaarlijks een rapport over de genderkloof. Uit
de jongste editie blijkt dat op het gebied van
gezondheid, onderwijs, economische kansen en
politiek, deze kloof slechts met 4% is afgenomen
het voorbije decennium. Dat betekent dat het,
zonder bijkomende inspanningen, nog 118 jaar
zal duren vooraleer de genderkloof is gedicht.

Opleiding voor Syrische erfgoeddeskundigen
Het Unesco-kantoor in Beiroet organiseerde een
driedaagse opleiding van 11 tot 13 januari 2016 over 3D
digitale documentatie. Dit gebeurde in samenwerking
met ICOMOS (International Council on Monuments and
Sites) en CyArk: een ngo die met behulp van nieuwe
technologieën werkt aan een 3D online bibliotheek
van cultureel erfgoed. De opleiding was onderdeel van
Project Anqa dat gericht is op de snelle documentatie van
bedreigd erfgoed in Syrië en Irak.
De opleiding bestond uit verschillende praktijkgerichte
workshops en vond plaats in het Nicholas Ibrahim
Sursock Museum in Beiroet. Er namen vijf ingenieurs
en architecten aan deel die werden geselecteerd door
het Syrische Directoraat-Generaal van Oudheden en
Musea. Eens terug in Syrië zullen deze deskundigen
andere collega's opleiden in het gebruik van de nieuw
verworven technieken en zullen ze starten met de
documentatie van verschillende erfgoedsites in de oude
stad van Damascus. Daarbij kunnen ze gebruik maken
van materiaal dat is geschonken door CyArk.

In de komende maanden wordt er nog een andere
opleiding georganiseerd voor Syrische professionals. Die
zal draaien rond het verwerken en bewerken van op het
terrein verzamelde data over erfgoedsites.
Naarmate de humanitaire en veiligheidssituatie in
Syrië verslechtert, groeit ook de bezorgdheid over de
bescherming van het Syrische cultureel erfgoed. Als
reactie daar op, en op expliciete vraag van Syrische
erfgoeddeskundigen, lanceerde Unesco een project voor
de noodbescherming van het Syrisch cultureel erfgoed.
Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie
en krijgt steun van de Vlaamse regering en Oostenrijk.
Ook ICOMOS en het International Centre for the Study
of the Preservation and Restoration of Cultural Property
(ICCROM) ondersteunen het project. (zie UNESCO info 96)
https://en.unesco.org/syrian-observatory

www.weforum.org
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Unesco, de International
Confederation of Societies
of Authors and Composers
(CISAC) en EY (vroeger Ernst
& Young) hebben een rapport
gepubliceerd over culturele
en creatieve industrieën (CCI):
Cultural Times – the First
Global Map of Cultural and
Creative Industries. Het is op
3 december 2015 voorgesteld
op de hoofdzetel van Unesco
in Parijs.
Volgens het rapport genereren
CCI zo'n 2 miljard euro per
jaar, goed voor 3% van het
mondiale bbp. De sector
stelt 29,5 miljoen mensen te
werk, of 1% van de actieve
wereldbevolking. De inkomsten
van CCI liggen hoger dan die
van de telecomdiensten en er
werken meer mensen dan in
de auto-industrie van Europa,
Japan en de Verenigde Staten
samen.
De studie past bij de
inspanningen van Unesco
om meer data en sterkere
indicatoren te leveren
over de rol van cultuur
bij de ontwikkeling van
de samenleving. Tevens
weerspiegelt het rapport de
diversiteit waar de Unescoconventie voor de bescherming
en bevordering van de
diversiteit van cultuuruitingen
van 2005 voor staat.
Het rapport analyseert 11
CCI-sectoren in Azië-Pacific,
Europa, Noord-Amerika,
Latijns-Amerika, Afrika en
het Midden-Oosten: reclame,
architectuur, boeken, games,
films, muziek, kranten en
tijdschriften, podiumkunsten,
radio, tv en beeldende kunst.

70 uur historisch
beeldmateriaal ontsluiten
Unesco en het Institut national de l'audivisuel
(INA) hebben een overeenkomst gesloten om 70
uur beelmateriaal uit het audiovisuele archief
van Unesco te digitaliseren en voor iedereen
toegankelijk te maken.
Unesco beschikt over een uitgebreid audiviosueel
archief dat getuigt over 70 jaar culturele
geschiedenis en activiteiten van de Organisatie.
Zoals het geval is met alle audiovisueel erfgoed,
is deze collectie kwetsbaar en dreigt ze te worden
vergeten tenzij ze wordt gedigitaliseerd en
beschikbaar gemaakt voor zoveel mogelijk mensen.

Laurent Vallet, die aan het hoofd staat van het
INA, hoopt dat de overeenkomst zal helpen om het
bewustzijn te vergroten over de nood om een plan
uit te werken en uit te voeren voor de digitalisering
van het volledige audiovisuele archief van
Unesco. Hij roept de lidstaten van Unesco op
om hun nationaal beleid met betrekking tot de
digitalisering van archieven op punt te stellen en
om te helpen om alle waardevolle archieven van
Unesco te vrijwaren voor de toekomst.
http://en.unesco.org/themes/information-preservation

Het beelmateriaal van Unesco zal te zien zijn op
de website van het INA en beschikbaar zijn op
gespecialiseerde websites voor mediaprofessionals
en in verschillende multimediabibliotheken in
Frankrijk. Het zal ook worden aangeboden voor
culturele en educatieve doeleinden.

Portaal tot betere
leerresultaten
Het International Institute for Educational
Planning (IIEP) van Unesco heeft een portaalsite
gelanceerd om landen te helpen om de
leerresultaten en de kwaliteit van het onderwijs
te verbeteren. Er is een schat aan informatie te
vinden over alle kwesties die verband houden
met hoe leerlingen presteren in het onderwijs. De
site is gericht op de verbetering van het primair
en secundair onderwijs.
De toegang tot onderwijs mag dan wel
verbeterd zijn sinds de internationale
gemeenschap in 2000 de zes Onderwijs voor
Allen-doelen vooropstelde, uit studies is
ondertussen gebleken dat de leergraad in
het primair onderwijs te wensen overlaat.
Wereldwijd zijn er 250 miljoen kinderen die
de basisvaardigheden niet leren die ze nodig
hebben om hun potentieel te kunnen vervullen
en volwaardig te kunnen deelnemen aan de
samenleving.
Deze vaststelling leidt tot het besef dat het niet
genoeg is om meer kinderen op de schoolbanken
te krijgen. Er moet ook voor gezorgd wordt dat
ze er voldoende leren. Om landen te helpen om
een beleid uit te werken dat gericht is op het

Nieuwe focus voor Unesco's
onderwijsrapport
Het Education for All Global Monitoring Report van Unesco
is omgevormd tot het Global Education Monitoring Report
(GEM Report). Het GEM Report wordt het mechanisme om de
vooruitgang te meten en te evalueren met betrekking tot doel #4
van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.
Het zal eveneens de evoluties opvolgen van hoe onderwijs
bijdraagt tot de overige Duurzame Ontwikkelingsdoelen.
Het onafhankelijke team van deskundigen die het rapport
opstellen, zal ook toezien op de mechanismen die worden
ontwikkeld om te evalueren hoe Agenda 2030 voor Duurzame
Ontwikkeling wordt uitgevoerd. Het zal verslag uitbrengen van
de uitvoering van nationale en internationale strategieën om
alle betrokken actoren te wijzen op hun verantwoordelijkheid
en engagement voor het realiseren van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen.

worden gemeten en geëvalueerd van de nieuwe wereldwijde
onderwijsdoelen van nu tot 2030. Het zal ook de verschillende
raakvlakken en verbanden onderzoeken tussen onderwijs en
andere belangrijke sectoren voor ontwikkeling.

Het eerste GEM Report nieuwe stijl verschijnt in september van
dit jaar. Het zal bespreken op welke manier de vooruitgang zal

https://efareport.wordpress.com
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De waarde
van culturele
en creatieve
industrieën

De blog van het GEM Report publiceert regelmatig berichten
over cruciale aspecten en nieuwe trends op het gebied van de
bevordering van onderwijs wereldwijd.

Vertrouwen in media vergroten in
Zuidoost-Europa en Turkije
verschaffen van kwaliteitsvol onderwijs, is er
de nieuwe portaalsite waar beleidsmakers en
onderwijsdeskundigen de nodige inspiratie en
informatie kunnen opdoen maar eveneens met
elkaar van gedachten wisselen in het eraan
gekoppelde forum.
Gebruikers van de portaalsite vinden er niet
alleen informatie, zoals samenvattingen van
het onderzoek over 25 manieren waarop
leerresultaten kunnen worden verbeterd, maar
eveneens relevante nieuwsberichten over
actuele kwesties en trends en een forum. Dit
forum laat gebruikers toe om over verschillende
onderwerpen te discussiëren maar er worden
ook online conferenties op gehouden. Een
eerste van zulke conferenties bracht 900
deelnemers bijeen in november 2015 om te
onderzoeken en bespreken hoe leerresultaten
worden geëvalueerd in verschillende regio's en
onderwijssystemen wereldwijd.
http://learningportal.iiep.unesco.org/

Unesco en de Europese Commissie versterken hun samenwerking
ter bevordering van de vrijheid van meningsuiting en de vrije media
in Zuidoost-Europa en Turkije. Begin 2016 starten ze een driejarig
project om het vertrouwen in de media op te krikken in de regio.
De Europese Commissie stelt 1,5 miljoen euro te beschikking om
zelfregulerende mechanismen voor de media te ondersteunen,
om intern mediabestuur te promoten en om de media- en
informatiegeletterdheid te vergroten in de regio.
Het nieuwe project wil het vertrouwen in de media herstellen en/
of vergroten in Zuidoost-Europa en Turkije. De verslechterende
economische context kan mediabedrijven in de verleiding brengen
om af te wijken van de gangbare professionele praktijken. Bestaande
mechanismen voor de zelfregulering van de media moeten worden
versterkt en daar waar er nog geen dergelijke mechanismen
functioneren, moeten ze worden opgericht. Dat is noodzakelijk om
te voorkomen dat sommige professionele ethische standaarden
zouden worden opgegeven om private of openbare financiering
binnen te halen. Het is ook een voorwaarde om de kwaliteit te
verbeteren van de informatie die de samenleving bereikt.

standaarden en arbeidsvoorwaarden te respecteren. Verder wil
het project de bevolking emanciperen door de mediageletterdheid
in de regio aan te scherpen zodat mensen beter geïnformeerde
keuzes kunnen maken en leren hoe ze ten volle kunnen participeren
in, en bijdragen tot, het besluitvormingsproces.

