
driemaandelijks t ijdschrift jaargang 2014 / nummer 4

95
ONDERWIJS Slechts een derde van de landen krijgt goed onderwijsrapport

WETENSCHAP 10 jaar Unesco in Oostende

ERFGOED Internationale gemeenschap mobiliseren voor Syrië

WETENSCHAP We moeten dringend zorgvuldiger omspringen met water
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Wetenschap en Cultuur
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UNESCO info is het driemaandelijks tijdschrif t 
van het Unesco Platform Vlaanderen. Het wil de 
idealen en programma’s van Unesco beter bekend 
maken door in gewone mensentaal te vertellen 
wat de Organisatie dagdagelijks doet. Inzake 
informatieverspreiding en communicatie over 
Unesco is het Platform de prioritaire partner van 
de Vlaamse Unesco Commissie, die in 2003 door de 
Vlaamse Regering is opgericht.

Hoofdredactie: Marino Bultinck
Medewerkers: Tijs D'Hoest, Guido Ooghe
Ontwerp en druk: www.artypo.be, Delphine Kuyle
Verantwoordelijke uitgever: Jean-Pierre Dehouck

Contact
Unesco Platform Vlaanderen vzw
Farasijnstraat 32, B-8670 Koksijde (Oostduinkerke)
T +32 (0)58 52 36 41
E info@unesco-vlaanderen.be

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

Abonnementen: 10 euro per kalenderjaar

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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erfgoed
Unesco viert 10 jaar Marien Werelderfgoed
Unesco kon de voorbije jaren heel wat vooruitgang boeken inzake de bescherming van 
's werelds meest bijzondere zeegebieden. Vlaamse steun en expertise waren daarbij 
onontbeerlijk.

Internationale gemeenschap mobiliseren voor Syrië
Unesco en de Europese Unie gaan samenwerken om de internationale gemeenschap te 
mobiliseren om het erfgoed van Syrië zo goed mogelijk te beschermen. Vlaanderen is de 
lijm die beide partners verbindt.

onderwijs 
Slechts een derde van de landen krijgt een goed onderwijsrapport
Unesco maakt de balans op van de in 2000 afgesproken internationale onderwijsdoelen.

Is mobiele technologie de sleutel tot onderwijs voor iedereen?
Mobiele telefoons en tablets zouden wel eens de oplossing kunnen zijn om 'eerste 
wereld' onderwijskansen te bieden aan 's werelds armste gemeenschappen.

Geweld op school hypothekeert leerkansen van miljoenen meisjes
Policy paper vraagt meer aandacht voor geweld op basis van geslacht op school, in het 
bijzonder in het kader van de nieuwe ontwikkelingsdoelen.

wetenschap
10 jaar Unesco in Oostende, 
dé hub voor meer dan 1000 oceaanexperten wereldwijd
In Brugge kwamen 168 experten uit 54 landen bijeen voor de viering van 10 jaar 
UNESCO/IOC Project Office for IODE in Oostende.

We moeten dringend zorgvuldiger omspringen met water
Nieuw waterrapport waarschuwt voor watertekorten als we niet dringend duurzamer 
omgaan met water. De opvolgers van de Millenniumdoelstellingen houden daar best 
rekening mee.

De wereld rond voor de sport en de oceaan
Een zeilrace rond de wereld was tezelfdertijd een beetje een wetenschappelijke 
expeditie. Relaas van een opmerkelijk partnerschap dat Unesco aanging met de 
Barcelona World Race.

publicaties
Ocean Sustainability in the 21st Century
The International Status of Education About The Holocaust 
Fixing The Broken Promise of Education for All 
Global Bioethics: What for? 
World Heritage 74
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Delegatie Vlaams 
parlement bezoekt 
Unesco
Leden van de Commissie Buitenlands 
Beleid bespreken de samenwerking 
tussen Vlaanderen en Unesco met de 
directeur-generaal van Unesco.

Irina Bokova, directeur-generaal 
van Unesco, ontving de leden van 
de Commissie voor Buitenlands 
Beleid, Europese Aangelegenheden, 
Internationale Samenwerking, 
Toerisme en Onroerend Erfgoed 
van het Vlaams Parlement op 30 
januari 2015 op de hoofdzetel van de 
Organisatie in Parijs.

