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Het Unesco Platform Vlaanderen is een niet-
gouvernementele 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.

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.

Dit project geniet de financiële steun van de 
Vlaamse Regering. De Vlaamse overheid kan niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud 
van dit tijdschrift.
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onderwijs 
Slaagt Europa erin om het recht op onderwijs te waarborgen?
De recente instroom van vluchtelingen in Europa heeft gevolgen voor het onderwijs. 
Zonder specifieke maatregelen zijn de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen nu al een 
maat voor niets.

mensenrechten
Neen tegen discriminatie en geweld tegen holebi's, transgenders en 
interseksuelen
12 VN-agentschappen pakken uit met een verklaring om landen aan te sporen om de 
rechten van holebi's, transgenders en interseksuelen te respecteren en te waarborgen.

wetenschap
Oppassen voor onethische aanpassing erfelijke eigenschappen
Unesco-panel van experts vraagt tijdelijk verbod op de genetische bewerking van de 
menselijke kiembaan en breed debat over de genetische modificatie van het menselijk DNA.

De onderzoeker moet van zich laten horen
Bolivia wil lithium gaan ontginnen maar lijkt teveel te focussen op de economische kant 
van de zaak. Een door Unesco bekroonde jonge wetenschapper vraagt meer aandacht 
voor de sociale en ecologische aspecten.

erfgoed
Nieuwe inschrijvingen op internationaal register van bijzonder 
documentair erfgoed
Unesco voegt 47 stukken toe aan haar Memory of the World Register, waaronder twee 
Nederlandse voordrachten.

Opmars van industrieel erfgoed op Unesco Werelderfgoedlijst
De jaarlijkse bijeenkomst van het Werelderfgoedcomité erkende 24 nieuwe wereld-
erfgoedsites. Opmerkelijk is dat er dit jaar verschillende voorbeelden van industrieel 
erfgoed zijn ingeschreven op de Werelderfgoedlijst.

18 Vlaamse WOI-sites kandidaat voor erkenning als werelderfgoed
Een breed samenwerkingsverband van partners ondertekenden een convenant om de 
werelderfgoednominatie van 18 Vlaamse WOI-sites voor te bereiden.

cultuur
De Afrikaanse paradox overwinnen
De Congolese muzikant Ray Lema denkt dat kennis over het gemeenschappelijk erfgoed 
van Afrika de sleutel is tot het herwinnen van de Afrikaanse trots en een betere 
toekomst voor het continent.

internationale samenwerking
Topvrouw Unesco in Brussel
De directeur-generaal van Unesco zat samen met vertegenwoordigers van de EU en met 
de Vlaamse minister-president om te overleggen over gezamenlijke acties.

publicaties
Principles for governing the Internet
World Trends in Freedom of Expression and Media Development – Special Digital Focus 2015
The State of Broadband 2015
Mobile Phones & Literacy – Empowerment in Women's Hands
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Partnerschap voor betere
erfgoedbescherming

Unesco en UNITAR (het VN-Instituut voor 
Opleiding en Onderzoek) hebben een 
overeenkomst gesloten om cultureel en 
natuurlijk erfgoed te beschermen met 
behulp van de meest recente geo-ruimtelijke 
technologieën. Het akkoord is ondertekend 
tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van 
het Werelderfgoedcomité in Bonn. De 
samenwerking steunt op het Operational 
Sattelite Applications Programme (UNOSAT) 
van UNITAR.

De organisaties zullen samenwerken tijdens 
conflictsituaties en na natuurrampen door 
hun expertise te delen en gezamenlijke acties 
op te zetten voor preventie en het vergroten 
van knowhow. Satellietbeelden zijn vaak de 
enige bron van objectieve informatie over de 
toestand van gebieden die zijn getroffen door 
een conflict of een natuurramp. Ze helpen de 
internationale gemeenschap om de situatie in 
te schatten en om noodmaatregelen te plannen. 
Zo publiceerde UNITAR-UNOSAT recent een 
verslag over de toestand van het cultureel 
erfgoed in Syrië. Dat bevestigde eerdere 
informatie over vernielingen uit verschillende 
officieuze bronnen.

Het akkoord maakt het ook mogelijk om gebruik 
te maken van de crowd-sourcing toepassing 
UN-ASIGN die recent nog succesvol werd 
gebruikt na de zware aardbevingen in Nepal. 
Het is een toepassing om foto’s met een geo-
tag te maken en te delen. De toepassing vergt 
weinig bandbreedte en kan helpen om zeer snel 
een beeld te krijgen van de toestand op het 
terrein na een natuurramp. Verder kunnen er 
onbemande vliegtuigen (UAV’s) ingezet worden 
om schade aan gebouwen en sites in kaart te 
brengen. Beide partners zullen samen zoeken 
naar nieuwe oplossingen die kunnen leiden tot 
een beter beheer en een betere bescherming 
van culturele erfgoedsites.

De overeenkomst geldt als een schoolvoorbeeld 
van het soort van partnerschappen dat Unesco 
wil aangaan in het kader van de globale coalitie 
Unite for Heritage waarmee de Organisatie alle 
betrokkenen wil mobiliseren om de strijd aan 
te binden tegen de opzettelijke vernietiging van 
erfgoed, in het bijzonder in het Midden-Oosten.

Pakistan en Unesco 

willen meer meisjes 

op de schoolbanken 

Unesco en de regering van Pakistan 
hebben op 8 oktober 2015 een drie jaar 
durend project gelanceerd om meer 
meisjes in afgelegen gebieden van het 
land te laten genieten van kwaliteitsvol 
onderwijs.

Het project is gericht op 12 districten 
waar weinig meisjes zijn ingeschreven 
op school, waar het analfabetisme 
onder volwassenen (en in het bijzonder 
onder vrouwen) hoog is en waar veel 
schooluitval heerst in het basisonderwijs.

Het doel is om 50 000 meisjes de 
weg naar de schoolbanken te doen 
vinden. En om, eens ze beginnen met 
school lopen, ervoor te zorgen dat 
zoveel mogelijk meisjes hun opleiding 
afmaken en goede resultaten behalen. 

Daarvoor zal het project samenwerken 
met middenveldorganisaties en lokale 
gemeenschappen om de toegang tot 
onderwijs te verbeteren en om van 
de scholen aangename en veilige 
leeromgevingen te maken.

“Er is grote vooruitgang geboekt, zowel 
wereldwijd als in Pakistan, meer toch 
volgen zo’n 31 miljoen meisjes geen 
basisonderwijs,” zegt Unesco directeur-
generaal Irina Bokova. “3 miljoen daarvan 
wonen in Pakistan. We willen er alles aan 
doen om ervoor te zorgen dat zij toegang 
krijgen tot kwaliteitsvol onderwijs en om 
hen de kans te bieden om bij te dragen tot 
de samenleving.”

10 jaar Conventie 
culturele diversiteit
De Conventie voor de bescherming en de promotie van de 
diversiteit van cultuuruitingen is de meest recente van Unesco’s 
zes cultuurconventies en viert dit jaar haar tiende verjaardag. 
Het is het eerste verdrag in zijn soort die de specifieke aard 
erkent van cultuurgoederen en -diensten. Er is zowel een 
culturele als een economische dimensie aan. Het een instrument 
om duurzame ontwikkeling te promoten dat reeds een impact 
had op artiesten en de culturele sector in Afrika.

Het verdrag is gericht op het scheppen van een kader waarbinnen 
artiesten, mensen actief in de culturele sector en burgers 
wereldwijd een breed scala van culturele goederen, diensten en 
activiteiten kunnen creëren, produceren, verspreiden en genieten.

“We zijn tien jaar verder en plukken de vruchten. Van alle 
cultuurconventie van Unesco is die van 2005 geratificeerd aan 
het hoogste tempo. Inmiddels zijn er 140 partijen aan boord, 
waaronder de Europese Unie en de meeste Afrikaanse landen,” 
zegt Danielle Cliche die het secretariaat van de conventie leidt 
bij Unesco.

Het verdrag roept overheden op om een beleid te voeren dat 
creativiteit koestert, dat makers van cultuur toegang verschaft 
tot nationale en internationale markten en dat artistieke 
creaties toegankelijk maakt voor een breed publiek.

Aan de conventie is een Internationaal fonds voor culturele 
diversiteit verbonden. Dat is bedoeld voor de ondersteuning van 
cultuurbeleid, het vergroten van expertise, en het versterken en/
of oprichten van culturele industrieën. De helft van de middelen 
uit het fonds zijn voorbestemd voor Afrika. De voorbije vijf jaar 
investeerde het fonds zo’n 4,5 miljoen euro in 78 projecten in 48 
ontwikkelingslanden.

Beiaardiers krijgen oorkonde van Unesco
Salvatore Mineo, Vertegenwoordiger van Unesco in Brussel, heeft op vrijdag 
18 november 2015 tijdens een ceremonie op het stadhuis van Brussel een 
oorkonde, die bevestigd dat de beiaardcultuur in België door Unesco is erkend als 
internationaal schoolvoorbeeld van het borgen van immaterieel cultureel erfgoed, 
uitgereikt aan Frank Deleu, voorzitter van de Vlaamse Beiaard Vereniging en Serge 
Joris, vicevoorzitter van de Association Campanaire Wallonne.

In de voormiddag speelden 16 beiaardiers op de Kunstberg in Brussel een concert 
op de mobiele beiaard van Douai. Na de plechtigheid op het stadhuis speelden 
Pascaline Flamme (beiaardier van Doornik en Bergen) en Kenneth Theunissen 
(beiaardier van Gent en Hasselt) in de namiddag een concert op de beiaard van 
de Sint-Goedele en Sint-Michielskathedraal voor meer dan 350 toehoorders. Het 
was een uniek concert omdat het publiek kon kiezen welke muziek de beiaardiers 
speelden. Dat kon door middel van de nieuwe app Jukebells. Bohemian Rhapsody 
van Queen was veruit het meest aangevraagde nummer.

Het is de ambitie van de ontwerpers om Jukebells verder te ontwikkelen tot 
een volwaardige verbinding tussen beiaardiers en hun publiek en om er een 
samenwerkingsplatform voor beiaardiers wereldwijd van te maken.

Unesco erkende de Belgische beiaardcultuur in november 2014 tijdens de negende 
bijeenkomst van het Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage in Parijs. Dat comité is bevoegd voor de uitvoering van 
de Unesco-conventie van 2003 over het borgen van immaterieel cultureel erfgoed.

Borging van beiaardcultuur heeft een bredere betekenis dan de studie en de 
bescherming van de instrumenten. Het begrip slaat ook op het doorgeven van 
kennis aan nieuwe generaties en het voortdurend vernieuwen van de traditie. Dit 
om ze te blijven verbinden met het maatschappelijk gebeuren van vandaag.

De beiaard is ontstaan rond 1500 in de Zuidelijke 
Nederlanden en is het oudste muzikale 
massamedium uit de geschiedenis. De voorbije 
100 jaar hebben beiaardiers en vele anderen die 
zich voor de beiaardcultuur inspannen dit unieke 
muzikale erfgoed steeds weten te vernieuwen. We 
danken het aan hen dat beiaardmuziek nog steeds 
de atmosfeer van tientallen Belgische steden en 
gemeenten kleurt, ondanks de ontwikkeling van 
nieuwere muzikale media, en dat de belangstelling 
van het publiek nog groeit.

Nieuwe geoparken
Tijdens een symposium in Japan 
van 15 tot 20 september 2015 is aan 
negen gebieden de status van Geopark 
toegekend. Unesco ondersteunt het 
wereldwijde netwerk van geoparken 
dat is opgericht in 1998.

Geoparken hebben als doel om 
geologisch erfgoed van internationale 
betekenis, zeldzaamheid of schoonheid 
te beschermen en de daarbij behorende 
cultuurhistorische aspecten onder de 
aandacht te brengen. De parken dienen 
duurzame economische ontwikkeling 
te ondersteunen, met name op het 

gebied van toerisme. Ze bevorderen het 
bewustzijn van geologische gevaren 
en kunnen lokale gemeenschappen 
helpen zich beter voor te bereiden op 
natuurrampen.

De nieuwe sites zijn: Dunhuang (China), 
de grotten van Zhijindong (China), 
Troodos (Cyprus), Sitia (Griekenland), 
Reykjanes (IJsland), Gunung Sewu 
(Indonesië), Pollino (Italië), de berg 
Apoi (Japan), Lanzarote en de Chinijo 
eilanden (Spanje). Er zijn nu 120 
geoparken in 33 landen.
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Uitreiking Belgische 
L'Oréal-UNESCO For 
Women in Science beuzen

Drie jonge wetenschapsters kregen op 24 
september 2015 een L’Oréal-UNESCO For Women 
in Science beurs uitgereikt om een doctoraat te 
beginnen. Het was reeds de vijfde keer dat deze 
Belgische beurzen werden toegewezen.