In overeenstemming met de richtlijnen van de Europese Unie om
de vrijheid en de integriteit van de media in uitbreidingslanden
te ondersteunen, zal het project ook trachten om het interne
bestuur van media-organisaties te verbeteren. Het wil eigenaars
en uitgevers engageren om duidelijk omschreven professionele

www.unesco.org/new/en/brussels

Het project zal worden uitgevoerd in Albanië, Bosnië en
Herzegovina, Kosovo, Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije.
Zowel Unesco en de EU hebben de vrijheid van meningsuiting
bestempeld als een strategische prioriteit in het Memorandum of
Understanding dat beide partners sloten in 2012.

http://en.unesco.org/creativity/
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Lidstaten bevestigen rol Unesco
bij internationale inspanningen
voor duurzame ontwikkeling
TEKST: MARINO BULTINCK

De Algemene Conferentie werd opgeschrikt door de bloedige aanslagen in Parijs maar onderstreepte het
belang van de Organisatie in de dergelijke moeilijke tijden.
De 38ste bijeenkomst van de Algemene Conferentie van Unesco
liep van 3 tot 18 november 2015 op de hoofdzetel van de
Organisatie in Parijs. De lidstaten van Unesco benadrukten de rol
van de Organisatie in de strijd tegen gewelddadig extremisme en
in het uitvoeren van Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling.

SOLIDAIR MET FRANKRIJK

Deze prioriteiten werden beklemtoond tijdens het Leidersforum
(16-17 november) dat een ongezien aantal staatshoofden en
regeringsleiders op de been bracht. Aanleiding voor deze
bijeenkomst was de 70ste verjaardag van Unesco. De aanwezigen
spraken er een sterke boodschap van solidariteit met Frankrijk
uit na de terroristische aanslagen van 13 november in Parijs en
herbevestigden het belang dat ze hechten aan het mandaat van
Unesco.
Aan het slot van de bijeenkomst, zei de voorzitter van de
Algemene Conferentie, Stanley Mutumba Simataa: “Ondanks
de uitzonderlijk moeilijke context van ons gastland, konden onze
debatten doorgaan met de grootste participatie van lidstaten.
Ik denk dat dit een sterk signaal is dat we samen weigeren om
toe te geven aan de druk, de bedreigingen en de pogingen tot
destabilisering van het extremisme.”

De directeur-generaal van Unesco, Irina Bokova, bedankte de
lidstaten voor hun engagement voor de Organisatie: “Dit is
bijzonder betekenisvol na de zware terroristische aanslagen
waarvan Parijs het slachtoffer werd op 13 november. Deze
misdadige gewelddaden treffen ons allemaal. Ze vallen datgene
aan wat ons het meest dierbaar is: vrijheid, mensenrechten, de
waardigheid van elke vrouw en man, en ons gevoel van deel uit te
maken van één mensheid.”
De Franse president François Hollande koos Unesco als de plaats
waar hij zich voor het eerst tot de internationale gemeenschap
richtte na 13 november: “Er is geen betere plaats om onze
vastberadenheid te tonen dan hier, bij Unesco, een instelling die
is ontstaan vanuit de wil om de gehele mensheid te verenigen
door onderwijs en cultuur en die hier in Parijs warm is ontvangen.”

“Unesco richt zich op het
uitvoeren van Agenda 2030 voor
duurzame ontwikkeling”
TAKEN VAN UNESCO

De Algemene Conferentie nam een Strategie aan om de rol van
Unesco te versterken bij de bescherming van cultuur en het
bevorderen van cultureel pluralisme in geval van gewapend
conflict. De tekst roept op om de bescherming van cultureel
erfgoed en diversiteit op te nemen in het mandaat van
humanitaire interventies bij conflicten en andere noodsituaties.

ONDERWIJS

Unesco is ontstaan vanuit de wil om de gehele wereld
mensheid te verenigen.
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De Algemene Conferentie komt om de twee jaar bijeen om de koers van Unesco te bepalen.

Samen met de Verenigde Staten organiseerde Unesco een debat
over de rol van het onderwijs in het bestrijden van gewelddadig
extremisme. Alle lidstaten leken het er over eens dat scholen
daarbij een belangrijke rol spelen, onder meer door het uitdragen
van waarden zoals vrijheid, verdraagzaamheid en nondiscriminatie. De essentiële rol van het onderwijs in de uitvoering
van Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling is de kern van een
kadertekst, Education 2030 Framework for Action, die de steun
kreeg van meer dan 180 lidstaten tijdens de Algemene
Conferentie.

INFORMATIE EN COMMUNICATIE

Het belang van toegang tot informatie en kennis werd door
de Algemene Conferentie onderschreven door het aannemen
van een Resolutie over internet universaliteit. Er is eveneens
een Aanbeveling aangenomen over het behoud van
documentair erfgoed, met inbegrip van digitaal erfgoed. En
de Algemene Conferentie heeft 28 september uitgeroepen tot
Internationale dag voor de universele toegang tot informatie.

LEEFMILIEU

Bezorgdheid over het milieu was een ander thema dat aan bod
kwam tijdens de Algemene Conferentie. Unesco kreeg de opdracht
om een Verklaring uit te werken over ethische principes voor
klimaatverandering. De klemtoon moet liggen op het aanpassen
aan, en het beperken van, de impact van klimaatverandering.

De inzet voor duurzame ontwikkeling zette de lidstaten ertoe aan
om een Unesco Global Geoparks label te creëren dat het belang
onderstreept van bijzondere geologische sites en landschappen.
De Organisatie is ook uitgebreid: Montserrat, een eiland in de
Caraïbische Zee dat als overzees gebied onder de soevereiniteit van
het Verenigd Koninkrijk valt, is aanvaard als Geassocieerd lid van
Unesco. De kandidatuur van Kosovo om tot Unesco toe te treden als
lidstaat kreeg onvoldoende steun van de Algemene Conferentie.
De Algemene Conferentie is het hoogste orgaan van Unesco. Deze
vergadering van lidstaten komt om de twee jaar bijeen en beslist over
het programma en de begroting van de Organisatie.
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onderwijs

vrede

Naar een mondiaal kader voor
de erkenning van kwalificaties
hoger onderwijs?
TEKST: MARINO BULTINCK

Minister van Onderwijs Hilde Crevits stelt voor dat Unesco een mondiaal kader uitwerkt voor de
erkenning van hoger onderwijskwalifitcaties. Ze lanceerde het voorstel bij de start van de Algemene
Conferentie van de Organisatie.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits roept op tot een mondiaal
kader voor de erkenning van hoger onderwijskwalificaties. Dit deed
ze tijdens haar toespraak op het 38ste Algemeen Beleidsdebat van
Unesco in Parijs, waar ze namens België de hedendaagse uitdagingen
voor Unesco en de klemtonen die België daarbij wenst te leggen, heeft
voorgesteld.
De Algemene Conferentie is het hoogste orgaan van Unesco waarin de
195 lidstaten zijn vertegenwoordigd. De conferentie vindt tweejaarlijks
plaats en opent steeds met een algemeen beleidsdebat dat deze
keer van 4 tot 7 november 2015 liep. Hierin krijgen alle lidstaten de
mogelijkheid hun eigen uitdagingen in de kijker te plaatsen. Minister
Crevits nam er namens België het woord. In haar toespraak riep
de minister alle lidstaten op om beroep te doen op de expertise van
Unesco, onder meer rond het vrijwaren van de toegang tot onderwijs,
‘open educational resources’ en een mondiaal kader voor de erkenning
van hoger onderwijskwalificaties.

HUIDIGE REGELING

In het kader van Unesco bereiden landen regionale conventies voor
rond het erkennen van hoger onderwijskwalificaties. België valt onder
de Lissabon conventie van 1997 die toepasselijk is op de Unescoregio Europa-Noord-Amerika. Ook in andere delen van de wereld
werden dergelijke conventies gesloten. Wanneer een lidstaat een
conventie ratificeert, engageert het zich tot het opzetten van een juist
en rechtvaardig systeem voor de erkenning van buitenlandse hoger
onderwijskwalificaties. België pleit nu, samen met andere landen
binnen Unesco, voor een mondiale conventie die linken legt tussen de
diverse regionale afsprakenkaders.

De minister feliciteerde Unesco met de cruciale rol die de
Organisatie opneemt bij het verwezenlijken van de
Agenda 2030 rond duurzame ontwikkeling.

en filosofische gemeenschappen kunnen een buffer vormen tegen
radicalisering en geweld. Zo kan onderwijs bijdragen tot duurzame
ontwikkeling maar zijn ook wetenschap, technologie en innovatie
cruciaal voor het verwezenlijken van de duurzaamheidsdoelstellingen
en de strijd tegen de klimaatverandering.
“Unesco is hét mondiale forum bij uitstek om de grote uitdagingen van
onze internationaal gemeenschap aan te gaan vanuit een humanistisch
en multidimensionaal oogpunt,” aldus Crevits. “België roept alle
lidstaten op om de krachten te bundelen en alle expertise te delen om
het ambitieuze gezamenlijke programma te realiseren. De roep naar
een slagkrachtige en daadkrachtige Unesco is nu groter dan ooit.”

“Een uniform wereldwijd kader zou kunnen garanties bieden
aan mensen die in het buitenland gaan werken of mensen die
moeten vluchten dat de procedure voor erkenning van hun hoger
onderwijsdiploma volgens gelijkaardige procedures zal verlopen,
waar ze ook komen,” zegt Crevits.

ACTIEPROGRAMMA EDUCATION 2030

STEUN VOOR ONDERWIJSPROGRAMMA

Het stelt drie principes voorop: onderwijs als fundamenteel
mensenrecht dat de uitoefening van andere rechten mogelijk maakt,
onderwijs als publiek goed en gendergelijkheid. Kwaliteitsbewaking
krijgt hierbij veel aandacht: niet alleen moet de toegang tot onderwijs
op alle niveaus gevrijwaard worden, het moet gaan om toegang tot
kwaliteitsvol onderwijs.