De Commissie is actief op 
verschillende gebieden dit deel 
uitmaken van het mandaat van 
Unesco. De ontmoeting was een 
gelegenheid om te vernemen hoe 
Unesco verschillende globale 
uitdagingen aanpakt. Ander punt op 
de agenda was de samenwerking 
tussen Vlaanderen en Unesco die 
voortvloeit uit de middelen die 
Vlaanderen specifiek daarvoor ter 
beschikking van de Organisatie stelt.

De directeur-generaal drukte 
haar waardering uit voor de 
steun van Vlaanderen, met name 
op het vlak van onderwijs en 
wetenschappen, en benadrukte het 
belang van dergelijke langlopende 
samenwerkingsverbanden. De 
voorbije 15 jaar ondersteunde 
Vlaanderen het werk van Unesco met 
ongeveer 28 miljoen euro.

De voorzitter van de Commissie, 
Rik Daems, feliciteerde de 
directeur-generaal voor de 
wijze waarop ze Unesco leidt in 
bijzonder moeilijke budgettaire 
omstandigheden. Hij beklemtoonde 
het belang van oceaanbeheer in 
de internationale samenwerking 
tussen Vlaanderen en Unesco en 
verwees naar het in Oostende 
gevestigde IOC Project Office 
for IODE dat dit jaar zijn tiende 
verjaardag viert.

Steun voor betere communicatie ter preventie van Ebola

Het International Programme for the 
Development of Communication (IPDC) van 
Unesco stelt zo'n 53 000 euro ter beschikking 
van projecten die gericht zijn op het vergroten 
van de communicatiecapaciteiten van door Ebola 
getroffen landen in de regio van de Mano rivier.

De goedgekeurde projectvoorstellen komen 
uit Guinee, Liberia en Sierra Leone. Ze sluiten 
aan bij  de strategie die Unesco opstelde om 
steun te verlenen aan de landen die te kampen 
kregen met de uitbraak van Ebola. Die strategie 
onderstreept het belang van het versterken van de 
communicatiesystemen in de genoemde landen.

De middelen zullen worden gebruikt om de 
infrastructuur van lokale radiostations te 
verbeteren, om richtlijnen uit te geven voor 
berichtgeving over gezondheidscrisissen, om 
bijscholing te verschaffen aan journalisten en 
om de participatie van vrouwen in de media te 
bevorderen.

Guy Berger, voorzitter van het IPDC Secretariaat 
en directeur van de Divisie voor Vrijheid van 
Meningsuiting en Media-ontwikkeling bij 
Unesco, beklemtoont dat de hulp aan de lokale 

media tijdens de Ebolacrisis moet bestendigd 
worden.“Het bestaan van sterke, pluralistische 
en vrije media in een land geldt als een goede 
voorbereiding om om te gaan met rampen,” 
benadrukt hij.

Guinee, Liberia en Sierra Leone hebben zich 
tot doel gesteld om geen nieuwe gevallen 
van Ebolabesmetting te krijgen in 2015. Het 
versterken van de openbare instellingen om 
de ziekte onder  controle te houden is daarvoor 
van essentieel belang. Aandacht voor het 
medialandschap en de ontwikkeling ervan in alle 
drie landen is van het grootste belang: de media 
vervullen een fundamentele openbare dienst door 
mensen te waarschuwen en uit te leggen wat 
ze moeten doen om besmetting te voorkomen.

Unesco wil Kathmandu-vallei 
heropbouwen
De aardbeving die Nepal teisterde in april 2015 eiste een hoge 
menselijke tol en veroorzaakte grote schade aan verschillende 
culturele erfgoedsites in het land. Unesco is vastbesloten om 
de schade op te meten en te herstellen. De Organisatie hoopt 
daarbij op steun van de internationale gemeenschap om een en 
ander mogelijk te maken.