De laureaten van 2015 zijn An Beckers, 
Doctoraatsonderzoekster in de Neural Circuit 
Development & Regeneration onderzoeksgroep 
van de KU Leuven, Noémie Deneyer, Doctoraats-
onderzoekster aan het Institute of Life Sciences 
van de Université Catholique de Louvain en 
Xenia Geeraerts, Doctoraatsonderzoekster in het 
Laboratorium Cellulaire Immunologie van de Vrije 
Universiteit Brussel.

An Beckers hoopt de processen die zorgen 
voor de neuronen regeneratie van het centrale 
zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) bij 
zebravissen beter te begrijpen. Haar doelstelling 
is om patiënten te helpen die hersenschade 
hebben opgelopen.

Noémie Deneyer wil zich verdiepen in het Hoxa2 
gen, dat vooral betrokken is bij de vorming van 
bepaalde beenderen in het gezicht en in de 
ontwikkeling de hersenbasis om zo meer te weten 
te komen over de embryogenese van de mens.

Xenia Geeraerts bestudeert de regulering 
van tumor-geassocieerde macrofagen, die 
immuuncellen bevatten die hetzij pro- of anti 
tumoraal kunnen zijn. Xenia heeft zichzelf 
uitgedaagd om (aan de hand van protumorale 
cellen) nieuwe therapieën te ontwikkelen om 
kanker te bestrijden. 

De beurzen worden toegekend door een jury 
voorgezeten door professor Christine Van 
Broeckhoven, laureate van de Europese L’Oréal-
UNESCO Prijs in 2006. De overige juryleden 
zijn wetenschappelijke figuren die het Fonds 
Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO), 
het Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS), de 
Vlaamse Unesco Commissie en de Commission 
belge francophone en germanophone pour 
l’Unesco vertegenwoordigen en de Scientific 
Director van L’Oréal Belgilux.

De Belgische L’Oréal-UNESCO For Women in 
Science Beurzen vormen het nationale luik van 
het Unesco-programma For Women in Science. 
De beurzen zijn goed voor 60 000 euro, verspreid 
over twee jaar, en geven jonge vrouwen de 
kans om aan een doctoraat te beginnen. Het For 
Women in Science programma is in 1998 opgericht 
door L’Oréal en Unesco om de opmerkelijkste 
wetenschappelijke talenten te belonen en aan te 
moedigen en om de belangrijke rol van de vrouwen 
binnen de wetenschap te promoten. Het is bekend 
dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de 
wetenschappelijke wereld. Met het programma 
hopen de initiatiefnemers om jonge vrouwen warm 
te maken voor een wetenschappelijke loopbaan.

Investeren in 
onderwijs om 
extremisme te 
bestrijden
Op het hoofdkwartier van 
de Verenigde Naties in New 
York is op 29 september 2015 
een top van staatshoofden 
en regeringsleiders gehouden 
over het bestrijden van ISIS en 
gewelddadig extremisme. Ook 
Unesco directeur-generaal Irina 
Bokova nam er het woord.

Bokova sprak over de schaal 
van de uitdaging: “We zien een 
ongekende humanitaire crisis is 
Syrië en Irak. We zien culturele 
zuivering op grote schaal, het 
gemeenschappelijke erfgoed van 
de mensheid wordt vernietigt, 
geplunderd en verkocht.”

De directeur-generaal van 
Unesco gelooft in het potentieel 
van onderwijs om gewelddadig 
extremisme te bestrijden. 
“We moeten jonge vrouwen 
en mannen in de regio, en 
wereldwijd, toegang geven tot 
kwaliteitsvol onderwijs, tot de 
vaardigheden van het kritisch 
denken, tot mediageletterdheid, 
tot de competenties voor 
dialoog en tolerantie en hen 
aanmoedigen om vooral 
wereldburgers te worden.”

Op 6 november zal Unesco met 
steun van de Verenigde Staten 
en andere partners de eerste 
zogeheten conferentie op hoog 
niveau organiseren over het 
bestrijden van gewelddadig 
extremisme door middel van 
onderwijs. De Organisatie werkt 
ook aan een handboek voor 
leerkrachten over dit thema 
om leerkrachten wereldwijd te 
ondersteunen.

Jihadist voor rechter om vernieling 
cultureel erfgoed
Voor het eerst zal het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag 
een man berechten vanwege de vernieling van religieuze en 
historische monumenten. De verdachte zou lid zijn van de 
terreurgroep Ansar Dine, een jihadistische groepering die in 2012 
vernielingen aanrichtte in de Malinese stad Timboektoe. De stad 
staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

Tijdens de bezetting van de stad vernietigden de jihadisten 
eeuwenoude graftombes van soefi-heiligen. Ook moskeeën en 
andere gebouwen raakten zwaar beschadigd. De vermeende 
daden van de man gelden als oorlogsmisdaad onder het Statuut 
van Rome van het ICC.

Artikel 8 van het Statuut van Rome omschrijft het rechtstreeks 
aanvallen van gebouwen gewijd aan godsdienst, onderwijs, kunst, 
wetenschap of liefdadigheid en van historische monumenten als 
een oorlogsmisdaad.

Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, verwelkomde de 
overdracht van de verdachte aan het hof. Ze benadrukte dat het 
de eerste keer is dat een dergelijke rechtszaak plaatsvindt en 
sprak de hoop uit dat het proces tot nieuwe mogelijkheden leidt 
om het culturele erfgoed van de mensheid beter te beschermen. 
“Het is cruciaal dat dergelijke misdadigers berecht worden,” 
aldus Bokova.

Kosovo kandidaat lidstaat Unesco
De Uitvoerende Raad van Unesco heeft op 21 oktober 2015 de 
aanbeveling geformuleerd dat de Algemene Conferentie van 
Unesco zou stemmen over de toetreding van Kosovo tot Unesco.

De 38ste zitting van de Algemene Conferentie van Unesco 
gaat door in Parijs van 3 tot 18 november 2015. Het is de 
tweejaarlijkse bijeenkomst van de lidstaten van de Organisatie 
die beslist over de programma’s en het beleid van Unesco.

Unesco is sinds 2000 actief in Kosovo en legde zich toe op 
de bescherming van het cultureel erfgoed en de diversiteit. 
Het erfgoed van Kosovo vormt een belangrijke getuigenis 
van de eeuwenlange dialoog en het naast elkaar bestaan van 
verschillende culturen en gemeenschappen in de regio.

De Organisatie stuurde een aantal technische missies naar 
Kosovo, met name in maart 2003, april 2004 en mei 2005, 
om de staat van instandhouding van monumenten en sites te 
beoordelen en om het bewustzijn te verhogen over de noodzaak 
van dringende actie om het behoud ervan te waarborgen.

Samen met UNMIK (Missie van de Verenigde Naties voor 
Interimbestuur in Kosovo) en de Raad van Europa organiseerde 
Unesco op 13 mei 2005 in Parijs een internationale 
donorconferentie voor de bescherming en het behoud van het 
cultureel erfgoed in Kosovo. Dit leidde tot financiële steun van 
Albanië, Bulgarije, Duitsland, Tsjechië, Frankrijk, Griekenland, 
Hongarije, Italië, Rusland, Turkije, de Verenigde Staten, en de 
Europese Unie.

Unesco coördineerde de wederopbouw en de restauratie 
van een aantal monumenten in Kosovo die gezamenlijk zijn 
ingeschreven op de Werelderfgoedlijst: het Dečani klooster, het 
Pec Patriarchaat, het klooster van Gracanica en de Bogorodica 
Ljeviska kerk van Prizren.

Het voorbije decennium gingen vertegenwoordigers van Unesco 
en UNMIK tientallen keer ter plaatse in Kosovo om de uitvoering 
van de herstelwerkzaamheden op te volgen en om de toestand 
van de werelderfgoedgebouwen inzake behoud en veiligheid te 
evalueren.

In de Uitvoerende Raad van Unesco zetelen 58 lidstaten van 
de Organisatie. De raad komt twee keer per jaar samen om de 
uitvoering van het programma en de begroting van Unesco te 
controleren. De Raad is eveneens belast met de voorbereiding 
van nieuw beleid.
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Slaagt Europa erin om het recht 
op onderwijs te waarborgen?

onderwijs

DURE BELOFTE
Het slotdocument van de Algemene Vergadering van de VN over de 
nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen verklaart dat “alle mensen, 
ongeacht hun geslacht, leeftijd, ras, etniciteit, en personen met een 
handicap, migranten, inheemse volkeren, kinderen en jongeren, in het 
bijzonder mensen in kwetsbare situaties, moeten toegang hebben tot 
mogelijkheden voor levenslang leren die hen helpen de kennis en de 
vaardigheden te verwerven die nodig zijn om kansen te benutten en om 
ten volle te participeren in de samenleving.”

Het team van het EFA-rapport onderstreept dat dit allesbehalve een 
gemakkelijke opdracht is. Ze wijzen erop dat zelfs goed presterende 
rijke landen er in het verleden niet in zijn geslaagd om dit doel te 
verwezenlijken. In veel van deze landen lopen allochtone leerlingen 
meer kans om onvoldoende te presteren op school.

TEKST: MARINO BULTINCK

De recente instroom van vluchtelingen in Europa heeft gevolgen voor het onderwijs. Zonder specifieke 
maatregelen zijn de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen nu al een maat voor niets.

Onderwijs verschaffen aan vluchtelingen wordt de eerste 
uitdaging voor de rijke landen in het kader van de nieuwe duurzame 
ontwikkelingsdoelen. Dat is althans de mening van het team dat 
verantwoordelijk ik voor het Education for All Global Monitoring Report 
dat Unesco elk jaar uitgeeft. Het rapport brengt verslag uit over de mate 
waarin de internationale gemeenschap erin slaagt om de afgesproken 
onderwijsdoelen voor ontwikkeling te realiseren. De deskundigen die 
het samenstellen delen ook regelmatig hun visie op de ontwikkelingen 
in het onderwijs wereldwijd.

Europa zag de voorbije maanden honderdduizenden mensen toekomen. 
Volgens Save the Children, ‘s werelds grootste onafhankelijke 
kinderrechtenorganisatie, is er momenteel sprake van de grootste 
kinderverhuizing sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Vaak 
sloegen deze gezinnen op de vlucht voor lang aanslepende problemen 
in hun land. In de gastlanden waar ze terecht komen, is de uitdaging 
aanzienlijk om te voldoen aan hun behoeften.

In Frankrijk, Duitsland en Zweden bijvoorbeeld, bereikt meer dan 80% van de 15-jarige 
leerlingen de minimumstandaard voor leesvaardigheid, zo blijkt uit een PISA-studie van 2012. 
Maar allochtone leerlingen presteren duidelijk zwakker: in Frankrijk is het aandeel allochtone 
leerlingen die de minimumstandaard halen lager dan het gemiddelde in Mexico en allochtone 
leerlingen in Duitsland scoren op hetzelfde niveau van leerlingen in Thailand. Ook in Zweden 
haalt slechts de helft van de allochtone leerlingen de minimumstandaard, wat overeenkomt 
met het gemiddelde in Uruguay.

Uit een vergelijkende landenstudie van PISA-data van 2009 voor het EFA-rapport 2013/4 blijkt 
dat jonge immigranten slechter presteren naar mate ze recenter in het land aankwamen en als 
ze de taal van het onderwijs in het gastland thuis niet spreken. Deze vaststelling is relevant 
voor de mensen die Europa binnenkomen.

SPECIFIEKE UITDAGINGEN
Er zijn verschillende uitdagingen verbonden aan het efficiënt verschaffen van onderwijs aan 
vluchtelingen en migranten. Van het hen inschrijven op school en plaats voor hen vinden in 
klassen tot de uitdagingen om kinderen te introduceren tot een nieuw curriculum en nieuwe 
leerstandaarden en het helpen van leerkrachten om hun leermethoden aan te passen aan een 
meer verscheiden klasgroep. Gordon Brown, voormalig Brits premier en huidig speciaal gezant 
voor onderwijs bij de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, lanceerde onlangs het 
voorstel om het onderwijs dubbele ploegen te laten draaien in landen zoals Jordanië, Libanon 
en Turkije. Het zijn landen waar proportioneel veel meer vluchtelingen gevestigd zijn dan in 
Europa het geval is ondanks de recente instroom.

Het team van het EFA-rapport doet een aantal aanbevelingen om ervoor te zorgen dat jonge 
vluchtelingen en immigranten ten volle kunnen genieten van het universeel recht op onderwijs.

ACHTERSTAND INHALEN
Veel vluchtelingenkinderen komen uit landen waar conflict en oorlog hen voor een lange periode 
uit de school weg hielden. Syrië, Afghanistan en Eritrea zijn enkele landen van herkomst van 
de mensen die momenteel in Europa toekomen. Kinderen van die landen zullen dikwijls een 
onderbroken onderwijsparcours hebben gelopen of zelfs nooit naar school zijn geweest. Zulke 
kinderen kan je niet zomaar in het bestaande onderwijssysteem van het gastland schuiven. 
Er moeten speciale programma’s zijn om hen te helpen om hun schoolachterstand in te halen.