De minister feliciteerde Unesco met de cruciale rol die de Organisatie
opneemt bij het verwezenlijken van de Agenda 2030 rond duurzame
ontwikkeling van de Verenigde Naties. Ze wees de vergadering op de
impact van gewelddadige conflicten op ons rijk cultureel werelderfgoed
en de gevolgen voor de bevolking. Het delen van democratische
waarden en de bevordering van de dialoog tussen culturele, religieuze
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Op de Algemene Conferentie van Unesco werd eveneens
het Actieprogramma Education 2030 besproken, het nieuwe
vlaggenschipprogramma van Unesco voor onderwijs in het kader van
de Agenda 2030 rond duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Reflectie ter gelegenheid van de
70ste verjaardag van Unesco
TEKST: FOREST WHITAKER, 18 NOVEMBER 2015

Forest Whitaker, speciale gezant van Unesco voor vrede en verzoening,
staat stil bij de verjaardag van de Organisatie.
Vrouwen en mannen over de hele wereld blijven geschokt en
bedroefd door de recente terroristische aanslagen in Parijs
en Beiroet. Dit tragische verlies van levens werd veroorzaakt
door haatdragende mensen die een enggeestige ideologie
aanhangen die diversiteit, in elke vorm, afwijst. De bedoeling
van deze daden was om ons te verdelen, om ons de wereld te
doen bekijken vanuit het perspectief van deze extremisten,
als “wij” versus “de anderen”. Maar deze tragedie heeft
ons net dichter bij elkaar gebracht. De massale uitingen van
steun voor de slachtoffers die universeel zijn gekomen van de
leiders en burgers in elk land van de wereld – van Amerika
naar Afrika naar het Midden-Oosten naar Oost-Azië – toont
aan dat mensen over de continenten en culturen heen solidair
zijn, verenigd door onze inzet voor vrede en tolerantie.

MENSEN DICHTER TOT ELKAAR BRENGEN

Op 16 november 1945 – precies 70 jaar geleden deze week –
werd Unesco opgericht met het uitdrukkelijke doel om ditzelfde
principe te bevorderen, het samenbrengen van mensen over
culturen heen. Unesco's Oprichtingsverdrag merkt terecht op
dat “onbekendheid met elkaars gebruiken en levenswijzen” zo
vaak, doorheen de hele menselijke geschiedenis, een bron van
conflicten is geweest en dat, “aangezien oorlogen beginnen
in de geest van de mensen, is het in de geest van de mensen
dat de verdediging van de vrede moet worden opgebouwd.”
De afgelopen zeven decennia heeft Unesco zich gewijd aan
het stimuleren van wederzijds respect en het bevorderen van
de actieve internationale uitwisseling van cultuur en ideeën.
Het is mij een voorrecht geweest om de afgelopen jaren
te werken met Unesco om te helpen om deze culturele
en intellectuele uitwisseling tussen mensen van alle
achtergronden te vergemakkelijken en om samen te werken
met jongeren over de hele wereld om de verdediging van de
vrede te verankeren in de hoofden van mannen en vrouwen.
Dit werk heeft me toegestaan om een deel te zien van
de buitengewone vooruitgang die we als internationale
gemeenschap in de afgelopen 70 jaar hebben geboekt.

We moeten nadenken over wat er kan worden gedaan
om onze wereld een meer tolerante plek te maken.

In ons dagelijks leven werken we regelmatig samen met, en zijn we afhankelijk
van, mensen uit verschillende landen en culturen op een manier die de oprichters
van Unesco zich niet konden voorstellen. Ik denk dat ze deze openheid en de
bereidheid om samen te werken in meerdere talen, over culturen, rassen en
nationaliteiten heen, met trots en goedkeuring zouden gadeslaan. Door de
bank genomen, worden we een steeds meer tolerante wereld, een die onze
verschillen enthousiast omarmt.

VOORUITBLIKKEN NAAR DE TOEKOMST

Nu we stilstaan bij de 70ste verjaardag van de oprichting van Unesco, is het
belangrijk om deze vooruitgang te erkennen. Maar het is even belangrijk, vooral
in het licht van de recente tragedies, om te erkennen dat er nog veel werk te
doen is. In 1995, ter herdenking van haar 50ste verjaardag, riep Unesco 16
november uit tot de Internationale Dag van de Verdraagzaamheid, een dag
waarop de wereld elk jaar zou samenkomen om zich weer te engageren voor
het bevorderen van tolerantie, onderwijs en begrip.

I 11

duurzame ontwikkeling

Ik hoop dat we ook nu nadenken over wat er kan worden
gedaan om onze wereld een meer tolerante plek te maken.
Omdat, terwijl landen en economieën over de hele wereld
met de dag steeds meer onderling afhankelijk worden, er een
aantal mannen en vrouwen blijven steken in cycli van extreme
armoede en conflicten en worden achtergelaten. En hoewel de
wereld vandaag de dag in het algemeen toleranter is dan enkele
decennia geleden, blijven er hardnekkige contingenten in bijna
alle landen bestaan die nog steeds expliciet en impliciet racisme,
vreemdelingenhaat en extremisme aanhangen. Toewijding aan
tolerantie, en de grondbeginselen van Unesco, vereist dat we
geweld, armoede of intolerantie overal behandelen als een
bedreiging voor vrede wereldwijd.

“Te vaak beschouwen we
tolerantie als een abstract
concept.”

interacties op een positieve manier kan vormgeven.
Tolerantie, in de kern, is de bereidheid om te luisteren. Het is de verwerping
van het idee dat we altijd gelijk hebben ten gunste van de opvatting dat
andere mensen kunnen bijdragen tot ons begrip van de wereld. Mijn hoop is
dat goede mannen en vrouwen uit alle landen blijven streven om elke dag
meer open van geest te zijn en om meer bereidheid te tonen om te leren van
de mensen om hen heen.
Mogen degenen die hun leven verloren in de recente aanslagen in vrede
rusten, en mogen we allemaal hun nagedachtenis eren door samen te
werken aan het bevorderen van de vooruitgang van de afgelopen 70 jaar
en aan het creëren van een wereld van vrede en tolerantie die alle burgers
van de wereld zullen delen.
Forest Whitaker is een Amerikaans acteur, regisseur en producent. Hij is ook actief
als sociaal activist en is aangesteld als speciale gezant van Unesco voor vrede en
verzoening. In 2012 richtte hij het Whitaker Peace & Development Initiative (WPDI)
op, een internationale niet-gouvernementele organisatie die programma's ontwikkeld
voor vredesopbouw en initiatieven en campagnes opzet om vrede en verzoening te
bevorderen in kansarme en kwetsbare gemeenschappen in verschillende delen van de
wereld, waaronder Afrika, Latijns-Amerika en de Verenigde Staten.

TOLERANTIE IS EEN GEMOEDSTOESTAND

We kunnen allemaal deelnemen aan dit proces. Te vaak
beschouwen we tolerantie als een abstract concept dat alleen
van toepassing is op kwesties van ras, cultuur,of diversiteit.
In feite is tolerantie een gemoedstoestand die al onze sociale

Unesco blij met klimaatakkoord
TEKST: MARINO BULTINCK

Reactie op de uitkomst van de klimaattop in Parijs en terugblik op de rol van Unesco op de conferentie.
Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, is verheugd met het
akkoord dat is gesloten op de klimaatconferentie in Parijs (COP21)
op 12 december 2015. “Afgezien van dit ambitieus en evenwichtig
akkoord, heeft COP21 momentum gecreëerd voor het veranderen van
de gedachten en om mensen voor te bereiden op de economische
en levensstijl veranderingen die we allemaal moeten maken om
het menselijk leven op aarde te behouden,” aldus Bokova. “Het
veranderen van gedachten, niet het klimaat,” was het motto waarmee
Unesco naar de klimaatconferentie trok. De programma's en de
expertise van de Organisatie werden voorgesteld tijdens verschillende
evenementen. Zo werd het potentieel benadrukt van natuur- en sociale
wetenschappen, onderzoek van de oceaan, onderwijs en cultuur om
tot nieuwe benaderingen van ontwikkeling te komen met het oog op
het realiseren van Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de
Verenigde Naties.

“We moeten gedachten
veranderen, niet het klimaat.”
ENTHOUSIASME EN ENGAGEMENT VASTHOUDEN

“De klimaatconferentie in Parijs zorgde voor een nieuwe wereldwijde
bewustwording en bracht een ongekende inzet op gang voor de
bescherming van de planeet door middel van solidariteit en gezamenlijk
actie,” zegt Bokova. “Het is in die geest dat we Agenda 2030 moeten
uitvoeren. We moeten gedachten veranderen, niet het klimaat, met
behulp van onderwijs, wetenschappelijke samenwerking, kritisch
denken en debatten die worden mogelijk gemaakt door de vrijheid van
meningsuiting en informatie die we wereldwijd bevorderen. Dit is één
agenda voor een betere toekomst voor ons allemaal.”
De directeur-generaal wijst erop dat COP21 slechts een stap op de
weg is naar het beperken van de schade die menselijke activiteit
veroorzaakt heeft aan het milieu. Unesco kijkt er naar uit om met haar
lidstaten samen te werken om gecoördineerde internationale actie
te ondersteunen en op de basis te leggen voor meer vooruitgang op
de volgende grote klimaatconferentie die in 2016 wordt gehouden in
Marokko.

DE BIJDRAGE VAN UNESCO

Tijdens de conferentie in Parijs bracht het Internationaal
Hydrologisch Programma van Unesco (IHP), in samenwerking met
het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), voorbeelden
aan van hoe wetenschappelijke bevindingen om te zetten in
beleidsmaatregelen en van hoe onderwijs kan helpen bij het vergroten
van bewustzijn en het aandrijven van verandering.

De klimaatconferentie in Parijs zorgde voor een nieuwe
wereldwijde bewustwording en bracht ongekende inzet
op gang voor de bescherming van de planeet.