Uit de eerste berichten bleek dat drie culturele werelderfgoedsites, 
met name de Durbar-pleinen van Hanuman Dhoka (Kathmandu), 
Patan en Bhaktapur zo goed als volledig vernield zijn. Ook 
het natuurlijk werelderfgoed van Nepal is aangetast door 
de aardbeving. Vooral het Sagarmatha Nationaal Park met 
Mount Everest is zwaar getroffen. Andere sites zoals de 
werelderfgoedsite Lumbini, de geboorteplaats van Boeddha, en 
het Chitwan Nationaal Park kregen het minder zwaar te verduren 
maar liepen desalniettemin schade op.

Unesco zal experts ter plaatse sturen voor een grondige analyse 
van de toestand van het werelderfgoed van Nepal. Vervolgens zal 
het advies verlenen aan de Nepalese autoriteiten en plaatselijke 
gemeenschappen over wat er kan gedaan worden om verdere 
schade te beperken. Het uiteindelijke doel is het herstel van de 
uitzonderlijke waarde van het werelderfgoed van Nepal.

In de Kathmandu-vallei van Nepal liggen drie grote steden van 
het land: de hoofdstad Kathmandu, Lalitpur en Bhaktapur. De 
vallei is sinds 1979 ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van 
Unesco. Het gebied herbergt minstens 130 monumenten, inclusief 
hindoeïstische en boeddhistische pelgrimsplaatsen. Zeven sites 
in het bijzonder zijn erkend als werelderfgoed: de Durbar-pleinen 
van Hanuman Dhoka (Kathmandu), Patan en Bhaktapur, de 
Swayambhunathstoepa in Kathmandu,  de Budddhanathstoepa 
in Kathmandu, de hindoetempel van Pashupati en de hindoetempel 
van Changunarayan.

Unesco lanceert sociale mediacampagne 
voor erfgoedbscherming
Unesco heeft op zaterdag 28 maart 2015 een internationale campagne rond de bescherming 
van erfgoed gelanceerd. De locatie voor de lancering was symbolisch: de Universiteit van 
Bagdad in Irak.

“Als gewelddadige extremisten zeggen dat de mensheid geen grote gemeenschap vormt 
die waarden deelt, als ze zeggen dat 'werelderfgoed' niet bestaat, als ze zeggen dat 
pre-islamitisch erfgoed  afgoderij is, als ze zeggen dat diversiteit gevaarlijk is en dat 
tolerantie en dialoog onaanvaardbaar zijn, dan moeten we reageren,” zei Irina Bokova, 
directeur-generaal van Unesco, bij de lancering van de campagne. “We moeten reageren 
door te laten zien dat uitwisseling en dialoog tussen culturen de drijvende krachten van 
de geschiedenis zijn. We moeten laten zien dat diversiteit altijd een sterkte was – en zal 
blijven – voor alle samenlevingen.”

De #Unite4Heritage campagne is bedacht als reactie op de vernieling en de plundering 
van erfgoed in conflictgebieden, zoals recent herhaaldelijk gebeurde in Irak. Eerder lieten 
studenten van de Universiteit van Bagdad al hun afschuw blijken na de verspreiding van 
beelden van de vernieling van erfgoed in hun land. Ze riepen iedereen op om zich tegen 
dergelijke wandaden te verzetten.

“Vandaag sturen we een niet mis te verstane boodschap de wereld in. We accepteren 
geen culturele schoonmaak en we zullen er samen alles aan doen om het te stoppen,” 
verklaarde Bokova. “We lanceren deze campagne hier in Bagdad en zullen ze verspreiden 
over de regio en de hele wereld, gesterkt door de overtuiging en de waarden die we delen.”

De campagne roept mensen uit de regio 
en over de hele wereld op om een foto te 
nemen van hun favoriete stuk erfgoed 
of kunstvoorwerp en deze vervolgens te 
publiceren op sociale media zoals Twitter, 
Facebook en Instagram met de hashtag 
#Unite4Heritage. Je kan je steun voor 
erfgoedbehoud ook tonen met een selfie 
waarop je een bordje met #Unite4Heritage 
toont. Alle beelden zullen worden verzameld 
op de campagnesite.

www.unite4heritage.org

Europees Netwerk 
van Nationale Unesco 
Commissies opgericht
Op 4 en 5 februari 2015 is in de Duitse stad 
Bonn het Europees Netwerk van Nationale 
Unesco Commissies opgericht. De Europese 
Commissies besloten tot de oprichting om de 
oorspronkelijke denktankfunctie van Unesco te 
versterken. Het is een rol van Unesco die wat 
op de achtergrond is geraakt en tegenwoordig 
ondergeschikt lijkt aan politieke, diplomatieke 
en organisatorische belangen.