Dergelijke programma’s moeten voldoende aandacht besteden aan taal. Veel aangekomen 
kinderen zullen de taal van hun gastland niet spreken. In gemeenschappen met veel 
immigrantenkinderen moeten de verantwoordelijken voor het onderwijs inspelen op hun 
taalbehoeften, met name tijdens de aanpassingsperiode. Hoe dat het best kan, hangt af van 
verschillende factoren zoals het aantal leerlingen, hun leeftijd en socioculturele achtergrond en 
hun taalvaardigheid. Mogelijke maatregelen zijn het aanwerven van tweetalige leerkrachten, 
het verstrekken van privéleraars, het inrichten van taalcursussen en het verstrekken van 
lesmateriaal in andere talen.

OMGAAN MET DIVERSITEIT
Met de toename van het aantal immigranten in OESO-landen, neemt ook de diversiteit van 
klasgroepen toe. Leerkrachten moeten ondersteuning krijgen om te beantwoorden aan de 
verschillende leerbehoeften van immigrantenkinderen, niet enkel op het vlak van taal maar 
ook om leerlingen vertrouwd te maken met leerinhoud die ze niet gewoon zijn. Deze kwestie 
kreeg tot nu toe onvoldoende aandacht.

In een online-peiling uit 2010 over het omgaan met diversiteit in de klas, gaf ongeveer de 
helft van de lerarenopleiders in de OESO-landen aan dat ze menen dat de lerarenopleiding 
leerkrachten onvoldoende voorbereid om met diversiteit om te gaan. Vooral de omgang met 
immigrantenkinderen kwam naar voor als een moeilijke kwestie.

Een deel van de nieuwkomers die de diversiteit vergroten, kan afkomstig zijn uit 
oorlogsgebieden. Ook dit is een uitdaging voor leerkrachten omdat ze niet kunnen inschatten 
hoe dit de leermogelijkheden van kinderen kan beïnvloeden. Opleiding in psychosociale en 
emotionele steun kan in dergelijke gevallen een oplossing bieden.

“Europa moet zich 
bewust zijn van 
de uitdaging waar 
het voor staat.” 

POSITIEVE HOUDING UITDRAGEN
Het risico bestaat dat migrantenbevolkingen 
onevenredig terecht komen in bepaalde buurten. 
Dat kan een scheiding vormen tussen scholen 
onderling. Het onderwijsbeleid moet er rekening 
mee houden dat sommige leerkrachten er niet 
happig op zullen zijn om les te geven in scholen 
met veel migranten omwille van de specifieke 
uitdagingen die daarbij komen kijken. Daarom 
moeten leerkrachten voldoende professionele 
ondersteuning krijgen. Ook actief werken aan de 
positieve houding van ouders en de gemeenschap 
kan bijdragen tot het creëren van een positieve 
schoolomgeving. De voorbije jaren gingen de 
gemiddelde leerprestaties van de scholen in 
Londen er aanzienlijk op vooruit, mede door een 
grotere betrokkenheid van de gemeenschap in 
het beleid en de organisatie van de scholen. 
De diversiteit van het leerlingenbestand in die 
scholen is dikwijls zeer groot.

Europese landen moeten dringend werk maken 
van een voorbereiding om te voldoen aan de 
leerbehoeften van leerplichtige nieuwkomers. 
Ze moeten strategieën ontwikkelen om 
bestaande en toekomstige ongelijkheid aan 
te pakken van groepen die gemarginaliseerd 
worden door armoede, vluchtelingenstatus of 
andere factoren die nadelig zijn. Als ze daar niet 
in slagen, is hun engagement voor de duurzame 
ontwikkelingsdoelen nietszeggend.

Allochtone kinderen scoren gemiddeld lager dan hun leeftijdsgenoten in het Europees onderwijs.

Leerkrachten voelen zich 
onvoldoende voorbereid om om te
gaan met diversiteit.
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Neen tegen discriminatie en 
geweld tegen holebi's, 
transgenders en interseksuelen

mensenrechten

gronding onderzocht en bestraft. Ook mensenrechtenactivisten die 
dergelijke schendingen aanklagen en bestrijden krijgen vaak te maken 
met vervolging en discriminerende beperkingen van hun activiteiten.

De ondertekenaars van de Verklaring beklemtonen dat landen holebi’s, 
transgenders en interseksuelen moeten beschermen tegen geweld en 
misbehandeling door zulke gevallen te onderzoeken en te vervolgen, 
aan preventie te doen en door homofobie en transfobie te erkennen als 
verzwarende omstandigheid in strafzaken. Bovendien is de vervolging 
van mensen op basis van hun seksuele geaardheid een geldige reden 
om asiel te verlenen en mogen vluchtelingen niet worden teruggestuurd 
naar landen waar hun leven of vrijheid bedreigd wordt.

WETGEVING AANPASSEN
In 76 landen bestaat er nog steeds wetgeving die seksuele relaties 
met onderlinge toestemming tussen mensen van hetzelfde geslacht 
strafbaar maakt. Het stelt burgers bloot aan willekeurige arrestaties, 
vervolging en gevangenzetting – en in minstens vijf landen aan de 
doodstraf. Andere wetten worden gebruikt om de vrije meningsuiting 
en het recht op vereniging of bijeenkomst van  holebi’s, transgenders 
en interseksuelen te beknotten. Deze discriminerende wetten zijn 
stigmatiserend en werken haatmisdaden, politiegeweld, foltering en 
mishandeling in de hand en ze zijn schadelijk voor de volksgezondheid 
omdat ze de toegang tot medische dienstverlening van holebi’s, 
transgenders en interseksuelen belemmeren.

De Verklaring roept landen op om alle wetgeving te schrappen die 
seksuele relaties tussen instemmende volwassenen van hetzelfde 
geslacht strafbaar maakt, evenals wetgeving die de geslachtsuiting 
van transgenders strafbaar maakt en alle wetten die gebruikt worden 
om mensen te arresteren, bestraffen of discrimineren op basis van hun 
seksuele geaardheid, genderidentiteit of genderuiting.

BESCHERMEN TEGEN DISCRIMINATIE
Holebi’s, transgenders en interseksuelen krijgen in talloze 
omstandigheden en contexten af te rekenen met discriminatie. 
Kinderen krijgen op school te maken met pestgedrag of uitsluiting of 
worden soms van school weggestuurd omwille van hun werkelijke of 
vermeende seksuele geaardheid of die van hun ouders. Bij jonge holebi’s, 
transgenders en interseksuelen die door hun familie worden verstoten, 
komt disproportioneel meer zelfmoord, dakloosheid en hongerlijden 
voor. Discriminatie en geweld dragen bij tot de marginalisatie van 
holebi’s, transgenders en interseksuelen en maakt hen kwetsbaarder 
voor gezondheidsproblemen zoals hiv-besmetting. Er wordt hen de 

toegang tot zorg ontzegd of ze krijgen er te maken met discriminerende 
houdingen of worden als ‘ziek’ bestempeld omwille van hun geaardheid. 
Het komt dikwijls voor dat transgenders geen wettelijke erkenning 
krijgen voor het geslacht van hun voorkeur of dat er onaanvaardbare 
voorwaarden aan verbonden worden zoals gedwongen sterilisatie of 
echtscheiding. En daar waar holebi’s, transgenders en interseksuelen 
niet kunnen wegen op de wetgeving en het beleid, wordt hun sociale en 
economische marginalisatie bestendigd.

De Verklaring benadrukt dat landen internationale mensenrechten-
standaarden moeten hanteren om discriminatie tegen te gaan. Zo moet 
elke discriminatie van holebi’s, transgenders en interseksuelen verboden 
worden in elke context – met inbegrip van onderwijs, werkgelegenheid, 
gezondheidszorg, huisvesting, sociale bescherming, gerecht, asiel en 
gevangeniswezen. De wettelijke erkenning van de genderidentiteit van 
transseksuelen moet gebeuren zonder pestvoorwaarden. Overheden 
moeten de strijd aanbinden tegen de vooroordelen tegenover holebi’s, 
transgenders en interseksuelen door middel van voorlichting, opleiding 
en dialoog. Ten slotte moeten holebi’s, transgenders en interseksuelen 
worden geraadpleegd en kunnen meewerken aan het opstellen, 
toepassen en opvolgen van wetgeving en beleid dat hen aanbelangt.

De ondertekenaars van de Verklaring besluiten met een uitgestoken 
hand: ze zijn bereid om alle lidstaten van de Verenigde Naties bij te 
staan bij het aanpakken van de uitdagingen en de kwesties die ze 
aankaarten in de tekst.

De twaalf die de Verklaring ondertekenden zijn: het Bureau van de 
Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten, 
het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor 
de Vluchtelingen, de Internationale Arbeidsorganisatie, UnAids,  
Unesco, Unicef, UN Women (VN-Eenheid voor Gendergelijkheid en de 
Empowerment van Vrouwen), het VN-Bevolkingsfonds, het VN-Bureau 
voor Drugs en Criminaliteit, het VN-Ontwikkelingsprogramma, de 
Wereldgezondheidsorganisatie en het Wereldvoedselprogramma.

TEKST: MARINO BULTINCK

12 VN-agentschappen pakken uit met een verklaring om landen aan te sporen om de rechten van holebi's, 
transgenders en interseksuelen te respecteren en te waarborgen.

Unesco is een van de twaalf VN-agentschappen die een gezamenlijke 
verklaring ondertekenden die oproept om de strijd aan te binden 
tegen discriminatie en geweld tegen homo’s, lesbiennes, biseksuelen, 
transseksuelen en interseksuelen. De Verklaring benadrukt dat 
mensenrechten universeel zijn: iedereen heeft evenveel recht op een 
leven zonder geweld, vervolging, discriminatie en stigma. Het is de 
plicht van elke regering om ervoor te zorgen dat elk individu, zonder 
onderscheid, van die rechten kan genieten. Culturele, religieuze en 
morele overtuigingen mogen niet als excuus worden gebruikt om 
mensenrechten van holebi’s, transgenders en interseksuelen te 
schenden.

BESCHERMEN TEGEN GEWELD
De Verenigde Naties en andere organisaties hebben vastgesteld dat 
er in alle delen van de wereld fysiek en psychologisch geweld wordt 
gepleegd tegen holebi’s, transgenders en interseksuelen. Het gaat onder 
meer om moord, aanranding, kidnapping, verkrachting en om foltering 
en mishandeling in institutionele en andere kaders. Vooral jonge 
holebi’s, transgenders en interseksuelen en lesbische, biseksuele en 
transgender vrouwen zijn bijzonder kwetsbaar.  Holebi’s, transgenders 
en interseksuelen krijgen vaak te maken met geweld en discriminatie 
wanneer ze vluchten voor vervolging en in humanitaire crisissen. Ze 
kunnen ook te maken krijgen met mishandeling in een medische 
omgeving, waaronder het ondergaan van onethische en schadelijke 
zogezegde ‘therapieën’ om seksuele geaardheid te veranderen, 
gedwongen sterilisatie, gedwongen genitale en anale onderzoeken, 
en onnodige chirurgie en behandelingen van interseksuele kinderen 
zonder hun toestemming. In veel landen wordt er onvoldoende gedaan 
tegen zulke mensenrechtenschendingen en worden zulke gevallen niet 

“In 76 landen zijn seksuele relaties 
tussen mensen van hetzelfde 
geslacht strafbaar.” 

Veel landen doen onvoldoende 
om holebi's te beschermen tegen discriminatie.

Mensenrechten zijn universeel en het is de taak van de overheid om ze te waarbrogen voor iedereen.
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Oppassen voor onethische 
aanpassing erfelijke eigenschappen

wetenschap

bewerking van het menselijk genoom zou worden toegepast op de 
kiembaan en zodoende erfelijke veranderingen zou introduceren, die 
aan toekomstige generaties kunnen worden overgedragen.” Het IBC 
pleit daarom voor een moratorium op deze specifieke procedure.

Recente ontwikkelingen hebben de deur opengezet voor genetische 
screening en tests voor erfelijke ziekten, gentherapie, het gebruik van 
embryonale stamcellen in medisch onderzoek en de mogelijkheid van 
het klonen en de genetische bewerking voor zowel medische als niet-
medische doeleinden.

STRIKTE VOORWAARDEN
“Interventies op het menselijk genoom mogen slechts worden 
toegelaten voor preventieve, diagnostische of therapeutische redenen 
en zonder dat ze doorgegeven worden aan nakomelingen,” zegt het 
IBC, want het alternatief zou “de inherente en dus gelijke waardigheid 
van alle mensen in gevaar brengen en een nieuw tijdperk van de 
eugenetica inluiden.”

TEKST: MARINO BULTINCK

Unesco-panel van experts vraagt tijdelijk verbod op de genetische bewerking van de menselijke kiembaan 
en breed debat over de genetische modificatie van het menselijk DNA.