Met tentoonstellingen en andere evenementen vergrootte de
Intergouvernementele Oceanografische Commissie van Unesco (IOC)
het bewustzijn over de noodzaak om de oceanen op te nemen in het
beleid aangaande het klimaat. De oceanen vormen immers, samen met
bossen, de grootste leverancier van zuurstof voor onze planeet en spelen
een sleutelrol in de regulering van het wereldwijd klimaatsysteem.
Het Werelderfgoedcentrum en het Mens en Biosfeerprogramma (MAB)
van Unesco organiseerden een dag die in het teken stond van Unescosites en hoe er op deze bijzondere plekken wordt omgegaan met de
gevolgen van klimaatverandering. Er kwamen voorbeelden aan bod uit
werelderfgoedsites, biosfeerreservaten en geoparken.
Unesco hield eveneens een conferentie die het perspectief van
inheemse volken onder de aandacht bracht. Zo'n 400 miljoen mensen
wonen in gebieden waar de gevolgen van de klimaatverandering reeds
tastbaar zijn. Ze beschikken over traditionele methoden om ermee om
te gaan. Unesco is ervan overtuigd dat hun stem moet gehoord worden
en dat hun traditionele kennis waardevolle elementen bevat waar de
rest van de wereld baat kan bij hebben in de ontwikkeling van nieuwe
benaderingen om duurzame ontwikkeling te bevorderen.
Doorheen 2015 heeft Unesco samengewerkt met de Franse
overheid om COP 21 voor te bereiden. De Organisatie hield een
top over de link tussen de economie en het klimaat in mei en een
internationaal wetenschappelijk congres in juli onder de noemer “Onze
gemeenschappelijk toekomst onder de klimaatverandering."
Meer informatie over Unesco's inspanningen om de impact van
de klimaatverandering te beperken:
http://en.unesco.org/themes/unesco-and-climate-changetowards-cop21

Laten we er allemaal naar streven om elke dag meer open van geest te zijn.
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mensenrechten

Unesco nam het voortouw
in de strijd tegen racisme
TEKST: POUL DUEDAHL

Vrede opbouwen in de menselijke geest - dat is de taak van Unesco. Mission impossible? Niet noodzakelijk.
“Unesco publiceerde een studie die zei dat zwarten – in die tijd negers – niet
inferieur waren en dat er geen fundamenteel genetisch verschil was tussen
zwarten en blanken,” herinnerde dominee Jesse Jackson zich op een conferentie
over mensenrechten, georganiseerd in 2002 door de J.F. Kennedy Presidentiële
Bibliotheek in Boston. “Wij doorkruisten het zuiden om toespraken te houden
met de studie in ons hand om te vertellen dat zwarten niet inferieur waren.
Een wereldorgaan had onderzoek gedaan en was tot de conclusie gekomen
dat we niet inferieur waren. Dat was een mijlpaal,” voegde de Amerikaanse
burgerrechtenactivist eraan toe. “Unesco, een wereldorgaan – niet een of
andere zuidelijke gesegregeerde school, niet een of andere gouverneur uit het
zuiden, zelfs de president niet – Unesco zei dat we niet inferieur waren."
Een dergelijk getuigenis weerspiegelt de impact van Unesco's vroege
inspanningen om raciale ongelijkheid te bestrijden. Het is waar dat we zelfs
vandaag nog, 65 jaar na de eerste Unesco-Verklaring over Ras, nog steeds
moeten strijden tegen racisme en daarmee samenhangende problemen. Maar
het is duidelijk dat de morele veroordeling van racisme, ondersteund door
wetenschappelijk bewijs, die Unesco verspreid sinds 1950 niet alleen mensen
bereikt heeft, of toch minstens enkele leidende figuren, maar hen ook heeft
beïnvloed.

DE ANTIRACISME CAMPAGNE VAN UNESCO

“Wanneer het ook voorkomt, en in welke vorm dan ook, racisme is een kwade
kracht. En in de mate waarin Unesco ze kan doden met de waarheid, zal ze er
goed aan doen,” zo schreef de New York Times in The Myth of Race, gepubliceerd
op 19 juli 1950.
Het uitroeien van het denken in termen van superieure en inferieure rassen
onder een groot aantal mensen vergt meer dan een verklaring afleggen. Om haar
stem te laten horen, organiseerde Unesco een grote campagne die weerklank vond
in de pers.

In datzelfde jaar werd de Verklaring over Ras volledig opgenomen in
drie tijdschriften en kwam ze aan bod in 133 artikels, 62 diepgaande
artikels en in 8 grote nieuwsberichten over de hele wereld. Naast
de artikels die zijn verzameld in een archief van krantenknipsels,
wordt geschat dat er nog eens 50 tot 75 artikels verschenen die
Unesco niet heeft opgemerkt. Daarnaast werd er reclame gemaakt
op de radio en werden duizenden exemplaren van de Verklaring
verspreid.

“Unesco's Verklaringen over Ras en de
autoriteit die ervan uitging, hadden
een psychologische impact en effenden
het pad voor een nieuwe manier van
denken.”

Naast de pamfletten, gaf Unesco vier Verklaringen over Ras uit van
1950 tot 1967.
Dit alles had gevolgen, maar niet altijd diegene die Unesco voor ogen
had. Zuid-Afrika trok zich in 1956 terug uit Unesco omwille van de
pamfletten over ras en om wat het land als inmenging in binnenlandse
aangelegenheden beschouwde. Een aantal van de publicaties werd
fel bekritiseerd in de Verenigde Staten. In Los Angeles werden alle
Unesco-publicaties uiteindelijk verbannen uit de openbare scholen in
1953. Dat leidde ertoe dat schoolbeheerders doorheen de Verenigde
Staten bezorgd waren over het gebruik van Unesco-publicaties op
school, ongeacht hun inhoud.
Anderzijds vergrootten deze incidenten het publiek bewustzijn.
Daarnaast kwamen een aantal segregatierechtszaken voor het
Amerikaanse Hooggerechtshof en zou het Rasprogramma van Unesco
een rol spelen in de uitroeiing van door de staat goedgekeurde
segregatie. Tijdens de jaren 1950 en 1960 werden verschillende
experts verbonden aan het Rasprogramma van Unesco opgeroepen als
getuige-deskundige. In 1967, bijvoorbeeld, verklaarde het Amerikaanse
Hooggerechtshof wetten die interraciale huwelijken verboden,
ongrondwettelijk.
Het is dus ongetwijfeld zo dat Unesco's Verklaringen over Ras en de
autoriteit die ervan uitging, een psychologische impact hadden en dat
ze het pad effenden voor een nieuwe manier van denken.

Ook The UNESCO Courier speelde een belangrijke rol bij de bevordering
van de morele veroordeling van racisme. Al in november 1949
publiceerde het tijdschrift een diepgaand artikel over The Question
of Race and the Democratic World. Het was de start van een reeks
pamfletten over raciale kwesties die gepubliceerd werd vanaf 1950.

Maar al snel bleek dat de pamfletten niet tot bij 'de man in de straat'
geraakten in de meeste landen. Deels omdat ze enkel in het Engels
en het Frans verschenen, maar ook omdat ze te moeilijk te begrijpen
waren. Je moest minstens middelbaar onderwijs genoten hebben om ze
te kunnen begrijpen en de vormgeving was niet erg aantrekkelijk.

14 I

Voorafgaand aan haar 60ste verjaardag in 2005, was Unesco slechts het
onderwerp van sporadische pogingen tot geschiedschrijving, gebaseerd op
publicaties van Unesco en niet op haar niet-gepubliceerde administratieve
documenten.
In 2005 lanceerde de Organisatie het UNESCO History Project dat het
gebruik van archiefmateriaal aanmoedigde. Het daaropvolgende onderzoek
heeft Unesco neergezet als een uitstekend prisma dat manieren van denken
reflecteerde die breed ingang vonden op wereldwijde schaal in de naoorlogse
periode op het gebied van wetenschap, onderwijs en cultuur.
Toch slaagde het onderzoek er niet in om op een overtuigende manier aan te
tonen welke de specifieke rol van Unesco was in het verspreiden van deze
denkpatronen. In feite was er een tendens die min of meer het onderzoek
domineerde: het maken van retrospectieve analyses richt zich op de wortels
van Unesco in plaats van op de impact ervan, het middelpunt van de aandacht
is de hoofdzetel van de Organisatie in Parijs in plaats van de activiteiten en
de effecten wereldwijd. Bijgevolg lijkt Unesco eerder op een Organisatie die
hedendaagse intellectuele trends weerspiegelt in plaats van ze te beïnvloeden.

De tempels van Aboe Simbel op hun nieuwe locatie in Egypte bieden
onmiskenbaar fysiek bewijs van de impact van Unesco's behoudcampagne
in 1959 die internationale aandacht op wereldschaal mobiliseerde. Maar
het is veel moeilijker om uit te leggen hoe andere grote Unesco-initiatieven
– waaronder deze die worden uitgevoerd ver weg van de hoofdzetel – de
Organisatie hebben geholpen om haar oorspronkelijke missie uit te voeren.
Met oorspronkelijke missie bedoel ik het veranderen van de manier van
denken van mensen, waardoor ze de mensheid zien als een entiteit met een
gedeeld verleden en gemeenschappelijke waarden, en het verbeteren van hun
vermogen om vreedzaam samen te leven.

Toch behoorden de pamfletten begin de jaren 1950 tot de best verkopende
publicaties van Unesco en vertegenwoordigden ze een aanzienlijk deel
van de nieuwe titels over antropologie die verschenen in de Verenigde
Staten. Tegen het einde van de jaren 1950 waren de pamfletten vertaald
in 13 talen en op meer dan 300 000 exemplaren gedrukt.

van racisme op basis van wetenschappelijk bewijs.

Daarom wil het The Global History of UNESCO, een project gelanceerd in 2014
en gesponsord door de Deense Raad voor Onafhankelijk Onderzoek, een nieuwe
geschiedenis van de Organisatie schrijven die een beter begrip zal opleveren
van de rol van Unesco in de naoorlogse periode.

De voornaamste reden waarom de geschiedenis van de ontvangst van de
initiatieven van Unesco nog niet is geschreven is niet dat het als irrelevant
wordt beschouwd, integendeel. De belangrijkste reden is dat historische
impactstudie relatief gemakkelijk te beginnen zijn, maar dat het vaak moeilijk is
om ze op een bevredigende manier te voltooien, hetgeen samenhangt met het
soort van impact waarnaar de historici op zoek zijn.