Door informatie onderling te delen, samen 
bijeenkomsten te houden over actuele 
onderwerpen of waar mogelijk andere 
gezamenlijke activiteiten te organiseren, 
willen de Commissies intensiever 
samenwerken en zo toegevoegde waarde 
leveren aan de doelstellingen van Unesco.

Bij de oprichtingsvergadering waren 34 
van de 37 Europese Commissies uit EU-

landen, kandidaat EU-landen en EFTA-
landen vertegenwoordigd. Het Secretariaat 
van Unesco was betrokken door de 
aanwezigheid van adjunct-directeur-generaal 
Eric Falt. Eveneens aanwezig was een 
vertegenwoordiger van het Unesco Liaison 
Office in Brussel. Het netwerk wil namelijk 
ook de samenwerking zoeken met Europese 
organisaties zoals de Europese Unie.

Tijdens de vergadering werd de gezamenlijke 
website gepresenteerd, waarop Commissies 
hun voorbeeldpraktijken kunnen delen, ideeën 
kunnen uitwisselen en becommentariëren 
en online kunnen samenwerken. In diverse 
workshops zijn onderwerpen besproken 
waarop de Commissies kunnen samenwerken, 
zoals 'smart cities' en de rol van cultureel 
erfgoed om binnensteden te revitaliseren 
en wetenschap en educatie voor duurzame 
ontwikkeling.

De eerste jaarlijkse bijeenkomst van het 
Europees Netwerk van Nationale Unesco 
Commissies zal in 2016 plaatsvinden in 
Warschau. Het jaar daarna mogelijk in Den 
Haag of Brussel.
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Natuurwetenschapsters bekroond voor 
baanbrekend werk
Elk jaar reiken Unesco en cosmeticareus L'Oréal 
een prestigieuze award uit aan prominente 
wetenschapsters uit vijf wereldregio's. Dit jaar 
gaat het om vrouwen die baanbrekend werk 
verrichtten in de natuurwetenschappen. Met de 
uitreiking van de award willen beide partners 
meer jonge vrouwen stimuleren om te kiezen 
voor een carrière in de wetenschappen. In het 
kader van het For Women In Science programma 
kennen Unesco en L'Oréal ook internationale en 
nationale beurzen toe om het onderzoek van 
jonge wetenschapsters te ondersteunen.

De L'Oréal/Unesco Award For Women In 
Science 2015 gaat naar:

Prof. Rajaâ Cherkaoui El Moursli (Marokko, 
Afrika en de Arabische staten) voor haar 
bijdrage aan het vinden van het bewijs van 
het bestaan van het Higgsdeeltjes dat massa 
creëert in het universum. In haar land staat 
ze bekend als de 'onderzoekactiviste' omdat 
ze zich serieus inspande om het niveau van 
het wetenschappelijk onderzoek in Marokko 
te verhogen. Ze stond eveneens mee aan de 
wieg van de eerste masteropleiding medische 
wetenschap in Marokko. De Belgische 
natuurkundige François Englert en zijn 
Britse collega Peter Higgs kregen in 2013 de 
Nobelprijs voor de Fysica omdat ze het bestaan 
van het Higgsdeeltjes hadden voorspeld.

Prof. Yi Xie (China, Azië en het gebied van 
de Stille Oceaan) voor haar bijdrage aan het 
creëren van nieuwe nanomaterialen met 
veelbelovende toepassingen voor de omzetting 
van warmte of zonlicht  in elektriciteit. Haar 

werk zal de vervuiling helpen terugdringen en 
de energie-efficiëntie stimuleren.