Een Unesco-panel van wetenschappers, filosofen, juristen en 
beleidsmakers heeft opgeroepen tot een tijdelijk verbod op de 
genetische bewerking van de menselijke kiembaan en tot een brede 
maatschappelijke discussie over de genetische modificatie van het 
menselijk DNA.

Het Internationaal Bio-ethiek Comité (IBC) van Unesco kwam bijeen 
van 29 september tot 1 oktober 2015 in Parijs op de hoofdzetel van 
Unesco. Aan het slot van de bijeenkomst stelden de onafhankelijke 
experts van het IBC een rapport voor met een geactualiseerde reflectie 
over het menselijk genoom en de mensenrechten. De deskundigen 
schrijven daarin dat “gentherapie een keerpunt in de geschiedenis van 
de geneeskunde zou kunnen zijn” en dat “het bewerken van het genoom 
zonder twijfel een van de meest veelbelovende ontwikkelingen van de 
wetenschap in het belang van de hele mensheid” is.

VOORZICHTIGHEID GEBODEN
De auteurs van het rapport geven echter meteen ook een waarschuwing 
mee: “deze ontwikkeling lijkt bepaalde voorzorgsmaatregelen nodig 
te hebben en geeft aanleiding tot ernstige bezorgdheid, vooral als de 

“Welke aanpassingen aan erfelijke 
eigenschappen zijn aanvaardbaar?” 
Het IBC meldt dat de snelle ontwikkelingen in de genetica ervoor 
zorgen dat ‘designer baby’s’ in toenemende mate mogelijkheid 
worden. Wetenschappers en bio-ethici dringen daarom aan op een 
breder maatschappelijk debat over het vermogen van de wetenschap 
om menselijke embryo’s genetisch te wijzigen in het laboratorium om 
erfelijke eigenschappen te beïnvloeden, zoals uiterlijk en intelligentie.

NIEUWE TECHNIEK
Een nieuwe techniek voor het bewerken van het genoom, genaamd 
CRISPR-Cas9, maakt het wetenschappers mogelijk om eenvoudig en 
efficiënt DNA toe te voegen, te verwijderen en te corrigeren. Deze 
techniek zou in de toekomst een oplossing kunnen bieden voor het 
behandelen, of zelfs genezen, van bepaalde zieken zoals sikkelcelziekten 
(erfelijke aandoeningen), mucoviscidose (taaislijmziekte) en sommige 
kankers. Maar het bewerken van de kiembaan maakt het voor 
wetenschappers die werken met menselijke embryo’s, eicellen en 
sperma, ook gemakkelijker om veranderingen aan het DNA aan te 
brengen om bijvoorbeeld de oogkleur te bepalen.

Vorig jaar publiceerde de universiteit van Hokkaido (Japan) een studie 
over de wetgeving en de juridische praktijken met betrekking tot 
genetische modificatie. Daaruit bleek dat 29 van de 39 beoordeelde 
landen een verbod hanteren op het bewerken van de menselijke 
kiembaan. In 25 landen daarvan was het verbod juridisch bindend. De 
andere vier hadden richtlijnen, terwijl de regeling van de overige tien 
werd beschreven als dubbelzinnig.

DOE-HET-ZELF TESTEN
Het rapport waarschuwt ook voor het verborgen gevaar van de doe-
het-zelf genetische testen. De auteurs merken op dat consumenten die 
hun eigen DNA testen met behulp van zogenaamde Direct-to-Consumer 
(DTC) kits die online worden verkocht, nood hebben aan professionele 
genetische en medische begeleiding om de resultaten te begrijpen 
en ernaar te handelen. Zulke kits zijn gemakkelijk verkrijgbaar voor 
consumenten om zowel medische als niet-medische testen uit te voeren, 
zoals het beoordelen van de etnische afkomst. De commissie dringt aan 
op duidelijke regels voor dergelijke tests en op meer informatie voor 
consumenten over de al dan niet wetenschappelijke basis ervan.

De lidstaten van Unesco namen in 2005 de Universele Verklaring over 
bio-ethiek en de mensenrechten aan om beter te kunnen omgaan 
met ethische kwesties die voortvloeien uit de snelle veranderingen 
in de geneeskunde, de biowetenschappen en de biotechnologie. De 
verklaring stelt dat het menselijk genoom onderdeel is van het erfgoed 
van de mensheid. De Verklaring omvat regels die moeten worden 
nageleefd om de menselijke waardigheid, de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden te respecteren.

Het IBC werd opgericht in 1993 als reactie op de snelle ontwikkeling van 
de wetenschappelijke kennis van het menselijk genoom: de volledige 
genetische samenstelling van de mens. Het bestaat uit 36 onafhankelijke 
deskundigen die de vooruitgang van de biowetenschappen en de 
toepassingen ervan opvolgen met als doel het respect voor de menselijke 
waardigheid en vrijheid te garanderen.

De nieuwe techniek biedt mogelijkheden om bepaalde ziektes te bestrijden 
maar ook om bijvoorbeeld de oogkleur van baby's vooraf te bepalen.

Sommige interventies zijn een bedreiging voor de gelijke waardigheid van alle mensen.
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Nieuwe inschrijvingen op 
internationaal register van 
bijzonder documentair erfgoed

erfgoed

HET UTRECHTS PSALTER
Het Utrechts Psalter is een rijk geïllustreerd 
psalmboek dat rond het jaar 830 gemaakt is 
in of nabij Reims, Frankrijk. Over geen enkel 
middeleeuws handschrift in Nederlands bezit is 
zoveel geschreven en zijn er zoveel reproducties 
gepubliceerd, zowel in boekvorm als digitaal. Het 
Psalter bevat de 150 psalmen en zestien Bijbelse 
liederen die op een voor die tijd revolutionaire 
manier zijn geïllustreerd. Via Engeland is het 
boek uiteindelijk in Utrecht terecht gekomen. In 
1716 werd het geschonken aan de bibliotheek 
van de Universiteit Utrecht, die het sinds die tijd 
bewaart.

THE LANGUAGE ARCHIVE
The Language Archive (TLA) is een onderdeel van 
het Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek 
(MPI) in Nijmegen en richt zich op het behouden 
van, en toegang bieden tot, bronnen voor 
taalwetenschappers. De collectie van TLA bevat 
unieke audio- en video-opnames en teksten van 
en over (bedreigde) talen, zoals de indianentaal 
Wichita (nog één levende spreker), de door nog 
zo’n 3000 San gesproken taal Taa, en Savosavo, 
een taal die alleen door de inwoners van het 
kleine vulkanisch eiland Savo wordt gesproken. 
In de in het Register opgenomen selectie zijn 
102 talen gedocumenteerd.

Het gaat hier in veel gevallen om documentair 
erfgoed dat van bron tot opslag volledig digitaal 
is. Meerdere kopieën van het materiaal in TLA 
worden op verschillende plekken in Nederland 
en Duitsland opgeslagen. Binnen Nederland 
zijn de KNAW instituten DANS (Data Archiving 
and Networked Services) en het Meertens 
Instituut partners van TLA. DANS zal in de 
toekomst een extra kopie van TLA archiveren 
en met het Meertens Instituut werkt TLA aan 
archiefsoftware die geschikt is voor beide 
organisaties. De collectie werd voorgedragen 
voor opname in het Register door Nederland en 
Duitsland.

GEHEUGEN VAN DE WERELD
Het Memory of the World programma van Unesco stimuleert het 
behoud en de ontsluiting van het documentair erfgoed. De term 
‘documentair erfgoed’ heeft in het kader van het Geheugen van de 
Wereld-programma zowel betrekking op betekenis dragende artefacten 
in alle materiële vormen (teksten, gravures, beelden, tekeningen, foto’s, 
audio, video, enz.) als in digitale vorm (zowel van oorsprong digitaal als 
gedigitaliseerd).

Het Geheugen van de Wereld-programma heeft drie hoofddoelstellingen: 
het behoud van het documentair erfgoed in de wereld stimuleren, 
waarbij de nodige aandacht wordt besteed aan de meest geschikte 
methoden en technieken; de universele toegang tot documentair 
erfgoed ondersteunen; en wereldwijd het bewustzijn vergroten van het 
bestaan en het belang van documentair erfgoed.

INTERNATIONAAL REGISTER
Het internationale Memory of the World Register van Unesco is het 
meest zichtbare element van het programma. De ingeschreven items 
en collecties zijn van alle tijden en culturen en van verschillende 
dragers en inhoud. Elk item of elke collectie wordt geacht een unieke 
betekenis  te hebben op wereldniveau. Ook België heeft vijf collecties 
op het Register staan: het Archief Plantin Moretus in Antwerpen 
(2001), het archief Bibliotheca Corviniana (collectie verspreid over heel 
Europa, 2005), de Insolvente Boedelkamer in Antwerpen (2009), het 

Universiteitsarchief van Leuven (opname in 2013) en het Universeel 
Bibliografisch Repertorium van Paul Otlet en Henri La Fontaine in 
Bergen (2013). Op het Register staan nu in totaal 348 documenten en 
documentencollecties. Het Register is te raadplegen op de website 
van Unesco.

Om het Geheugen van de Wereld-programma in te vullen, is er in België 
op 9 juni 2015 een zogeheten Memory of the World Comité opgericht, 
met enerzijds een Vlaams en anderzijds een Frans- en Duitstalig Memory 
of the World Subcomité. De subcomités werken onder auspiciën van de 
Unesco-commissies in België. Recent lanceerde het Vlaamse subcomité 
een oproep om mogelijke voordrachten voor het Register te verzamelen. 
Het is de bedoeling om volgend jaar een document of collectie voor te 
dragen bij Unesco voor inschrijving op het Register.

TEKST: MARINO BULTINCK

Unesco voegt 47 stukken toe aan haar Memory of the World Register, 
waaronder twee Nederlandse voordrachten.

Op advies van een internationaal comité van experten heeft Unesco op 9 oktober 2015 47 
stukken toegevoegd aan haar Memory of the World Register. Het comité kwam bijeen van 4 tot 
6 oktober in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) en boog zich over voordrachten van 40 
landen en een organisatie, de Association for Recorded Sound Collections. Het Register bevat 
documenten die van uitzonderlijke betekenis zijn voor de wereld.

Onder de nieuwe inschrijvingen op het Register bevinden zich twee Nederlandse voordrachten: 
het Utrechts Psalter (Universiteitsbibliotheek Utrecht) en een groot deel van de collectie van 
The Language Archive. 

“België wil volgend jaar een nominatie inzenden.”

Ook gedigitaliseerde collecties komen in aanmerking voor inschrijving op het
Memory of the World Register.

Het Utrechts Psalter is een rijk geïllustreerd psalmboek dat rond het jaar 830 gemaakt is in of nabij Reims, Frankrijk.

14 I I 15



De Afrikaanse paradox
overwinnen

cultuur

Wat zijn uw concrete projecten voor de promotie van de reeks?
Ray Lema: Laat me beginnen met te stellen dat het werk van de coalitie, 
volgens mij, er een is van lange adem. Het gaat er niet om om pirouettes 
te doen of sensatie te zoeken. We moeten rustig, bewust en zorgvuldig 
tewerk gaan. Er moet voorbereiding aan voorafgaan vooraleer artiesten 
zich op de promotie van de reeks storten. We hebben de hulp van 
Unesco nodig om de kern uit de Algemene geschiedenis van Afrika te 
lichten, om de boodschappen te definiëren die we door middel van onze 
werken kunnen uitdragen. Een artiest heeft een vonk nodig die een 
creatie doet ontstaan – hetgeen we inspiratie noemen. Eens hij over 
die boodschappen beschikt en ze zich eigen heeft gemaakt, kunnen ze 
een bron van inspiratie zijn voor de artiest. En van zodra er inspiratie is, 
gaat alles gemakkelijk. Ik zet me nu vooral in om Afrikaanse artiesten 
te sensibiliseren voor het belang om de Afrikaanse geschiedenis en 
culturen beter te leren kennen. In maart 2016 neem ik deel aan de 9de 
Markt voor Afrikaanse podiumkunsten in Abidjan (Ivoorkust). Ik ben er 
eregast en zal er van mij laten horen, bij mijn Afrikaanse collega’s en 
bij mijn collega’s uit de diaspora.

“Als je niet weet waar je vandaan 
komt, hoe zou je dan weten waar 
je naartoe gaat?” 