NAAR NIEUWE MANIER VAN DENKEN

Unesco nam het voortouw in de morele veroordeling

Maar de vraag over de exacte omvang en het bereik van de impact van Unesco
met betrekking tot ras blijft onbeantwoord en het is aan toekomstige historici
om het antwoord te achterhalen.

Natuurlijk houdt het steek dat historici de initiatieven van de Organisatie
trachten te begrijpen vooraleer ze de invloed ervan op de buitenwereld
beoordelen. Maar na 70 jaar geschiedenis lijkt het tijd om een volgende stap
te zetten.

Om een nog breder publiek te bereiken, en voor een langere periode,
nam Unesco een aantal gerenommeerde onderzoekers onder de arm
om te schrijven over verschillende thema's met betrekking tot ras. Ze
werden gebundeld in drie reeksen: The Race Question and Modern
Science, The Race Question and Modern Thought en
Race and Society.

Uiteindelijk infiltreerden ze nationale onderwijssystemen. En omdat
ze geschreven waren door gerenommeerde wetenschappers,
werden ze besproken en gebruikt in toonaangevende
wetenschappelijke tijdschriften. Ze vertegenwoordigden een
aanhoudende stroom van publicaties waaraan geen enkele fysische
antropoloog kon aan ontsnappen.

EEN STAP VERDER

Dat is de voornaamste uitdaging van het Global History of UNESCO Project dat
van nu tot 2017 met tastbare resultaten moet komen.
De UNESCO Courier van oktober 1960 pleit voor
het bestrijden van racisme naar aanleiding van
de toestand in Zuid-Afrika.

Poul Duedahl is hoogleraar Geschiedenis aan het Departement van Cultuur en
Globale Studies aan de Universiteit van Aalborg (Denemarken) en directeur van
het Global History of UNESCO Project.
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onderwijs

Unesco als voortrekker
voor onderwijs
TEKST: JENS BOEL

Als onderwijs de dag van vandaag wordt beschouwd als een essentieel instrument om ontwikkeling te
bevorderen, dan is dat in grote mate te danken aan Unesco.
Het lanceren van een wereldwijde aanval op onwetendheid. Dat en niets minder
werd er van bij haar lancering aan Unesco gevraagd. Maar hoe kon ze dit doel
verwezenlijken? Door lidstaten te helpen die op zijn minst een basis van fundamenteel
onderwijs wilden aanbieden aan hun bevolking. En hoe kon de impact van haar
inspanningen worden gemeten, aangezien de doelen eerder ethisch waren dan louter
technisch? Door de geschiedenis te traceren van een nu zo goed als vergeten concept:
fundamenteel onderwijs.
“Driekwart van de wereldbevolking heeft momenteel een tekort aan huisvesting,
kledij, voeding en is analfabeet. Zolang dit zo blijft, beschikken we over een
schamele fundering om de wereld op te bouwen.” Deze uitspraak van de Chinese
onderwijsdeskundige Yan Yangchu, ook bekend als James Yen, illustreert de context
waarin het Fundamenteel Onderwijs-programma van Unesco is ontstaan in 1946.

BREDE EN GLOBALE VISIE

Van meet af aan koos Unesco voor een holistische benadering van onderwijs. De
eerste van 12 monografieën over fundamenteel onderwijs, uitgegeven in 1949,
benadrukte dat “het doel van onderwijs is om mannen en vrouwen te helpen om een
voller en een gelukkiger leven te leiden.” De visie van Unesco was breed en globaal
en erop gericht om de leefomstandigheden te verbeteren door middel van onderwijs in
een brede waaier van gebieden zoals gezondheid, huiselijke en beroepsvaardigheden,
kennis en begrip van het menselijk milieu – met inbegrip van economische en sociale
organisatie, justitie en de overheid. En door middel van wat werd genoemd “de
ontwikkeling van de kwaliteiten van mensen om te leven in een moderne wereld,
onderwijs
zoals persoonlijk oordeel en initiatief, vrijheid van angst en bijgeloof, en sympathie en
begrip voor verschillende standpunten.” Het ging dus veel verder dan een eenvoudige
alfabetiseringscampagne.

Ondanks deze spanningen was de samenwerking tussen VNagentschappen omtrent fundamenteel onderwijs baanbrekend binnen
de Verenigde Naties. Bijgevolg zouden de Unesco-projecten voor
fundamenteel onderwijs worden opgenomen in het VN-programma
voor technische bijstand.
Interne kritiek onder de lidstaten van Unesco leidde uiteindelijk tot
verandering. Sommige landen vonden dat fundamenteel onderwijs
in de praktijk alleen bedoeld was voor economisch onderontwikkelde
landen, terwijl het moest gericht zijn op alle kansarme groepen
wereldwijd, zowel in ontwikkelde als minder ontwikkelde landen.
In 1958 besliste de Algemene Conferentie van Unesco om
'fundamenteel onderwijs' op te geven omdat de term voor verwarring
zorgde.

DE IMPACT VAN HET PROGRAMMA

De activiteiten van Unesco voor fundamenteel onderwijs vonden plaats
in 62 landen, indertijd driekwart van de lidstaten van de Organisatie.
We lichten er enkele uit om een beeld te krijgen van de impact die het
programma had.

Fundamenteel onderwijs wilde mensen “vollere en
gelukkigere levens” doen leiden, maar hoe meet je dat?
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Het meest bekende voorbeeld van het fundamenteel onderwijsprogramma op het terrein is het pilootproject dat in 1947 werd gelanceerd
in de Marbial Vallei, een arm landelijk gebied in het zuiden van Haïti. Daarna
volgden projecten in Oost-Afrika, India en China. Tussen 1949 en 1951
werden 'geassocieerde projecten' opgestart in 15 landen. Om ervaringen
uit te wisselen, verscheen er een driemaandelijkse nieuwsbrief.
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Deze zeer ruime definitie van het begrip fundamenteel onderwijs leidde tot conflicten
Van bij het begin bleek het meten van de impact van het fundamenteel
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Unesco als voortrekker onderwijs

De visie van unesco op onderwijs was breed en globaal en erop gericht om de leefomstandigheden van iedereen te verbeteren.
De visie van Unesco op onderwijs was breed en globaal
en erop gericht om de leefomstandigheden van iedereen te verbeteren.
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Het lanceren van een wereldwijde aanval op onwetendheid. Dat en niets
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Unesco schoof ook het bestaan van een “gemeenschappelijk literair
erfgoed” naar voor. In zijn tijd sprak Goethe van het begrip Weltliteratur.
Dit eurocentrische concept werd na 1945 op een meer universele manier
geïnterpreteerd: de wereldliteratuur bestond uit alle door de mens
geproduceerde teksten. Unesco sprak haar wens uit om, zonder hiërarchie
of waardeoordeel, de “grote representatieve werken van het genie van
de verschillende volken” samen te brengen, zoals Jaime Torres-Bodet het
uitdrukte. Vanuit die ambitie ging de Organisatie op zoek naar een erfgoed
dat haar idealen en waarden uitdroeg, met charismatische literaire figuren
met een grote bekendheid, ook in de kolonies, die konden worden gebruikt
om het gevoel van een gemeenschappelijk erfgoed tussen de volken te
bevestigen.

HET TIJDPERK VAN ONTWIKKELING

Het boek werd bij Unesco ook gekoppeld aan alfabetisering als een
belangrijke stap richting economische ontwikkeling. Naar het voorbeeld van
de Verenigde Naties in New York, stapte Unesco in de jaren 1950 en 1960 in
een “tijdperk van ontwikkeling”. In de visie van Unesco gingen alfabetisering,
onderwijs, het boek en de bibliotheek hand in hand. De verspreiding van
boeken en het oprichten van bibliotheken werden rechtstreeks in verband
gebracht met een toename van het aantal lezers wereldwijd. Toegang tot
het geschreven woord werd beschouwd als essentieel voor ontwikkeling.
Alfabetisering werd een prioriteit voor ontwikkelingslanden. Deze socioeconomische benadering van het boek, die samenhing met de westerse
industrialisering, resulteerde in de valorisatie van non-fictie: schoolboeken,
wetenschappelijke en technische werken en professionele literatuur.
Tenslotte werden boeken door Unesco ook beschouwd als uitstekende
communicatie-instrumenten. Vooral de Amerikaanse visie beschouwde
boeken in de eerste plaats als een medium voor het verspreiden van
kennis. De Verenigde Staten stimuleerden Unesco om communicatie
te beschouwen als een volwaardig werkterrein. Reeds in 1945 vroeg
Archibald McLeisch, van de Amerikaanse delegatie bij Unesco, de
Organisatie om aandacht te hebben voor massamedia in haar activiteiten.
Communicatie groeide inderdaad uit tot een belangrijke uitdaging in de
moderne wereld, wat weerspiegeld werd in verschillende projecten. De
opening van een International Literacy Exchanges Centre, het verzamelen
van data over boeken, het harmoniseren van bibliografische statistieken,
de standaardisering van bibliografische standaarden en de grootschalige
adoptie van de Dewey klassering (een systeem om boeken en documenten
te klasseren dat in 1876 is ontwikkeld en nog steeds wereldwijd wordt
gebruikt), speelden een rol in deze dubbele beweging van het inwinnen
van informatie langs wereldwijde netwerken en het herverdelen van deze
informatie over de hele wereld. Op die manier werd het boek niet alleen
gewaardeerd omwille van zijn esthetische, emotionele of erfgoeddimensie
maar vooral als een medium voor informatie.

MASSAVERSPREIDINGSWAPENS

Deze verschillende visies op het boek kwamen regelmatig aan bod
en werden gebruikt om de projecten van Unesco te legitimeren. De
activiteiten vallen onder te verdelen in vier hoofdcategorieën: normatieve
actie, behoud en valorisatie van wereldwijd literair erfgoed, bevordering
van het professionalisme van mensen in het boekenbedrijf, en acties om
het lezen en het boek te promoten.