Prof. Dame Carole Robinson (Verenigd Koninkrijk, 
Europa) voor het creëren van een revolutionaire 
methode voor het bestuderen van hoe eiwitten 
functioneren, met name membraaneiwitten, 
en voor de oprichting van een geheel nieuw 
wetenschappelijk terrein: gasfase structurele 
biologie. Haar  werk is van groot belang voor 
de ontwikkeling van het medisch onderzoek.

Prof. Thaisa Storchi Bergmann (Brazilië, 
Latijns-Amerika) omdat haar werk leidde tot 
een beter begrip van massieve zwarte gaten, 
een van de meest raadselachtige en complexe 
fenomenen van het universum. Ze was de 
eerste onderzoeker die ontdekte dat materie 
kan ontsnappen uit zwarte gaten. 

Prof. Molly S. Shoichet (Canada, Noord-
Amerika) voor de ontwikkeling van nieuwe 
materialen om beschadigd zenuwweefsel 
te regenereren en van een nieuwe methode 
om medicijnen direct aan het ruggenmerg en 
de hersenen te leveren. Haar werk zorgde 
ervoor dat de chemie spectaculaire nieuwe 
toepassingen kent in de geneeskunde.

De L'Oréal/Unesco Awards For Women In 
Science zijn officieel uitgereikt op 18 maart 
tijdens een plechtigheid aan de Sorbonne in 
Parijs. Er liep ook een unieke tentoonstelling 
in de Franse luchthavens Charles de Gaulle 
en Orly met foto's van de vijf laureaten van 
de hand van de vermaarde fotografe Brigitte 
Lacombe.

Eerste hulp 
voor erfgoed
De Nationale Unesco Commissie 
van Nederland organiseerde van 30 
maart tot 24 april 2015 een intensieve 
opleiding rond de bescherming 
van erfgoed in crisissituaties. 22 
museummedewerkers, archeologen 
en andere erfgoedprofessionals uit 22 
landen namen eraan deel. Veel van deze 
landen verkeren in conflictsituaties 
(Syrië en Irak) of hebben recent te maken 
gehad met een grote ramp (Filipijnen). De 
deelnemers leerden erfgoed preventief 
te beschermen, te redden en/of te 
herstellen.

De vierweekse training bestond uit 70 
verschillende modules. Cursisten kregen 
les in erfgoedbescherming en noodhulp. 
Zo leerden ze onder meer preventieve 
maatregelen te nemen, risico’s te 
analyseren, en erfgoed te herstellen 
of te stabiliseren. Ze werden getraind 
in het evacueren van waardevolle en 
kwetsbare objecten en in hoe je een 
crisiscoördinatieteam op moet zetten.

De cursus was opgezet volgens 
het principe ‘train the trainer’. 
Deelnemers zijn onder meer 
geselecteerd op de ‘locale impact’ die 
ze vertegenwoordigen. Ze zullen in 
eigen land hun kennis delen met lokale 
medewerkers, organisaties en andere 
betrokkenen. Het doel is de opgedane 
kennis onder zoveel mogelijk mensen te 
verspreiden.

Het beschermen van erfgoed is van 
belang voor de hele wereldgemeenschap. 
Erfgoed is steeds vaker doelwit van 
moedwillige vernietiging en inzet van 
oorlogshandelingen. De reden hiervoor is 
dat het onlosmakelijk verbonden is met 
de identiteit van een volk en gebruikt 
wordt om de tegenstander in het hart te 
treffen. Ook landen die een grote kans 
hebben op natuurrampen hebben baat 
bij de cursus omdat er veel aandacht 
is voor het nemen van preventieve 
beschermende maatregelen. Daarnaast 
blijkt uit ervaring dat erfgoed zelden als 
aandachtspunt wordt meegenomen in 
de hulpcycli na een ramp, waardoor veel 
erfgoed verloren gaat.

Gevangengezet Syrisch mensenrechtenactivist krijgt persvrijheidsprijs
De Syrische journalist en mensenrechtenactivist Mazen Darwish is 
de laureaat van de  Unesco/Guillermo Cano World Press Freedom 
Prize 2015. Hij zit momenteel opgesloten in  in Syrië. Eerder kreeg 
hij al een reisverbod, pesterijen, opsluitingen en folteringen te 
verduren. En zo gaat het al meer dan tien jaar voor de man.