U staat bekend als een groot pleitbezorger van onderwijs. Hoe 
staat u tegenover het project van Unesco om de Algemene 
geschiedenis van Afrika ingang te doen vinden in het onderwijs?
Ray Lema: Unesco werkt op verschillende fronten aan het vergroten 
van de kennis over de geschiedenis van het Afrikaanse continent. In 
die zin heeft de coalitie ook een politieke taak, om de inspanningen 
te ondersteunen gericht op het integreren van dezelfde leerinhoud in 
alle onderwijssystemen over het hele continent. Ik geef toe dat dit 
geen gemakkelijke taak is. We weten dat de leden van de Afrikaanse 
Unie zich geëngageerd hebben om deze leerinhoud te verwerken in hun 
nationale curricula. Maar deze verbintenis moet nu worden omgezet in 
daden. De Afrikaanse leiders delen niet allemaal eenzelfde globale en 
pan-Afrikaanse visie op het verleden, het heden en de toekomst van het 
continent. Soms ontstaat de indruk dat sommige politici de Afrikanen 
willen opsluiten in een tribale mentaliteit.

TEKST: MARINO BULTINCK

De Congolese muzikant Ray Lema denkt dat kennis over het gemeenschappelijk erfgoed van Afrika 
de sleutel is tot het herwinnen van de Afrikaanse trots en een betere toekomst voor het continent.

Unesco lanceerde een internationale coalitie van artiesten om een 
referentiewerk te promoten dat zo goed als onbekend is bij het grote 
publiek: de Algemene geschiedenis van Afrika. De Congolese muzikant 
Ray Lema is woordvoerder van de coalitie en vertelt meer over haar 
opdracht en het belang ervan.

U bent woordvoerder van de internationale coalitie van 
artiesten voor de promotie van de Algemene geschiedenis van 
Afrika die Unesco lanceerde op 7 oktober 2015. Hoe belangrijk 
is dit werk voor u?
Ray Lema: Als Afrikaan ben ik absoluut onder de indruk van het werk 
dat Unesco is begonnen naar aanleiding van de onafhankelijkheid 
van de Afrikaanse staten in de jaren 1960: nog nooit had iemand de 
ambitie om zoveel gerenommeerde Afrikaanse specialisten samen te 
brengen om een monumentaal werk als de Algemene geschiedenis van 
Afrika aan te vatten. Mensen als Hampaté Bâ, Anta Diop, Ki-Zerbo en 
Tamsir Niane zijn iconen van de Afrikaanse geschiedenis. Ze hadden al 
bijzonder werk geleverd voor de erkenning van de Afrikaanse beschaving 
op wereldvlak. Maar het is de verdienste van Unesco om hen samen te 
brengen om een faraonische onderneming te beginnen: het schrijven 
van de gemeenschappelijke geschiedenis van het Afrikaanse continent 
van de prehistorie tot het heden. Dat was nooit gezien!
Telkens als ik een hoofdstuk van de geschiedenis lees, wordt een stuk 
van mezelf aan mij geopenbaard. Voor ons Afrikanen is het essentieel 
om ons verleden te kennen om de wonden die ons zijn toegebracht 
te laten helen en het vertrouwen in onszelf terug te winnen. Dit is 
fundamenteel voor het overwinnen van de paradox van het Afrikaanse 
continent: zo arm zijn terwijl het zo rijk is.

Wat is de rol van de coalitie?
Ray Lema: Het gaat om een zeer diepgravend en grondig gedocumenteerd 
werk dat niet is gericht op het brede publiek. Elk van de acht delen telt 
tussen de 800 en 1 000 bladzijden. Tenzij je historicus of onderzoeker 
bent, zul je er niet snel in beginnen lezen. Daarom juich ik het initiatief 
van Unesco toe om te proberen het werk te vulgariseren en het 
toegankelijk te maken voor de Afrikaanse jongeren en het ruime publiek.
Er is een Afrikaans spreekwoord dat zegt: “Als je niet weet waar je 
vandaan komt, hoe zou je dan weten waar je naartoe gaat?”. Nou, de 
Algemene geschiedenis van Afrika vertelt ons waar we vandaag komen! 
Daarom is het zo belangrijk dat de boodschappen die vervat zitten in dit 
werk, de Afrikaanse bevolking bereiken en in het bijzonder jongeren. Dat 
is waar de rol van de coalitie ligt: zijn artiesten, die traditioneel dichter 
staan bij het volk, niet het best geschikt om deze boodschappen over te 
brengen?  We moeten de waarden die de Algemene geschiedenis van 
Afrika in zich draagt, overbrengen aan jongeren.

De Algemene geschiedenis van Afrika

In de jaren 1960, toen de meeste Afrikaanse staten hun onafhankelijkheid 
kregen, begon Unesco aan een groots avontuur. De Organisatie vertrouwde 
Afrikaanse historici de taak toe om de geschiedenis van hun continent 
neer te schrijven die tot dan vooral mondeling werd overgedragen.

De Algemene geschiedenis van Afrika werd opgesteld door een 
wetenschappelijk comité dat voor  twee derden bestond uit  Afrikanen, 
waaronder JF Ade Ajayi (Nigeria), Amadou Hampaté Ba (Mali), Cheikh 
Anta Diop (Senegal), Mohamed El Fasi (Marokko), Josef Ki-Zerbo (Burkina 
Faso), Gamal Mokhtar (Egypte), Djibril Tamsir Niane (Guinee), Théophile 
Obenga (Congo), Bethwell Allan Ogot (Kenia), en 30 andere specialisten 
uit Afrika, de Caraïben, Amerika en Europa.

Het resultaat van deze immense onderneming is de Algemene geschiedenis 
van Afrika, een reeks van acht delen waaraan zo’n 350 deskundigen 
meeschreven en die bijna 10 000 pagina’s telt.

Baanbrekend
De reeks is baanbrekend omdat ze voor het eerst een stem gaf aan 
Afrikanen die een continentale visie op de geschiedenis deelden. Zoals de 
Keniaanse historicus en voorzitter van het wetenschappelijk comité schrijft 
in de inleiding van het eerste deel, vormt het werk een belangrijk element 
in het erkennen van de Afrikaanse cultuur en benadrukt het de factoren 
die bijdragen aan de eenheid van het continent.

Afrikaanse orale tradities werden dankzij het werk eindelijk geloofwaardig 
als legitieme bron van de geschiedenis in de ogen van internationale 
wetenschappelijke gemeenschap.

Ontoegankelijk monument
De acht delen van de reeks zijn gepubliceerd in het Engels, Frans 
en Arabisch. De verkorte versies van de reeks bestaan in tien talen, 
waaronder drie Afrikaanse (Swahili, Hausa en Fula). Desondanks moet 
dit “grotendeels ontoegankelijk monument van kennis”, aldus d’Elikia M 
‘Bokolo nog ingang zien te vinden in de schoolboeken van Afrika en elders. 
Daarom aanvaardde de Congolese historicus het voorzitterschap van een 
wetenschappelijk comité belast met het bevorderen van het pedagogisch 
gebruik van het werk.

Volgens de Djiboutiaanse antropoloog 
en projectcoördinator bij Unesco, Ali 
Moussa Iye, zijn er drie belangrijke 
uitdagingen om het werk ingang 
te doen vinden in het onderwijs. 
Ten eerste is er de uitdaging om 
op basis van de acht delen van de 
Algemene geschiedenis van Afrika 
te komen tot gemeenschappelijke 
leerinhoud voor alle lagere en 
middelbare schoolkinderen in Afrika. 
Er is ook de politieke uitdaging om 
die gemeenschappelijke inhoud 
te integreren in de verschillende 
onderwijssystemen op het continent 
en ten slotte is er de financiële 
uitdaging om lidstaten van de 
Afrikaanse Unie te overtuigen om 
met de nodige middelen over de brug 
te komen om een en ander mogelijk 
te maken.

Artiesten voor de 
geschiedenis van Afrika
Parallel aan het werk dat wordt 
gedaan langs institutionele kanalen, 
bouwt Unesco momenteel aan 
een netwerk van kunstenaars en 
artiesten uit Afrika en elders, om 
jongeren bewust te maken van de 
boodschappen die de Algemene 
geschiedenis van Afrika in zich 
draagt. Met hun inzet als opiniemakers 
en hun artistieke werk, zullen de 
leden van deze nieuwe coalitie ook 
lobbyen bij politieke leiders om hen 
te overtuigen dat onderwijs over het 
gemeenschappelijke erfgoed van 
de Afrikaanse volkeren het hele 
continent ten goede komt.

Telkens als ik een hoofdstuk van de geschiedenis lees, wordt een stuk van mezelf aan mij geopenbaard.
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Hoe uit zich dat in de moderne Afrikaanse samenlevingen?
Ray Lema: Ik zal u een voorbeeld geven. In 1974 was Kinshasa 
gastheer van een onvergetelijk bokswedstrijd tussen Muhammad Ali 
en wereldkampioen George Foreman. Voor die gelegenheid wou de 
president uitpakken met een Nationaal Ballet waarvan ik de muzikale 
leiding kreeg. Het gaf me de gelegenheid om mijn hele land te 
doorkruisen dat, laat ons niet vergeten, 2,5 miljoen vierkante kilometer 
groot is: 80 keer de oppervlakte van België. We hebben ongeveer 250 
etnische groepen die elk bestaat uit verschillende stammen die een 
vijftigtal verschillende talen of dialecten spreken.
De taak die ik me had opgelegd, was het bijeenbrengen van een zestigtal 
muzikanten uit twintig miljoen inwoners. Het was als zoeken naar 
een naald in een hooiberg want in mijn land speelt iedereen muziek. 
In het Congolese universum bestaat traditioneel geen professionele 
categorie van muzikanten. Voor ons is muziek van en voor iedereen. 
Op een of andere manier ben ik toch in mijn opzet geslaagd en bracht 
ik mijn muzikanten samen in Kinshasa. We repeteerden gedurende zes 
maanden om te leren samenspelen. Nou, bijna elke repetitie stond er 
een etnische groep centraal terwijl de anderen hun ritmes leerden 
spelen. En na elke repetitie kwam er wel iemand naar me toe die zei: 
“ze zijn niet slecht maar wacht tot wij aan de beurt zijn, dat zal nog iets 
anders zijn!”. Die houding irriteerde mij: hoe kun je een nationaal ballet 
vormen als de mensen niet eens naar elkaar kunnen luisteren! Dit is 
slechts een illustratie uit mijn vakgebied van het gebrek aan wederzijds 
luisteren en begrip waaraan Afrika lijdt.
Anderzijds leerde dit avontuur mij wel dat mijn landgenoten muziek niet 
op dezelfde wijze ervaren als ik, die opgeleid ben in een westerse school. 
Ik probeerde te begrijpen waarom zij hoorden wat ik niet hoorde en 
waarom zij niet hoorden wat ik hoorde. Uiteindelijk besloot ik om trommel 
te leren spelen. Zo werd de leraar leerling en uiteindelijk gediplomeerd 
trommelaar. Maar om te slagen moest ik de muziek van anderen aanleren 
en dus willen luisteren, begrijpen en me ten volle inzetten.

Uw project voor een pan-Afrikaanse muziekuniversiteit 
benadrukt ook het idee van een verenigd Afrika op cultureel 
vlak. Hoever staat het daarmee?
Ray Lema: Het oprichten van een instelling die zowel muziekonderwijs 
aanbiedt en onderzoek doet naar de Afrikaanse muziek is een droom 
die ik al een goede tien jaar koester. Het idee vloeit voort uit mijn 

ervaring met het Nationaal Ballet. Veel van de dansers en muzikanten 
die ik samenbracht waren echte geniën. Sommigen waren al niet meer 
zo jong en zijn ondertussen overleden. Er blijft geen spoor van hen 
achter. Gelukkig konden ze hun kennis overdragen maar hun producties 
verdwenen met hen.
De eerste taak van de universiteit zou het opnemen en archiveren van 
traditionele muziek moeten zijn. Dat lijkt mij van essentieel belang voor 
onze cultuur. Vervolgens moeten we leraars opleiden om de muziek neer te 
schrijven en te onderrichten. Zo zouden Afrikaanse studenten alle muziek 
van hun continent op een plek kunnen vinden. Die studenten zouden geen 
Ghanezen, Burkinezen, Congolezen... zijn maar Afrikanen. Volgens mij is 
een generatie van Afrikaans jongeren die zich Afrikaan voelen het begin 
van een echt verenigd continent. Voorlopig blijft het bij een droom omdat 
de middelen ontbreken om hem in de praktijk te brengen.
Ik moet ook toegeven dat ik, ondanks deze droom, in de eerste plaats 
een muzikant ben. Ik hou van mijn piano. Ik vind het heerlijk om op 
het podium te staan. Ik wil mezelf niet omvormen tot een soort van 
politicus-opvoeder.

Opmars van industrieel erfgoed
op Unesco Werelderfgoedlijst

erfgoed

TEKST: MARINO BULTINCK

De jaarlijkse bijeenkomst van het Werelderfgoedcomité erkende 24 nieuwe werelderfgoedsites. Opmerkelijk is dat 

er dit jaar verschillende voorbeelden van industrieel erfgoed zijn ingeschreven op de Werelderfgoedlijst.