Het belang van het boek werd nooit in twijfel getrokken bij Unesco.
Het belang van het boek werd nooit in twijfel getrokken bij Unesco.
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Van alle instrumenten voor standaardisering die Unesco tot 1975 aannam,
hadden er vijf betrekking op het geschreven woord: de Overeenkomst
inzake de invoer van voorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke
of culturele aard ook bekend als de Overeenkomst van Florence (1950);
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Representatieve Works.
Unesco richtte een microfilm-eenheid op die tussen 1956 en 1961, een
miljoen pagina's van archieven reproduceerde in acht Latijns-Amerikaanse
landen.
Het belangrijkste project met betrekking tot oude archieven vond plaats
in Egypte tussen 1960 en 1984. Het bestond uit het inventariseren,
ontcijferen, op microfilm zetten en publiceren van een facsimile-uitgave van
de 13 Koptische manuscripten van de Nag Hammadi Bibliotheek.
Unesco's Collection of Representative Works werd beschouwd als het
vlaggenschip van de Afdeling Kunst en Letteren. Tussen 1948 en 1994
publiceerde het 866 boeken van over de hele wereld, geschreven in
91 verschillende talen. Het doel was om “de vertaling, de uitgave en de
verspreiding in de belangrijkste talen – Engels, Frans, Spaans en Arabisch
– te stimuleren van literaire werken van cultureel belang die weliswaar
weinig bekend zijn buiten hun oorspronkelijke nationale grenzen of
taalgemeenschappen.”
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Het Handvest van de Verenigde Naties verwijst naar culturele samenwerking
als een factor van wederzijds begrip. Unesco werd belast met deze taak, in
het bijzonder vanuit de overtuiging dat vrede moet steunen, wil ze blijvend
zijn, op de intellectuele en morele solidariteit van de mensheid. Maar het
bevorderen van vrede, veiligheid en internationale verstandhouding door
onderwijs, cultuur en wetenschap is een uiterst complex gegeven. Zeker in
een Organisatie die meer en meer heterogeen is vanuit politiek, ideologisch
en cultureel perspectief. Daar waar westerse landen de voorkeur gaven aan
intellectuele activiteiten en de verspreiding van kennis, vroegen de meeste
ontwikkelingslanden aan Unesco om dringende problemen zoals armoede
en analfabetisme aan te pakken met onderwijs en technische hulp.

Unesco stimuleerde de oprichting van talloze bibliotheken.
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Unesco lanceerde ook het programma Commemoration of Great Men om
Unesco lanceerde
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ORALE TRADITIES
ORALE
TRADITIES
Op
het vlak
van het behoud van oraal erfgoed, droeg Unesco tussen 1963

Op 1968
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Onderzoek en Documentatie van Orale Tradities in Niamey.
Onderzoek en Documentatie van Orale Tradities in Niamey.

PROFESSIONALISERING VAN HET BOEKENBEDRIJF

Professionalisering
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boekenbedrijf
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derde reeks activiteiten
gericht op het bevorderen en ondersteunen
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tot
Unesco
voerde
en van
publiceerde
studies die bijdroegen
tot
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beter
begripook
vanonderzoek
de situatie
de boekenproductie
in de wereld.
een
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van
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Organisatie
ondersteunde
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HET LEZEN BEVORDEREN
Met betrekking
tot de promotie van het boek en het bevorderen van het
HET
LEZEN BEVORDEREN
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was Unesco
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op drie
DeenOrganisatie
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en door
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programma
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Verenigde
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die
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beperkt,
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van de houding
van de Verenigde
Staten die
die beschouwde
het land had ontwikkeld.
het
als een concurrent voor gelijkaardige hulpprogramma's die
het land had ontwikkeld.
Unesco bevorderde het lezen met twee programma's. Een ervan was
Unesco
bevorderde
het Die
lezenkregen
met twee
programma's.
ervan was
gericht op
bibliotheken.
veel aandacht
in de Een
beginjaren
van
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op
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dat
de
Organisatie, landen
hetgeengeven
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Angelsaksische
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landen
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het
werk
van de Britisch Council en de Carnegie Foundation, gaf Unesco subsidies,
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wereld.
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en
boeken
aan
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over
de
hele Bogota,
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De Organisatie richtte ook openbare bibliotheken op in Delhi,
De
Organisatie
richtte
ook
openbare
bibliotheken
op
in
Delhi,
Bogota,
Enugu en Dakar. Na een administratieve reorganisatie in 1967 en de
Enugu
en Dakar.
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in 1967
en de
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van verschillende
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bibliotheken
organisatie
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over
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documentatiecentra,
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waarin
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aandacht was voor technische en wetenschappelijke documentatie.
In 1955 lanceerde Unesco een programma om het lezen te bevorderen in
InZuidoost-Azië.
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te bevorderen
in
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op het produceren
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teksten
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talen en deze te verspreiden onder nieuw-geletterden. Het project nam
talen
en deze
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nieuw-geletterden.
project nam
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een vlucht
in te
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1958onder
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oprichting van eenHet
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centrum
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in
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1958
met
de
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van
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in
in Karachi. Tussen 1958 en 1967 ondersteunde het centrum de uitgave van
Karachi.
Tussen
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en
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het
centrum
de
uitgave
van
meer dan 500 boeken in 22 talen.
meer dan 500 boeken in 22 talen.
Unesco organiseerde ook conferenties en academische symposia waar
Unesco
organiseerde
academische
waar
werd nagedacht
overook
hetconferenties
boek en deenpromotie
ervan,symposia
ondersteunde
werd
nagedacht
over
het
boek
en
de
promotie
ervan,
ondersteunde
lidstaten bij het uitwerken en uitvoeren van een nationaal boekenbeleid,
lidstaten
bij het uitwerken
eenboek
nationaal
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promotie van het
op en boekenbeleid,
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voor
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op
symbolische Internationaal Jaar van het Boek in 1972. en lanceerde het
symbolische Internationaal Jaar van het Boek in 1972.

BRENGEN BOEKEN VREDE
BRENGEN
BOEKEN
VREDE?
Na dit overzicht
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in welke mate het boekenbeleid van Unesco
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moeilijker te evalueren.

In 1949 opperde Jaime Torres Bodet dat als Unesco de vrede wil dienen, dan
moet ze zich concentreren op de concrete behoeften van de mensen. Het
mag geen academie zijn die de deugdzaamheid van theoretisch pacifisme
predikt. Deze indirecte manier om te bouwen aan vrede zou een centrale
plaats krijgen in Unesco's programma's.

“Unesco volgde de evolutie van
het boek op de voet en was er
pleitbezorger van.”
Het ideaal van een wederzijds begrip tussen gewone mensen verving het
aristocratische ideaal van intellectuele uitwisseling tussen de elites, “te
meer omdat cultuur niet langer het voorrecht is van enkele bevoorrechte
minderheden maar voor iedereen toegankelijk wordt.” Maar zelfs als
Unesco “wederzijds begrip” bevorderde, ze kon nooit op wetenschappelijke
wijze bewijzen hoe een meer objectief en intellectueel begrip van anderen
natuurlijk zou evolueren tot samenwerking en vreedzame verhoudingen
met hen. Daarom is het zo moeilijk om, door middel van oorzaak en gevolg,
onderwijs en cultuur enerzijds, en vrede anderzijds aan elkaar te koppelen.
Zoals de Franse schrijver Pascal Bruckner beweert in zijn artikel “Faut-ilêtre cosmopolit?”, Esprit december 1992): “Er is nooit een direct verband
tussen een kunstwerk en het leven. Met een boek kan ik mijn vooroordelen
vergeten en me één voelen met het universum van een Chinese of een ZuidAmerikaanse schrijver en me volledig onderdompelen in een ander tijdperk
en andere gebruiken, maar dat verandert niets aan mijn onbevangenheid
eens ik de literaire ruimte verlaat.” En over de literaire ruimte merkt de
socioloog Gaston Bouthoul in zijn boek “La paix” (PUF, 1974) op: “zelfs
populaire poëzie verheerlijkt veel vaker militaire daden en de helden die ze
stellen, dan de vrede.”

DE EVOLUTIE VAN HET BOEK

Hoe dan ook maakte het boek een ware evolutie door in de twintigste
eeuw, zowel naar vorm en inhoud toe als naar het gebruik ervan: sociaal,
educatief en recreatief. Het boekenbeleid dat Unesco voerde tussen de
jaren 1950 en 1970 toont aan de Unesco deze trends niet alleen volgde
maar er een steeds vaker een pleitbezorger van was.

Met de dekolonisatie en de opmars van democratische beginselen,
verwierpen voormalige kolonies imperialistische praktijken met betrekking
tot het boek, zoals donaties en onaangepaste economische praktijken. Ze
eisten een verandering van de regels met betrekking tot het auteursrecht
zodat er rekening werd gehouden met hun educatieve behoeften. Deze
claims pasten in een groter geheel dat zich afzette tegen de suprematie
van het geschreven woord die het westen oplegde. Er gingen stemmen
op om orale tradities te erkennen als historische en culturele bronnen en
om te pleiten voor een nieuw evenwicht tussen het mondelinge en het
geschreven woord.

TOT EEN BESLUIT KOMEN

Het boekenbeleid van Unesco had positieve gevolgen op verscheidene
vlakken: er kwamen overal bibliotheken, duizenden mensen over de hele
wereld leerden lezen en schrijven, de verspreiding van boeken verbeterde,
boekenprofessionals kregen een opleiding, waardevolle archieven en
manuscripten werden bewaard, enz. Volgens Michael Keresztesi, “heeft
Unesco, door middel van haar regulerende functie, standaardisatie bereikt
op vele vakgebieden, zoals in de statistiek, de bibliografische beschrijving,
de terminologie e.a.” (The contribution of UNESCO to library education and
training, University of Michigan, 1977) In zijn boek The Uses of Literacy
(1957), schreef Richard Hoggart over het onbetwistbare belang van de
vele programma's van Unesco, zoals haar alfabetiseringscampagnes, en
concludeerde dat “in weerwil van de ongelooflijke, barokke en onthutsende
mislukkingen, blijft Unesco een van de meest veelbelovende instellingen
opgericht in deze dubbelzinnige eeuw”.
Door het boek te verspreiden in de wereld, droeg Unesco bij tot het
transformeren ervan tot een instrument voor emancipatie, een middel om
een einde te maken aan het westerse etnocentrisme, en een manier om
verbeelding te delen en orale literatuur te bestendigen.
Het boekenbeleid leverde dus resultaten op die anders waren dan de
vooropgestelde doelen van vrede en stabiliteit. Het bevorderde democratie
en individuele emancipatie door middel van boeken. Het boekenbeleid is in
feite een treffende illustratie van de moeilijkheden en de dubbelzinnigheid
van de Organisatie op haar geheel. Het toont aan dat, zelfs als de acties
vertrokken vanuit nobele en humanistische idealen, de veelheid aan
actoren, culturen en uitdagingen, eigen aan de diversiteit van de mensheid,
het moeilijk maakten om een wereldwijd beleid te voeren over om het even
welk onderwerp.
Desondanks liet dit beleid veel landen toe om een symbolische vuist
te maken tegen het culturele en taalkundige imperialisme van de
grootmachten en de Amerikaanse stichtingen, droeg het bij tot de
wereldwijde verspreiding van het boek, promootte het niet-westerse
literatuur en orale tradities én functioneerde het, meer algemeen, als
een soort van tussenpersoon voor het verkondigen en verdedigen van de
culturele, literaire en taalkundige diversiteit van de mensheid.
Céline Giton is een Franse historica die een analyse maakte van het boekenbeleid van Unesco