Mazen Darwish is advocaat en mensenrechtenactivist. Hij is de 
voorzitter van het Syrische Centrum voor Media en Vrijheid van 
Meningsuiting dat in 2004 is opgericht en een van de stichters 
van de krant Voice en van syriaview.net, een onafhankelijke 
nieuwssite die verboden werd door de Syrische overheid. In 2011 
richtte Darwish Media Club op, het eerste Syrische magazine over 
media-aangelegenheden.

Mazen Darwish wordt sinds 2012 vastgehouden nadat hij samen 
met zijn collega's Hani Al-Zitani en Hussein Ghareer werd opgepakt. 
Verschillende media- en mensenrechtenorganisaties vroegen reeds 
de vrijlating van Darwish en zijn collega's.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nam op 15 
mei 2013 een resolutie aan die eiste dat “de Syrische autoriteiten 
onmiddellijk alle willekeurig vastgehouden personen vrijlaat, met 
inbegrip van de leden van het Syrische Centrum voor Media en 
Vrijheid van Meningsuiting.” De VN Werkgroep inzake Willekeurige 

Detentie (WGAD) richtte zich in januari 2014 tot de Syrische overheid 
met de boodschap dat ze de gevangenzetting van Darwish en zijn 
collega's veroordelen en zijn onmiddellijke vrijlating vragen.

De UNESCO/Guillermo Cano Wereldprijs voor Persvrijheid bestaat 
sinds 1997 en wordt jaarlijks uitgereikt naar aanleiding van de 
Werelddag voor de Persvrijheid op 3 mei. De Prijs eert het werk 
van een individu of een organisatie ter verdediging en bevordering 
van de vrijheid van meningsuiting, vooral als deze actie het leven 
van het individu in gevaar brengt.

Unesco op World Water Forum
Het driejaarlijkse World Water Forum bracht de internationale watergemeenschap, 
met inbegrip van deskundigen en beleidsmakers, bijeen van 12 tot 18 april in Daegu en 
Gyeongbuk (Zuid-Korea). Meer dan 30 000 deelnemers uit 168 landen bespraken er de 
voornaamste watergerelateerde uitdagingen voor de 21ste eeuw. Unesco's International 
Hydrological Programma (IHP) organiseerde of participeerde in meer dan 60 events 
tijdens het Forum.

Het centrale thema van het Forum was Water for Our Future. De deelnemers bespraken 
er hoe de oplossingen voor de grootste watergerelateerde problemen het best kunnen 
worden in de praktijk gebracht. Die problemen werden opgelijst tijdens eerdere edities 
van het Forum. Het zevende World Water Forum besloot dat water als prioriteit op 
de politieke agenda voor het komende decennium moet worden opgenomen om een 
'waterveilige' toekomst te waarborgen voor iedereen.

Unesco IHP leverde een aanzienlijke bijdrage aan het Forum. Het was betrokken bij 
ruim 60 evenementen tijdens het Forum. Het organiseerde onder meer een zogenaamd 
high level panel over waterveiligheid en duurzame ontwikkeling. Dat benadrukte de 
noodzaak tot samenwerking tussen verschillende wetenschappelijke disciplines en tot 
het koppelen van wetenschappelijke bevindingen aan sociale, economische en politieke 
processen die invloed hebben op waterveiligheid.

Andere evenementen van het IHP behandelden de vele facetten van geïntegreerd 
waterbeheer, zoals hergebruik van water en het herstel van waterbronnen; 
rechtvaardigheid en gelijkheid met betrekking tot water; het verbeteren van opleidingen 
en het vergroten van expertise; de rol van de vrouw bij het bewerkstelligen van een 
nieuwe watercultuur; en het aanpassen aan verandering door risico's in te schatten en 
voorbereidingen te treffen om de impact van natuurrampen te beperken.