Het Werelderfgoedcomité van Unesco kwam van 28 juni tot 8 juli 2015 bijeen in het Duitse 
Bonn. Het Comité schreef 24 nieuwe sites in op de Werelderfgoedlijst, keurde de uitbreiding 
goed van drie werelderfgoedsites, voegde drie sites toe aan de Lijst van het Bedreigd 
Werelderfgoed en schrapte één site van diezelfde lijst.

Tijdens de zitting van het Werelderfgoedcomité lanceerde Irina Bokova, directeur-generaal van 
Unesco een globale coalitie onder de noemer Unite for Heritage. Daarmee wil de Organisatie 
zoveel mogelijk betrokkenen mobiliseren in de strijd tegen de opzettelijke beschadiging van 
erfgoed, in het bijzonder in het Midden-Oosten. Het Werelderfgoedcomité nam ook een 
Verklaring van Bonn aan. Die adviseert dat erfgoedbescherming deel zou uitmaken van het 
mandaat van vredesmissies in voorkomend geval en vraagt Unesco om internationaal nog 
meer het voortouw te nemen bij de coördinatie van acties ter bescherming van erfgoed bij 
conflicten en na natuurrampen.

Het Werelderfgoedcomité schreef drie sites in op de Lijst van het Bedreigd Werelderfgoed:
• Hatra (Irak)
• Oude stad van Sanaa (Jemen)
• Oude ommuurde stad Shibam (Jemen)

Los Katíos in Colombia werd geschrapt van de Lijst van het Bedreigd Werelderfgoed waaraan 
het was toegevoegd in 2009.

Coalitie ter bescherming van erfgoed in conflictgebieden 

Tijdens de 39ste zitting van het Werelderfgoedcomité van 
Unesco in Bonn heeft Irina Bokova, directeur-generaal 
van Unesco, op 29 juni 2015 een coalitie voorgesteld 
onder de noemer Unite for Heritage. De coalitie wil 
overheden en andere belanghebbenden mobiliseren in 
de strijd tegen de opzettelijke beschadiging van erfgoed, 
in het bijzonder in het Midden-Oosten.

“De dreiging is mondiaal en ons antwoord moet globaal 
zijn. Het vereist een betere coördinatie tussen nationale 
diensten en meer uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten,” aldus Bokova. “Onze grootste uitdaging is om 
alle betrokkenen in deze strijd te laten samenwerken: 
politie, douanediensten, musea, regeringen, actoren 
uit de culturele, humanitaire en veiligheidssector, 
maatschappelijke organisaties en de media. We moeten 
nieuwe allianties creëren om de uitdagingen van het 
gewelddadig extremisme aan te pakken.”

De coalitie is voorgesteld in aanwezigheid van de 
Iraakse minister van Toerisme en Erfgoed en van toplui 
van onder meer Interpol en de Internationale Raad van 
Monumenten en Sites (ICOMOS).

Tijdens een bezoek aan Bagdad in maart dit jaar 
lanceerde Bokova de sociale mediacampagne 
#Unite4Heritage waarmee Unesco de publieke opinie 
wil mobiliseren voor de bescherming van erfgoed. 
Unesco bracht ook alle toplui van de organisaties die 
betrokken zijn bij de strijd tegen de illegale handel 
in cultuurgoederen, bijeen om de uitvoering van VN-
veiligheidsraadresolutie 2199 te bespoedigen. Die 
resolutie verbiedt de handel in cultuurgoederen van 
Syrië en Irak.

#Unite4Heritage 
www.unite4heritage.org

De Algemene geschiedenis van Afrika, een reeks van acht
delen waaraan zo'n 350 deskundigen meeschreven en die
bijna 10 000 pagina's telt.

De vlamovens van Nirayame in Japan.
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Er is één gemengde site (zowel cultureel als natuurlijk werelderfgoed) ingeschreven op 
de Werelderfgoedlijst – de Blauwe en John Crow Bergen (Jamaica) – en 23 culturele 
bezienswaardigheden:

• Tusi sites (China)
• Christiansfeld, een kolonie van de Evangelische Kerk (Denemarken)
• Het Par Force Hunting Landschap in Noord-Seeland (Denemarken)
• De Climats, terroirs van Bourgondië (Frankrijk)
• Champagne Hellingen, Huizen en Kelders (Frankrijk)
• Speicherstadt en Kontorhaus District met Chilehaus (Duitsland)
• Susa (Iran)
• Cultuurlandschap van Maymand (Iran)
• Necropolis van Beth She’arim – een heiligdom van de Joodse vernieuwing (Israël)
• Arabisch-Normandische Palermo en de kathedralen van Cefalù en Monreale (Italië)
• Sites van de Meiji industriële revolutie: ijzer en staal, scheepsbouw en kolenwinning (Japan)
• Doopsite “Bethany beyond the Jordan” (Al-Maghtas) (Jordanië)
• Baekje historische gebieden (Zuid-Korea)
• Hydraulisch systeem van de Aquaduct van Padre Tembleque (Mexico)
• Grote Burkhan Khaldun berg en het omliggende heilige landschap (Mongolië)
• Rjukan-Notodden industrieel erfgoed (Noorwegen)
• Rotskunst in de Hail regio van Saoedi-Arabië
• Botanische tuin van Singapore (Singapore)
• Efeze (Turkije)
• Cultuurlandschap van het fort van Diyarbakir en de tuinen van Hevsel (Turkije)
• Fray Bentos cultureel-industrieel landschap (Uruguay)
• Forth Bridge (Verenigd Koninkrijk)
• San Antonio Missions (Verenigde Staten van Amerika)

“Erfgoedbescherming 
moet deel uitmaken van 
vredesmissies.” 

Verder keurde het Werelderfgoedcomité de 
uitbreiding goed van drie inschrijvingen op de 
Werelderfgoedlijst:

• Beschermde gebieden van Cape Floral (Zuid-Afrika)
• Routes van Santiago de Compostela: Camino 

Francés en routes van Noord-Spanje [een 
uitbreiding van de Routes van Santiago de 
Compostela] (Spanje)

• Phong Nha - Ke Bang Nationaal Park (Vietnam)

De Werelderfgoedlijst telt nu 1 031 inschrijvingen 
uit 163 landen.

De volgende zitting van het Werelderfgoedcomité 
gaat van 10 tot 20 juli 2016 door in Istanboel.

De onderzoeker moet van zich 
laten horen

wetenschap

TEKST: MARINO BULTINCK

Bolivia wil lithium gaan ontginnen maar lijkt teveel te focussen op de economische kant van de zaak. Een door 

Unesco bekroonde jonge wetenschapper vraagt meer aandacht voor de sociale en ecologische aspecten.

Manuel Olivera Andrade kreeg op 26 oktober 2015 de Unesco Juan 
Bosch Prize for the Promotion of Social Science Research in Latin 
America and the Caribbean tijdens een plechtigheid op de hoofdzetel 
van de Organisatie in Parijs. Hij is onderzoeker aan de universiteit van 
San Andrés in La Paz en stelde onlangs zijn thesis voor. Daarin evalueert 
hij de risico’s die verbonden zijn aan het plan van de Boliviaanse regering 
om lithium te winnen in het Salar van Uyuni.

“El Salar,” zoals de inwoners van Uyuni het noemen, is de grootste 
zoutwoestijn ter wereld. Het opgedroogde zoutmeer in het zuidwesten 
van Bolivia ligt 3 000 meter boven de zeespiegel en beslaat een 
oppervlakte van ongeveer 10 000 km2. Een derde van de wereldwijde 
lithiumvoorraad in zoutvlakten is er te vinden.

“Bolivia beschikt over de expertise om het plan uit te voeren,” zegt Manuel 
Olivera Andrade. “Maar om echt succesvol te zijn, is een geïntegreerde 
aanpak nodig die rekening houdt met sociale en ecologische factoren en 
niet enkel focust op het technologische en het commerciële.”

Waarom wordt lithium het “grijze goud” genoemd?
Manuel Olivera Andrade: Lithium is het lichtste metaal ter wereld. 
Het wordt gebruikt voor allerlei industriële toepassingen. Het zit 
in smartphones, in de batterijen van tablets en wordt zelfs in de 
farmaceutische industrie gebruikt. In combinatie met andere metalen 
zoals zwavel, beschikt lithium over een buitengewone opslagcapaciteit. 

Het kan een cruciale rol spelen in een nieuw tijdperk van hybride en 
elektrische voertuigen. Litium-ion accu’s zullen het mogelijk maken 
om grote hoeveelheden energie op te staan, zowel voor industrieel 
als thuisgebruik. Aardolie, steenkool en aardgas zijn nog steeds 
onze voornaamste energiebronnen. In de toekomst kan lithium even 
belangrijk worden als olie vandaag is. Daarom spreekt men van het 
“grijze goud”. Kan je je een wereldeconomie voorstellen gebaseerd op 
de prijs of de voorradigheid van lithium?

Het Boliviaanse Salar de Uyuni zou een derde van de 
wereldvoorraad lithium in pekel bevatten. Wat betekent dat 
voor het land?
Manuel Olivera Andrade: Uit de data die we tussen 2012 en 2014 
verzamelden, blijkt dat naar schatting 36% van de wereldwijde 
voorraad lithium in pekel voorkomt in Bolivia. Samen met Argentinië 
en Chili vormt het land de zogenaamde lithiumdriehoek die goed is voor 
84% van de wereldwijde lithium in pekel reserves. Dit betekent dat 
lithium een kans is voor Bolivia, niet alleen op vlak van industriële en 
technologische ontwikkeling, maar ook op een nieuwe economische 
agenda met zijn buurlanden. Het zou kunnen helpen om de politieke 
en economische relaties tussen deze drie landen te verbeteren. Veel 
zal afhangen van welke politieke beslissingen worden genomen en 
van de afspraken met de verschillende betrokken partijen in Bolivia en 
natuurlijk ook met Chili en Argentinië. In alle geval moet Bolivia er werk 
van maken om een speler op de lithium-markt te worden.

Aquaduct van Padre Tembleque in Mexico.

Een derde van de wereldwijde lithiumvoorraad in zoutvlakten is te vinden in Salar de Uyuni.
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Hoe schat je de kansen van Bolivia in?
Manuel Olivera Andrade: Sinds 2008 bereidt Bolivia zich voor om zich op 
de litiummarkt te begeven. Maar we mogen niet vergeten dat Chili en 
Argentinië meer dan 20 jaar ervaring hebben met het winnen van lithium 
uit gelijkaardige pekelvoorraden. Dit gebeurde voornamelijk door middel 
van directe buitenlandse investeringen. Veel zal afhangen van de evolutie 
van vraag en aanbod. De prijs van lithium is bijna voortdurend blijven 
stijgen tussen 2004 en 2014. De vraag is of dit zo blijft. Sommige experten 
menen dat er een overaanbod zit aan te komen omdat er momenteel 
minstens tien grote projecten voor lithiumwinning lopen wereldwijd. Dit 
zou een prijsdaling inhouden. Andere specialisten verwachten zo een 
grote stijging van de vraag, vooral voor de productie van litiumbatterijen, 
dat er niet zal aan kunnen worden voldaan omwille van technologische 
beperkingen of geopolitieke problemen. Dit zou betekenen dat de prijzen 
zullen blijven stijgen. Een derde groep deskundigen verwachten in de 
loop van de komende jaren een lithium hausse van zodra in aanbouw 
zijnde megafabrieken voor lithium-ion batterijen operationeel worden. 
De markt voor elektrische auto’s zal volwassen worden tussen 2017 en 
2020, afhankelijk van de snelheid waarmee consumenten zich aanpassen 
en het aanmoedigingsbeleid van overheden.

In 2008 lanceerde de Boliviaanse regering een plan voor het 
industrialiseren van lithium, gebasseerd op binnenlandse 
investeringen en technologische ontwikkeling. Kan je daar 
meer over vertellen?
Manuel Olivera Andrade: Het nationaal plan voor de productie van 
lithium heeft tot doel om lithium te winnen op de zoutvlakte van Uyuni 
en om het te industrialiseren. De pilootfase (2008-2015) was gericht op 
de experimentele productie van lithium-carbonaat en kaliumchloride 

met 100% Boliviaanse technologie. De industriële fase (2016-2019) 
voorspelt de productie van 30 000 ton lithium-carbonaat en 700 000 ton 
kaliumchloride. De laatste derde fase omvat lithium-ion kathoden voor de 
productie van batterijen. Enkel in deze derde fase worden buitenlandse 
partners aanvaard. Dat is een groot verschil met Chili en Argentinië.

“Er moet meer aandacht komen voor 

de ecologische en sociale aspecten 

van de lithiumwinning.”