Op wereldschaal zijn het moderne gedrukte boek, het overbrengen van
ideeën, cultuur en verbeelding, toegeëigend, vervormd en gebruikt door
veel niet-westerse volken. Door een proces van acculturatie en toeeigening verschenen een groeiend aantal landen en nieuw-geletterden op
het literaire toneel, hetgeen goed wordt geïllustreerd door de Nobelprijs
voor Literatuur sinds de jaren 1960.

in het kader van het Global History of UNESCO Project.
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onderwijs

Simulatie van internationaal
diplomatiek overleg over
erfgoed onder vuur
TEKST: MARINO BULTINCK

Leerlingen van Vlaamse en Nederlandse secundaire Unescoscholen buigen zich over
erfgoed in conflictgebieden zoals Syrië en Irak.

Het Unesco Platform Vlaanderen, de Vlaamse Unesco Commissie
en UC Leuven-Limburg organiseerden de eerste VlaamsNederlandse MUNESCO voor met Unesco geassocieerde scholen
van woensdagavond 18 november tot vrijdagmiddag 20 november
2015 in Leuven. Dat gebeurde in samenwerking met Stad Leuven,
De Haagse Hogeschool en de Nationale Unesco Commissie van
Nederland. De MUNESCO draaide rond erfgoed in conflictgebieden
zoals Syrië en Irak.
MUNESCO staat voor Model UNESCO: een simulatie waarbij
leerlingen in de huid kruipen van vertegenwoordigers van een
toegewezen land en onderhandelen met collega's van andere
landen. Ze doen dat volgens de geldende diplomatieke spelregels.

DEELNEMERS

Er namen 63 leerlingen van 6 Vlaamse en 10 Nederlandse
secundaire scholen deel aan de MUNESCO. Ze kropen in de
huid van ambassadeur, adjunct-ambassadeur, journalist of
vertegenwoordiger van een organisatie zoals een internationale
NGO, een museum, een veilinghuis enz. Daarnaast waren 19
hogeschoolstudenten van UC Leuven-Limburg (UCLL) en de
Haagse Hogeschool betrokken bij de MUNESCO. Een aantal van
hen begeleidde de simulatie terwijl enkele buitenlandse studenten
van de Postgraduate International Educating Class (PIEC) van
UCLL, gekoppeld aan een Nederlandstalige student, ook een land
vertegenwoordigden. Zo werd het internationale karakter van de
MUNESCO nog versterkt. Het viel trouwens op dat verschillende
leerlingen van de secundaire scholen regelmatig spontaan Engels
spraken bij hun tussenkomsten in de debatten.

De MUNESCO stond in het teken van de manier waarop er met erfgoed wordt
omgegaan in conflictgebieden zoals Syrië en Irak. Werelderfgoed wordt er
letterlijk in het vizier genomen en tot puin herleid. Archeologische sites en
musea worden er, dixit Unesco, op 'industriële schaal' geplunderd om te
worden verkocht op de illegale markt.

SIMULATIE

Om de problematiek van erfgoed in conflictgebieden te behandelen,
simuleerde de MUNESCO een bijeenkomst van het Intergovernmental
Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Country
of Origin or its Restitution in case of Illicit Appropriation. Elke secundaire
school vertegenwoordigde een land. De ambassadeurs en hun adjuncten
onderhandelden over een resolutie die het probleem aan de kaak stelt en er
een oplossing voor aanreikt. Hun debatten werden gevolgd door journalisten
die er verslag over uitbrachten en door vertegenwoordigers van internationale
NGO's en andere betrokken organisaties die vanuit hun expertise trachtten te
wegen op de gesprekken en het eindresultaat.
De bijeenkomst startte op woensdagavond in de Gotische zaal van het stadhuis
van Leuven met een openingsstatement van elk land. Al snel bleek dat de
betrokkenheid groot was. Veel landen verwezen naar hun geschiedenis met
het verlies van erfgoed. Een aantal sprekers formuleerde al meteen voorstellen
waarvoor ze steun wilden zoeken bij andere landen terwijl andere diplomaten
aangaven wat ze vooral niet wilden.
De deelnemers zaten van bij het begin goed in hun rol. Na het officiële gedeelte
spraken delegaties elkaar spontaan aan in de wandelgangen om al de eerste
bondgenootschappen te smeden. De pers lag op vinkenslag en verzamelde
de eerste quotes en legde de eerste tegenstellingen bloot.

De pers bracht rechtstreeks verslag uit.

DYNAMIEK

Het zwaartepunt van de MUNESCO lag op donderdag
en vond plaats op Campus Comenius van UCLL. De
diplomaten startten hun onderhandelingen met het oog op
het opstellen van een resolutie terwijl de pers de debatten
volgde en sprak met diplomaten en vertegenwoordigers
van organisaties. Het werk van de journalisten bracht
extra dynamiek in het gebeuren. Zij postten hun bijdragen
in een Facebookgroep die door alle deelnemers te volgen
was. Verschillende landen voelden de noodzaak om
bepaalde berichten te ontkennen of te nuanceren. De
berichtgeving was duidelijk van invloed op de houding
van de diplomaten tijdens de onderhandelingen. Ook de
vertegenwoordigers van NGO's en andere organisaties
wogen op de debatten. Zij ventileerden hun visie in de
media en onderhandelden zelf over een gezamenlijk
advies dat ze aan de diplomaten voorlegden. De dag
eindigde met een talkshow waarin een aantal diplomaten
en deskundigen aan de tand werden gevoeld over het
verloop en de uitkomst van de onderhandelingen.
Voor het slot van de MUNESCO keerden de deelnemers
op vrijdag terug naar de Gotische zaal van het stadhuis
van Leuven. Het ontwerp van resolutie dat door een
aantal delegaties tot in de late uurtjes was bijgeschaafd,
werd op groot scherm geprojecteerd. Er konden nog
amendementen werden ingediend en ook de NGO's en
andere belanghebbenden konden er zich over uitspreken.
Aan het einde van de rit werd er gestemd. De resolutie
werd met unanimiteit van stemmen aangenomen.

16 Vlaamse en Nederlandse secundaire scholen namen deel aan de MUNESCO.
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Ook in de wandelgangen werd druk overlegd.
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internationaal

Vlaanderen selecteert
drie projecten voor
Vlaams UNESCO Trustfonds

RESOLUTIE

De resolutie doet een reeks concrete aanbevelingen, zoals
het tijdelijk in het buitenland onderbrengen van bedreigd
cultureel erfgoed, het ontwikkelen van een centrale
database van cultureel erfgoed die bestaande (rode)
lijsten combineert, het oprichten van een tribunaal onder
bevoegdheid van het Internationaal Strafhof voor het
vervolgen van de vernieling van cultureel erfgoed en het
voorzien van amnestie voor daders die gestolen of illegaal
gekocht erfgoed of cultuurobjecten vrijwillig teruggeven.

TEKST: MARINO BULTINCK

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Unesco kent de Vlaamse regering middelen toe
aan drie projecten die Vlaamse expertise internationaal uitdragen.

De MUNESCO eindigde met een persconferentie waarbij de
journalisten de kans kregen om een reactie te vragen van
de diplomaten van de verschillende landen over de resolutie
of het verloop van de onderhandelingen.

De Vlaamse regering selecteerde drie projecten voor het Vlaams UNESCO
Trustfonds. Het gaat om projecten voor capaciteitsopbouw rond immaterieel
cultureel erfgoed in Afrika, voor het uitvoeren van mariene ruimtelijke planning
in oceanografische toplocaties en voor het bestendigen van de relaties en de
samenwerking tussen Unesco, de Europese Unie en Vlaanderen.

Volgend schooljaar vindt de tweede Vlaams-Nederlandse
MUNESCO voor met Unesco geassocieerde scholen plaats
in Den Haag.
De ambassadeurs en hun adjuncten werkten een resolutie uit.

IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED

De Algemene Conferentie van Unesco nam in 2003 de Conventie betreffende
de borging van het immaterieel cultureel erfgoed aan. Dit verdrag wil de
visibiliteit van immaterieel cultureel erfgoed (ICE) verhogen en de bijdrage
ervan tot culturele diversiteit en tot duurzame ontwikkeling benadrukken.
Het kernbegrip is de borging, of safeguarding: een actief proces dat ICE een
toekomst geeft door kennis en vaardigheden door te geven, vertrekkende
vanuit het lokale draagvlak (de erfgoedgemeenschap).

Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van
Unesco op basis van onderzoek verricht door de Universiteit
van Gent.

De hoop leefde dat door middel van de Conventie van 2003 meer internationale
zichtbaarheid kon worden gegeven aan het erfgoed van Afrika, een regio die
traditioneel ondervertegenwoordigd is op de beroemde Werelderfgoedlijst van
bijzondere monumenten en landschappen.

Er komen regionale trainingen en workshops voor de
uitwerking van mariene ruimtelijke plannen, met inbegrip van
onder meer de strijd tegen illegale visvangst en schadelijke
baggerwerken.