Beschikt Bolivia over de noodzakelijke expertise – 
wetenschappers, economen, managers, milieudeskundigen – 
voor een dergelijk plan?
Manuel Olivera Andrade: Ik denk het wel. Het is niet de eerste keer dat 
het land het potentieel onderzoekt van zijn lithiumvoorraad. Maar toen 
het bedrijf FMC het lithium van Uyuni 25 jaar geleden wou exploiteren, 
bood het voorwaarden die zo nadelig waren voor de Boliviaanse 
bevolking dat het project mislukte. Het waren trouwens Boliviaanse 
universiteiten die met steun van wetenschappers uit Frankrijk en de 
Verenigde Staten, de eerste onderzoeken voerden. Onderzoek tussen 
de jaren 1970 en 1990 was essentieel om aan te tonen hoe omvangrijk 
de lithiumvoorraad in Uyuni is. Het lijkt wel alsof dat potentieel werd 
vergeten nadat de onderhandelingen tussen de Boliviaanse regering en 
FMC afsprongen.

En in ben ervan overtuigd dat openbare universiteiten, zoals San 
Anndrés in La Paz en Tomás Frías in Potosì, nog steeds een rol te 
spelen hebben. Veel onderzoekers en deskundigen werken rond 
lithium en aanverwante aspecten zoals technologie en de economie 
van natuurlijke rijkdommen. Ook het onderzoek naar de exploitatie van 
lithium draait op volle toeren.

Wordt de lokale bevolking van Uyuni betrokken bij het plan?
Manuel Olivera Andrade: Ik ben van mening dat het essentieel is dat de 
lokale bevolking en de verschillende etnische groepen in de regio van 
Salar de Uyuni moeten worden betrokken bij het project. Dat is nog 
niet het geval. Men gaat er wel van uit dat lokale mensen aan de slag 
zullen kunnen gaan in de fabrieken maar het is nog niet duidelijk hoe 
dit project zal ten goede komen aan de lokale gemeenschappen. Het is 
noodzakelijk dat er mechanismen worden gevonden om de toekomstige 
opbrengsten van de commercialising van lithium te verdelen, maar dat 
is niet eenvoudig.
Het plan van de overheid moet uitgaan van een geïntegreerde 
benadering met aandacht voor de sociale en ecologische aspecten en 
niet enkel voor de technologie en de commercialising. Er moet worden 
onderhandeld met de lokale bevolking om na te gaan hoe de regio er het 
best op vooruit kan gaan dankzij het project.

Kunt u ons meer vertellen over de sociale aspecten? Welke zijn 
de voornaamste activiteiten van de lokale bevolking en hoe 
kunnen die door het project beïnvloed worden?
Manuel Olivera Andrade: Momenteel is de belangrijkste economische 
activiteit op de Uyuni zoutvlakte de exploitatie van het mineraal ulexiet. 
Er zijn twee coöperatieven actief die meer dan 200 werknemers van de 
Rio Grande gemeenschap in dienst hebben. Nabij de Uyuni zoutvlakte 
is er de San Cristóbal mijn, de grootste open mijn voor het winnen van 
zink, lood en zilver in Latijns-Amerika en de derde grootste zilvermijn 
ter wereld. De mijn stelt meer dan 800 mensen tewerk, vooral uit de 
naburige gemeenschappen. In de omgeving is er ook landbouw met 
traditionele quinoateelt en het telen van lama’s. Ten slotte is er inclusief 
toerisme. Veel boeren stellen accomodatie ter beschikking om toeristen 
te ontvangen. Vroeg of laat zal de voorraad ulexiet zijn uitgeput, zeker 
in de huidige exploitatiezone van Rio Grande. De werknemers hopen 
dat het winnen van lithium hen tegen dan aan nieuw werk zal helpen. 
Hetzelfde verhaal bij de gemeenschappen en werknemers van de San 
Cristóbal mijn die waarschijnlijk zal stoppen met werken rond 2025. Er 
heerst trouwens een crisis in de mijnbouw in Bolivia. De prijzen zijn laag 
en de werkloosheid hoog. De voorbije tien jaar trokken de quinoaboeren 
zich weinig aan van de lithiummarkt. De prijzen voor quinoa zaten 
immers in stijgende lijn. Maar de huidige prijsdaling voor quinoa zou 
hun standpunt kunnen veranderen.

Hoe zit het met de impact op het milieu?
Manuel Olivera Andrade: De technologie om lithium te winnen uit pekel 
kan het gebruik van veel chemische stoffen vergen en dus is er gevaar 
voor het milieu aan verbonden. Een van de belangrijkste uitdagingen 
voor de komende maanden is om te onderzoeken welke de ecologische 
gevolgen zijn van de huidige methoden voor het winnen van lithium. Er 
is ook nog onduidelijkheid over het waterverbuik maar het staat vast 
dat het project zeer veel water zal vereisen. De methoden in Bolivia zijn 
gebaseerd op het gebruik van verdampingbassins. Een techniek die veel 
water en chemische stoffen vergt. De impact op lange termijn van deze 
techniek is nog onvoldoende bestudeerd.

Is het de taak van onderzoekers zoals uzelf om dit soort van 
informatie te verspreiden en te trachten om het politieke beleid 
te beïnvloeden?
Manuel Olivera Andrade: Het debat rond het winnen van lithium wordt 
met een beperkt aantal sectoren gevoerd. Er is weinig aandacht voor 
de input vanuit universiteiten alhoewel wetenschappers oplossingen 
kunnen aandragen voor veel uitdagingen waar het project voor staat. 
We kunnen er ons wel voor inzetten om meer bewustzijn te helpen 
creëren voor de etische, sociale en ecologische aspecten verbonden 
aan het gebruik van natuurlijke rijkdommen. Het is niet ondenkbaar dat 
veel mensen nooit stilstaan bij lithiumwinning omdat ze denken dat het 
iets is dat in een uithoek gebeurt en dat geen invloed zal hebben op hun 
leven in de stad.

Denk je dat de bevindingen in je thesis over de risico’s 
verbonden aan het project gehoor zullen vinden?
Manuel Olivera Andrade: Voor mij is het duidelijk dat mijn onderzoek 
een aantal onderwerpen aankaart die nog niet aan bod zijn gekomen 
in het debat over lithium in Bolivia. Het is cruciaal om die informatie 
beschikbaar te stellen, vooral als het gaat om de gevolgen voor het leven 
van de mensen en voor de nationale economie. Het is onze taak om die 
informatie te verspreiden en om ervoor te zorgen dat ze het publiek 
bereikt, onder meer door duidelijke en eenvoudige taal te gebruiken. 
Hoe beter mensen geïnformeerd zijn, des te dichter hun verwachtingen 
aansluiten bij de realiteit. Ze kunnen sneller kansen aangrijpen en 
politici beïnvloeden door hen te interpelleren. De Portugese socioloog 
Boaventura de Sousa Santos heeft een interessant concept voor 
‘vertaling’. In dit concept gaat het om een proces waarbij kennis niet langer 
alleen bij bevoorrechte delen van de bevolking aanwezig is. ‘Vertaling’ 
betekent dus dat wetenschappelijke kennis verandert in populaire ideeën 
die de politieke macht dwingt om maatregelen te treffen om een beter 
leven te waarborgen. ‘Vertaling’ betekent ook dat populaire ideeën, 
verschillende levensvisies, plaatselijke kennis en ervaring door de jaren 
heen opgebouwd, worden erkend door wetenschappers, ambtenaren en 
politici. ‘Vertaling’ is een van de grootste uitdagingen voor onderzoekers, 
een die we al te vaak vergeten.

Het Boliviaanse Salar de Uyuni beslaat een oppervlakte van ongeveer 10 000 km2.
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29 partners ondertekenden het convenant Het erfgoed van de Eerste 
Wereldoorlog als Unesco werelderfgoed in het bezoekerscentrum 
Westfront aan de Nieuwpoortse Ganzepoot  op 11 juni 2015. Hiermee 
engageren alle betrokken actoren zich om samen de erkenning van 18 
WO I-sites in de Westhoek als werelderfgoed voor te bereiden.

INTERNATIONALE WERELDERFGOEDNOMINATIE
In 2014 selecteerde Geert Bourgeois als minister van Onroerend Erfgoed 
de WO I-sites die Vlaanderen wil laten erkennen als werelderfgoed. 
Het gaat over 18 sites, hoofdzakelijk militaire begraafplaatsen en 
monumenten voor de vermisten. Deze sites zijn allemaal al beschermd 
als monument. Ze vormen de Vlaamse bijdrage aan een groter Frans-
Belgisch dossier om het WOI-erfgoed van het voormalige Westelijke 
front als werelderfgoed te nomineren. 

Wallonië selecteerde op zijn beurt 7 sites en Frankrijk 70, van aan 
de kust tot aan de Duits-Zwitserse grens. De bedoeling is om het  
internationale dossier begin 2017 in te dienen bij Unesco. In de zomer 
van 2018 zou het Werelderfgoedcomité van Unesco dan beslissen om 
het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog al dan niet in te schrijven op 
de Werelderfgoedlijst.

CONSULTATIERONDE
Sinds de bekendmaking van de Vlaamse selectie 
organiseerde het agentschap Onroerend 
Erfgoed een uitgebreide informatie- en 
consultatieronde met verschillende partners. 
Overheden en administraties van alle 
bestuursniveaus, beheerders en eigenaars 
van de geselecteerde sites, en organisaties 
uit het maatschappelijke middenveld werden 
uitgenodigd om een dialoog aan te gaan over het 
Werelderfgoeddossier. De betrokkenheid van alle 
partners is immers cruciaal voor het succes van dit 
WO I-Werelderfgoeddossier.

De ondertekenaars van het convenant zijn de 
betrokken overheden op alle bestuursniveaus, 
de beheerders van miliatire begraafplaatsen 
en andere herdenkingssites, en landbouw- en 
bedrijfsorganisaties.

GEPLANDE SAMENWERKING
Het convenant wil de best mogelijke 
omstandigheden creëren om het 
nominatiedossier uit te werken. De partners 
zullen samen de kern- en bufferzones voor de 
geselecteerde sites bepalen. De kernzones zijn de 
sites zelf, de bufferzones moeten het landschap 
rond de sites vrijwaren zodat de geïdentificeerde 
uitzonderlijke universele waarden van de 
kernzones beschermd en bewaard worden. 

Het convenant voorziet ook een beheersplan 
met enerzijds een focus op het behoud en 
beheer van het erfgoed, en anderzijds op de 
duurzame ontwikkeling van de omgeving. Alle 
actoren zullen het dossier zowel tijdens het 
nominatieproces als bij een erkenning opvolgen, 
evalueren en eventueel bijsturen.

18 Vlaamse WOI-sites kandidaat
voor erkenning als werelderfgoed
TEKST: MARINO BULTINCK

Een breed samenwerkingsverband van partners ondertekenden een convenant om de werelderfgoednominatie van 

18 Vlaamse WOI-sites voor te bereiden.

29 partners ondertekenden het convenant Het erfgoed van de Eerste 
Wereldoorlog als Unesco werelderfgoed in het bezoekerscentrum 
Westfront aan de Nieuwpoortse Ganzepoot  op 11 juni 2015. Hiermee 
engageren alle betrokken actoren zich om samen de erkenning van 18 
WO I-sites in de Westhoek als werelderfgoed voor te bereiden.

INTERNATIONALE WERELDERFGOEDNOMINATIE
In 2014 selecteerde Geert Bourgeois als minister van Onroerend Erfgoed 
de WO I-sites die Vlaanderen wil laten erkennen als werelderfgoed. 
Het gaat over 18 sites, hoofdzakelijk militaire begraafplaatsen en 
monumenten voor de vermisten. Deze sites zijn allemaal al beschermd 
als monument. Ze vormen de Vlaamse bijdrage aan een groter Frans-
Belgisch dossier om het WOI-erfgoed van het voormalige Westelijke 
front als werelderfgoed te nomineren. 

Volgende sites in Vlaanderen maken deel uit van het 
WOI-werelderfgoeddossier: 

Nieuwpoort
Monument voor de vermisten Nieuport Memorial
Diksmuide
Duitse militaire begraafplaats Vladslo
Crypte van de IJzertoren
Alveringem
Belgische militaire begraafplaats Oeren
Houthulst
Belgische militaire begraafplaats Houthulst
Langemark-Poelkapelle
Duitse militaire begraafplaats Langemark
Canadees monument The Brooding Soldier
Zonnebeke
Gemenebest militaire begraafplaats Tyne Cot cemetery
Cluster van Gemenebest militaire begraafplaats Doelbos
Ieper
Gemenebest militaire begraafplaats Essex Farm cemetery
Cluster van Gemenebest militaire begraafplaatsen Pilkem
Monument voor de vermisten Menin Gate
Gemenebest militaire begraafplaats Bedford House cemetery
Cluster van Gemenebest militaire begraafplaatsen Palingbeek
Heuvelland
Franse Cluster van militaire begraafplaatsen Kemmelberg
Cluster van Gemenebest militaire begraafplaatsen Spanbroekmolen
Mesen
Iers monument Island of Ireland Peace Tower
Poperinge
Gemenebest militaire begraafplaats Lijssenthoek mil. cemetery

erfgoed

Wallonië selecteerde op zijn beurt 7 sites en Frankrijk 70, van aan 
de kust tot aan de Duits-Zwitserse grens. De bedoeling is om het  
internationale dossier begin 2017 in te dienen bij Unesco. In de zomer 
van 2018 zou het Werelderfgoedcomité van Unesco dan beslissen om 
het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog al dan niet in te schrijven op 
de Werelderfgoedlijst.