VLAAMSE EXPERTISE EXPORTEREN

SAMENWERKING MET EN TUSSEN UNESCO EN DE EU

Vlaanderen geldt als een voorloper op het vlak van het vertalen van de
bepalingen en de geest van de Conventie van 2003 naar het beleid. Dit
is niet overal evident, vooral in zuidelijk Afrika ontbreekt de expertise voor
het uittekenen van een wettelijk beleidskader voor de implementatie van de
Conventie en voor het inventariseren van immaterieel cultureel erfgoed.
Het Vlaams UNESCO Trustfonds ondersteunt een project dat gericht is op
het verschaffen van opleiding aan 70 trainers verspreid over zeven landen:
Botswana, Lesotho, Malawi, Namibië, Swaziland, Zambia en Zimbabwe. Zij
kunnen op hun beurt hun verworven kennis en expertise delen met collega's
zodat er een duurzaam netwerk ontstaat van deskundigen die het immaterieel
cultureel erfgoed-beleid in zuidelijk Afrika kunnen ondersteunen en uitbouwen.

RUIMTELIJKE PLANNING OP ZEE

Een tweede project draait rond het verzekeren van de duurzaamheid op
lange termijn van oceanografische toplocaties. Het gaat met name om
mariene gebieden van uitzonderlijke universele waarde die vallen onder de
bescherming van de Werelderfgoedconventie van Unesco of die daarvoor in
aanmerking komen. Dergelijke gebieden zijn kwetsbaar en worden bedreigd
door klimaatverandering, overbevissing, vervuiling en andere gevaren.

De plenaire zittingen vonden plaats in het statig kader van het Leuvense stadhuis.
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Het project zet volop in op het toepassen van 'ecosysteem-gestuurde
Mariene Ruimtelijke Planning' (MRP). Het betreft een conceptuele methode
voor het duurzaam beheer van mariene gebieden die is ontwikkeld door de

Een project focust op de duurzaamheid
van oceanografische toplocaties.

In 2011 opende de directeur-generaal van Unesco, Irina
Bokova, een nieuw verbindingskantoor van Unesco in
Brussel om een nauwere samenwerking tussen Unesco en
de Europese Unie tot stand te brengen en de zichtbaarheid
van de Organisatie in het Europese landschap te verhogen.
Sinds 2012 wordt er een personeelslid van het Departement
internationaal Vlaanderen (DIV) tewerkgesteld met een
secondment contract, gefinancierd vanuit het Vlaams
UNESCO Trustfonds. Deze detachering wordt verlengd.
Vlaanderen sloot in 1998 een samenwerkingsovereenkomst
met Unesco. Deze overeenkomst heeft als hoofddoel het
verwezenlijken van een ware partnerschap tussen beide
partijen: Unesco kan rekenen op Vlaamse expertise, financiële
middelen en netwerken, terwijl de Vlaamse regering beroep
kan doen op Unesco’s netwerk, advies en knowhow. Om de
samenwerking te stroomlijnen werden er door Vlaanderen
twee trustfondsen opgericht: het Wetenschappelijk
Trustfonds en het Algemene Trustfonds dat zich voornamelijk
toelegt op erfgoed en Afrika. Eerder kende de Vlaamse
regering een bijdrage toe van 900 000 euro voor de periode
2015- 2016 aan het Algemene Trustfonds.
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Evoluties op de
wereldwijde cultuurmarkt
In 2005 nam Unesco een conventie aan met als doel een divers(er) cultuuraanbod te waarborgen. Slaagt het
verdrag in dat opzet? Een rapport evalueert het voorbij decennium.
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GEÏNDUSTRIALISEERDE LANDEN
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in grote vrijhandelsovereenkomsten om de specifieke aard van
culturele goederen en diensten te erkennen. Er is echter ook nog veel
vooruitgang te boeken op andere vlakken, zoals de rol van de vrouw
in bepaalde culturele beroepen, het vergemakkelijken van de mobiliteit
van artiesten uit ontwikkelingslanden en de integratie van cultuur in
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strategieën
voor duurzame ontwikkeling.
Daar vind je eveneens nieuws en duiding over de Conventie voor de
bescherming en de promotie van cultuuruitingen.

Het rapport is beschikbaar op
http://en.unesco.org/creativity/

UNESCO Series on Women in African
History
Unesco en uitgeverij HarperCollis geven
samen een stripreeks uit die de rol van
vrouwen in de geschiedenis van Afrika
belicht. Het gaat om een selectie van
inspirerende vrouwen die zich hebben
onderscheiden in de geschiedenis van hun
continent op uiteenlopende gebieden zoals
de politiek, het verzet tegen kolonisatie, de
verdediging van de rechten van vrouwen en
de bescherming van het milieu.
Tot nu toe zijn er vier delen verschenen:
The Women Soldiers of Dahoney
Elitetroepen van vrouwelijke soldaten die
bijdroegen tot de militaire macht van het
Koninkrijk van Dahoney in de achttiende en
negentiende eeuw. Ze werden bewonderd in
hun land en gevreesd door hun tegenstanders
omdat ze gevaar nooit de rug toekeerden.
De troepen werden ontbonden na de val van
Gbéhanzin, de laatste koning van Dahomey,
tijdens de Franse koloniale expansie aan het
eind van de negentiende eeuw.
(ISBN 978-92-3-100115-4)
Funmilayo Ransome-Kuti and the
Women’s Union of Abeokuta
Funmilayo Ransome-Kuti (1900–1978) was
een vooraanstaande activiste tijdens het
Nigeriaanse verzet tegen de kolonisatie.
Ze richtte de Abeokuta Vrouwen Unie
op, een van de indrukwekkendste
vrouwenorganisaties van de twintigste eeuw
waarbij naar schatting zo'n 20 000 vrouwen
waren aangesloten. De organisatie streed
voor de bescherming en de bevordering van
de vrouwenrechten.
(ISBN 978-92-3-100116-1)
Wangari Maathai and the Green Belt
Movement
Wangari Maathai (1940–2011) was een
Keniaanse geleerde en milieuactiviste.
Ze richtte de baanbrekende Green Belt

Movement op in 1977 die mensen, met name
vrouwen, aanmoedigde om bomen te planten
om de achteruitgang van het milieu tegen te
gaan. Haar holistische benadering zette haar
er toe aan om milieubescherming te koppelen
aan andere thema's zoals politiek bestuur,
mensenrechten en vrede. Ze werd bekroond
met de Nobelprijs voor de Vrede in 2004.
(ISBN 978-92-3-100117-8)
Njinga Mbandi, Queen of Ndongo and
Matamba
Nzinga Mbande (1581–1663) was koningin
van de Afrikaanse rijken Ndongo en Matamba
en speelde een sleutelrol in de geschiedenis
van het zeventiende-eeuwse Angola. Ze
was een begenadigd diplomaat, een kundige
onderhandelaar en een meester-tacticus. Tot
haar door in 1663 verzette ze zich hardnekkig
tegen de Portugese kolonisatie.
(ISBN 978-92-3-100114-7)
De delen van de UNESCO Series on Women in
African History reeks kosten elk 11 euro en zijn te
bestellen op http://publishing.unesco.org/results.
aspx?collections=88

POSTERS
Vlaanderen en Unesco
Vlaanderen heeft een bijzondere band met
Unesco en de samenwerking tussen beide
partijen is stevig verankerd. Het Unesco
Platform Vlaanderen stelt een kaart voor die
deze unieke relatie in beeld brengt en duiding
geeft bij de verschillende programma's
en projecten waarbij Vlaanderen actief
betrokken is. Het overzicht betreft niet alleen
de bescherming van verschillende uitingen
van erfgoed in Vlaanderen en de participatie
in internationale netwerken maar ook de
wijze waarop Vlaamse middelen en expertise
worden ingezet om programma's van Unesco
te ondersteunen.

met Unesco. Het ondertekenen van deze
overeenkomst in 1998 gebeurde doelbewust,
gezien Vlaanderen ervan overtuigd is dat
de missie van Unesco ook de eigen missie
is. Educatie, Wetenschappen, Cultuur en
Communicatie vormen de kern van Unesco’s
mandaat, maar zijn tegelijkertijd ook
beleidsdomeinen waarin de Vlaamse regering
over uitgebreide bevoegdheden beschikt.
Vermits de bevoegdheden van beide partijen
overeenkomen, was de samenwerking met
Unesco een logische stap in het streven
van Vlaanderen om bij te dragen aan de
internationale ontwikkelingsdoelstellingen.
De samenwerkingsovereenkomst heeft
als hoofddoel het verwezenlijken van een
ware partnerschap tussen beide partijen:
Unesco kan rekenen op Vlaamse expertise,
financiële middelen en netwerken, terwijl
de Vlaamse regering beroep kan doen op
Unesco’s netwerk, advies en knowhow. Om
de samenwerking te stroomlijnen werden er
door Vlaanderen twee trustfondsen opgericht:
het Wetenschappelijk Trustfonds en het
Algemene Trustfonds dat zich voornamelijk
toelegt op erfgoed en (zuidelijk) Afrika.
De dubbelzijdige poster Vlaanderen en
Unesco: (h)echt partnerschap met stevige wortels is gratis te verkrijgen op info@unescovlaanderen.be

Vlaanderen is één van de weinige
deelstaten in de wereld die een
samenwerkingsovereenkomst heeft besloten
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publicaties

TEKST: MARINO BULTINCK

kalender
JANUARI
27

Internationale herdenkingsdag voor de slachtoffers van de Holocaust

FEBRUARI
04
06
13
20
21

Werelddag tegen kanker
Internationale dag van nultolerantie tegen vrouwelijke genitale verminking
Wereldradiodag
Werelddag voor sociale rechtvaardigheid
Internationale dag van de moedertaal

MAART
01
03
08
20
21
21
21
21
21
22
23
24
24
25
25

Anti-discriminatie-dag (UNAIDS)
Werelddag van de wilde dieren
Internationale vrouwendag
Internationale dag van het geluk
Internationale dag voor de uitbanning van rassendiscriminatie
Wereldpoëziedag
Internationale dag van Nowruz
Internationale dag van de bossen
Werelddag van het Downsyndroom
Wereldwaterdag
Werelddag voor meteorologie
Wereldtuberculosedag
Internationale dag voor het recht op de waarheid over grove schendingen
van de mensenrechten en voor de waardigheid van slachtoffers
Internationale dag ter herinnering aan de slavenhandel en
de afschaffing ervan
Internationale dag voor de solidariteit met
vastgehouden en vermiste VN-stafleden

UNESCO Platform Vlaanderen vzw
Organisatie
van de Verenigde Naties
voor Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur

WWW.UNESCO-VLAANDEREN.BE