MOTIVERING
Het dossier schuift 3 argumenten naar voren om het Wereldergoedcomité 
te overtuigen: de nieuwe traditie van dodencultus waarbij iedereen 
ongeacht nationaliteit, klasse en geloof, herdacht wordt, een nieuwe 
typologie van architecturale constructies en de blijvende herinnering 
die oproept tot vrede en verzoening. 

“De betrokkenheid van alle partners 
is cruciaal voor het succes van dit 

WOI-Werelderfgoeddossier.” 

De beheersplannen van de sites houden rekening met de duurzame ontwikkeling van de omgeving. Vlaanderen bracht een brede dialoog op gang over de mogelijke werelderfgoederkenning van de militaire begraafplaatsen.
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Topvrouw Unesco in Brussel
TEKST: MARINO BULTINCK

De directeur-generaal van Unesco zat samen met vertegenwoordigers van de EU en met de Vlaamse 

minister-president om te overleggen over gezamenlijke acties.

Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, ontmoette op 15 
september 2015 verschillende vertegenwoordigers van de Europese 
Unie in Brussel met het doel de samenwerking te versterken voor de 
bescherming van cultuur en onderwijs in noodsituaties.

ROL VAN UNESCO
De directeur-generaal nam deel aan een openbare hoorzitting in het 
Europees Parlement, voorgezeten door Europarlementariër Silvia 
Costa, over “de rol van Unesco voor de bescherming en bevordering 
van culturele diversiteit,” georganiseerd door de Commissie Cultuur en 
Onderwijs van het Europees Parlement .

De directeur-generaal benadrukte de samenwerking van Unesco met 
de Europese Unie, met name in de strijd tegen de illegale handel van 
cultuurobjecten, voor de bescherming van het cultureel erfgoed en bij 
hulpverlening noodsituaties.

ONDERWIJS VOOR VLUCHTELINGEN
“Met de steun van de Europese Unie, brengt Unesco onderwijs in 
vluchtelingenkampen in Jordanië, Syrië en Irak om zodoende een 
jonge bevolking, die zeer kwetsbaar is en een gemakkelijk doelwit van 
criminele groepen, te ondersteunen,” zei Bokova. “Ik heb de impact van 
deze programma’s op het terrein gezien, dit zijn de projecten die we 
kunnen dupliceren en opschalen.”

De hoorzitting viel samen met de tiende verjaardag van de Unesco-
conventie van 2005 over de bevordering en bescherming van de 
diversiteit van cultuuruitingen.

POSITIEVE VISIE OP CULTURELE DIVERSITEIT
“Het is deze positieve visie van de culturele diversiteit die we allemaal 
moeten bevestigen, zeker nu we geconfronteerd worden met grote 
uitdagingen die Europa en de wereld schokken - de culturele zuivering 
in het Midden-Oosten, migratie en vluchtelingen, de identiteitscrisis in 
vele samenlevingen,” zei Bokova. “Dit is een centraal element van de 
humanitaire en veiligheidscrisis - het doden van mensen en de verwoesting 
van erfgoed maken beide deel uit van dezelfde strategie, die tot doel 
heeft om het sociale weefsel van de samenleving te desintegreren.”

De directeur-generaal van Unesco had eveneens een ontmoeting 
met Federica Mogherini, Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese 
Commissie, om pistes voor toekomstige samenwerking af te toetsen.

“We moeten een positieve visie van 
culturele diversiteit uitdragen.” 

CULTUUR EN WETENSCHAP IN DIPLOMATIE
“Culturele diplomatie is een integraal onderdeel van ons 
gemeenschappelijk buitenlands beleid”, zei de Hoge vertegenwoordiger. 
De directeur-generaal van Unesco benadrukte de noodzaak om zich te 
richten op onderwijs en cultuur om jongeren in landen, die getroffen 
zijn door crisissituaties, kansen op integratie in de samenleving en een 
toekomstperspectief te bieden.

Irina Bokova hield een bilaterale ontmoeting met Johannes Hahn, 
Europees commissaris voor het Europees nabuurschapsbeleid, om de 
noodzaak van een gezamenlijke actie om te reageren op de crisis in 
Syrië te benadrukken: “Het antwoord op een wereldwijde crisis moet 
eveneens wereldwijd zijn en verder gaan dan militaire actie. Unesco 
en de Europese Unie hebben veel met elkaar gemeen om te investeren 
in onderwijs en zodoende kansen te creëren.” Commissaris Hahn 
beklemtoonde het potentieel van cultuur en cultureel erfgoed om 
nieuw vertrouwen te brengen en kansen te scheppen voor jongeren in 
kwetsbare situaties.

Irina Bokova en Carlos Moedas, Europees commissaris voor 
onderzoek en wetenschap, waren het eens over de mogelijkheden van 
wetenschapsdiplomatie om bruggen te bouwen tussen landen, met 
name “als de technologie groeit, zal de wetenschap steeds belangrijker 
worden voor de ontwikkeling van de samenleving. De EU en Unesco 
beschikken over een groot aantal projecten waarop kan worden verder 
gebouwd, gaande van samenwerking  rond water tot wetenschappelijk 
onderwijs voor meisjes en vrouwen.”

SAMENWERKING MET VLAANDEREN
Irina Bokova hield ook een bilaterale ontmoeting met Geert Bourgeois, 
minister-president van de Vlaamse Regering. Vlaanderen is een trouwe 
partner van Unesco. Beiden hernieuwden het engagement om zich 
gezamenlijk in te zetten voor de bescherming van cultureel erfgoed 
in conflictgebieden en beklemtoonden de noodzaak om een sterke 
boodschap van tolerantie en wederzijds begrip uit te dragen “tegen alle 
krachten die proberen om de mensheid te verdelen”.

internationale samenwerking

Irina Bokova kwam de rol van Unesco voor de bescherming
en bevordering van culturele diversiteit toelichten.

Principles for governing the Internet
Dit onderzoek beoordeelt 50 internet-
specifieke verklaringen en kaderteksten 
over de principes van het internet. Deze 
documenten vormden mee de basis voor 
Unesco’s uitgebreide internetstudie 
Keystones of the Internet. Het was echter 
ook duidelijk dat een specifieke beoordeling 
van deze teksten vanuit het perspectief van 
Unesco’s mandaat nuttig zou zijn.
Deze publicatie vervult deze taak en komt 
tot de conclusie dat deze teksten weliswaar 
hun waarde hebben maar dat geen enkele 
ervan volledig voldoet aan de belangen en 
het mandaat van Unesco. Daarom wordt 
voorgesteld dat Unesco het principe van 
‘internet universaliteit’ zou aannemen 
als leidraad voor het benaderen van de 
verschillende mogelijke uitdagingen met 
betrekking tot het internet en hoe deze van 
invloed zijn op de andere werkgebieden van 
de Organisatie.
Internet universaliteit gaat uit van een 
internet dat is gebaseerd op vier principes die 
ook worden erkend door de bestuursorganen 
van Unesco: respect voor de mensenrechten, 
open, toegankelijk voor iedereen en bestuurd 
door een samenwerkingsverband van 
verschillende belanghebbenden.
Dit concept is relevant voor het werk van 
Unesco op verschillende terreinen, waaronder 
het online recht op vrije meningsuiting en 
privacy; de inspanningen om onderwijs 
universeel te maken en te werken aan 
sociale en gendergelijkheid; meertaligheid 
in cyberspace; toegang tot kennis en 
informatie; en de ethische aspecten van de 
informatiemaatschappij.
Principles for governing the Internet (ISBN 
978-92-3-100125-3) kost 10 euro en is te 
bestellen op http://publishing.unesco.org/
details.aspx?Code_Livre=5107

World Trends in Freedom of Expression 
and Media Development – Special 
Digital Focus 2015
Dit werk verkent nieuwe kansen en 
uitdagingen voor de persvrijheid in 
het digitale tijdperk. De focus ligt op 
online haatzaaien; de bescherming van 
journalistieke bronnen; de rol van internet 
service providers, zoekrobots en sociale 
media platformen in het bevorderen van 
de online vrijheid; en de veiligheid van 
journalisten.
Het rapport benadrukt de rol van een 
reeks nieuwe actoren in het bevorderen 
en het beschermen van het recht op vrije 
meningsuiting, zowel online als offline.
Dit speciale deel van de World Trends-
reeks is een referentiewerk voor iedereen 
die begaan is met persvrijheid en vrije 
meningsuiting. Het bevat relevante 
informatie voor regeringen, journalisten, 
mensen actief in de mediasector, het 
maatschappelijk middenveld, commerciële 
bedrijven, academici en studenten.
World Trends in Freedom of Expression and 
Media Development – Special Digital Focus 
2015 (ISBN 978-92-3-100127-7) kost 24 
euro en is te bestellen op http://publishing.
unesco.org/details.aspx?Code_Livre=5115

The State of Broadband 2015
Elk jaar publiceert de Broadband 
Commission for Digital Development van 
de Internationale Telecommunicatie Unie 
(ITU) en Unesco een rapport dat de vinger 
aan de pols houdt van de internationale 
breedbandindustrie en de vooruitgang meet 
van de breedbandconnectiviteit. Dit rapport 
is een globale momentopname van waar 
de telecommunicatie en ICT-sector staat 
met betrekking tot de uitrol van vaste en 
mobiele breedband, de betaalbaarheid en 
het gebruik ervan, en de wijze waarop het 
gebruik van de technologie bijdraagt tot het 
realiseren van internationaal afgesproken 
ontwikkelingsdoelen.

Naast de stand van zaken biedt het 
rapport ook adviezen over hoe de uitrol 
van breedband en het gebruik van de 
technologie kan bevorderd worden in 
ontwikkelingslanden.
The State of Broadband 2015 (ISBN 978-92-
61-16051-7) kost 57 euro en is te bestellen 
op http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=5105

Mobile Phones & Literacy – 
Empowerment in Women’s Hands
Er zijn voldoende aanwijzingen dat 
de vooruitgang van de informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) een aantal 
positieve effecten sorteert op het vlak van 
ontwikkeling. Er is echter meer onderzoek 
nodig naar de mate waarin de mobiele 
telefonie vrouwen bereikt, hun leerkansen 
verbetert en hen nieuwe mogelijkheden 
biedt om hun leefomstandigheden te 
verbeteren. Kunnen mobiele telefoons 
helpen om de alfabetisering van vrouwen 
te verbeteren en om hen betere toegang te 
geven tot onderwijs, sociale bescherming en 
werkgelegenheid?
Dit werk geeft alvast een begin van het 
antwoord. Het analyseert negen projecten 
voor mobiel leren in drie werelddelen. Het 
duidt de uitdagingen die opdoken bij de 
uitvoering van de projecten en trekt een 
aantal lessen uit de ervaringen die vertaald 
worden in een reeks aanbevelingen. 
Zodoende is het een vertrekpunt voor 
beleidsmakers en mensen op het terrein 
die zich willen inzetten om mobiel leren 
te integreren in de bevordering van de 
persoonlijke en maatschappelijke status van 
vrouwen.
Mobile Phones & Literacy – Empowerment 
in Women’s Hands (ISBN 978-92-3-100123-
9) kost 20 euro en is te bestellen op http://
publishing.unesco.org/details.aspx?Code_
Livre=5100
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kalender

NOVEMBER
02 Internationale dag om een einde te maken aan straffeloosheid 
 voor misdaden tegen journalisten
06 Internationale dag voor het voorkomen van milieumisbruik 
 tijdens oorlog en gewapende conflicten
10 Wereldwetenschappendag voor vrede en ontwikkeling
14 Werelddiabetesdag
15 Werelddag voor de herinnering van verkeersslachtoffers
16 Internationale dag voor tolerantie
19 Wereldtoiletdag
20 Universele dag van het kind
21 Wereldfilosofiedag
21 Wereldtelevisiedag
25 Internationale dag voor de eliminatie van geweld tegen vrouwen
29 Internationale dag voor solidariteit met het Palestijnse volk

DECEMBER
01 Wereldaidsdag
02 Internationale dag voor de afschaffing van de slavernij
03 Internationale dag voor mensen met een handicap
05 Internationale vrijwilligersdag voor economische en sociale ontwikkeling
07 Internationale dag voor de burgerluchtvaart
09 Internationale dag voor de herdenking en waardigheid van de slachtoffers  
 van genocide en voor het voorkomen van deze misdaad
09 Internationale dag tegen corruptie
10 Mensenrechtendag
11 Internationale dag van de bergen
18 Internationale dag voor migranten
20 Internationale dag voor menselijke solidariteit
28  Wereldhepatitisdag
30 Internationale dag van de vriendschap
30 Werelddag tegen mensenhandel
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