Het World Water Forum verenigde 
wetenschappers en beleidsmakers rond het 
belang van waterveiligheid voor duurzame 
ontwikkeling en kwam tot eensgezindheid 
over welke wateruitdagingen moeten 
worden opgenomen in de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen die in volle 
voorbereiding zijn.

http://eng.worldwaterforum7.org/main/

I 76 I



Unesco viert 10 jaar 
Marien Werelderfgoed

erfgoed

zijn voor het overleven van endemische en/of bedreigde soorten. Een 
gebied dient tenminste aan één criterium te voldoen, maar in de meeste 
gevallen voldoet een gebied aan meerdere criteria. Het Groot Barrièrerif 
in Australië en de Galapagoseilanden in Ecuador, bijvoorbeeld, voldoen 
zelfs aan alle vier de criteria.

De Werelderfgoedlijst heeft vandaag meer dan 1 000 sites in 161 landen 
waarvan 47 geklasseerd zijn voor hun unieke mariene biodiversiteit, 
geologie en/of ecosystemen. Ze zijn verspreid over 35 verschillende 
landen en beslaan een oppervlakte van meer dan 1,5 miljoen km² 
(vergelijkbaar met de oppervlakte van Duitsland, Spanje, Frankrijk en 
België samen). De 47 mariene werelderfgoedgebieden beslaan eveneens 
ongeveer 15% van de totale oppervlakte van alle beschermde mariene 
gebieden in de wereld. Toch zijn die indrukwekkende cijfers geen 
garantie voor een representatieve lijst waarop alle ecosystemen van 
uitzonderlijke universele waarde vertegenwoordigd zijn. Met steun van 
Vlaanderen ontwikkelde het Mariene Werelderfgoed Programma in 
2012 een analyse van de belangrijkste hiaten in de mariene gebieden 
op de Werelderfgoedlijst. In samenwerking met het Vlaams Instituut 
van de Zee (VLIZ) en lokale onderzoekers werd een wetenschappelijk 
overzicht gemaakt van mogelijke nieuwe gebieden in de Indische 
Oceaan. Het kanaal van Mozambique (tussen Zuid-Afrika, Madagaskar 
en Mozambique) werd geïdentificeerd als één van de gebieden met het 
grootste potentieel. Deze unieke biologische hotspot is gelegen in één 
van de oudste zeeën ter wereld maar de uitzonderlijke oceanografische 
condities zijn nog niet erkend als Werelderfgoed. De Internationale 
Unie voor Natuurbescherming (IUCN) verfijnde de resultaten van de 
initiële studie en publiceerde afgelopen jaar een concrete lijst met alle 
potentiële mariene werelderfgoedgebieden. De publicatie kan door 
nationale lidstaten en lokale overheden gebruikt worden om verdere 
stappen te ondernemen voor een potentiële nominatie van de mariene 
gebieden die binnen hun jurisdictie liggen.

GOED BEHEER: VLAAMSE EXPERTISE 
INTERNATIONAAL TOEGEPAST
De klassering van een gebied op de Werelderfgoedlijst is slechts het 
begin. De Werelderfgoedconventie vereist immers dat de geklasseerde 
gebieden ook uitstekend beheerd worden. Een degelijk beheer dient 
ervoor te zorgen dat de uitzonderlijke universele waarden waarvoor het 
gebied is ingeschreven op de Werelderfgoedlijst duurzaam beschermd 
worden. Een meerderheid van de mariene werelderfgoedgebieden 
kent verschillende gebruiken waaronder bijvoorbeeld toerisme, visserij 
en maritiem transport. Het is essentieel dat het menselijke gebruik 
in deze gebieden duurzaam verloopt en dat de uitzonderlijke mariene 
waarden niet worden aangetast. Mariene ruimtelijke planning is één 
van de methodes die kan worden toegepast om tegelijk duurzame socio-
economische ontwikkeling en natuurbescherming te verwezenlijken. 

TEKST: ROBBERT CASIER EN FANNY DOUVERE

Unesco kon de voorbije jaren heel wat vooruitgang boeken inzake de bescherming van 's werelds meest 
bijzondere zeegebieden. Vlaamse steun en expertise waren daarbij onontbeerlijk.

Unesco's Mariene Werelderfgoed Programma heeft als taak te werken 
aan het verbeteren van de bescherming van de meest uitzonderlijke 
zeegebieden ter wereld. In 2015 bestaat het Mariene Werelderfgoed 
Programma tien jaar. Het is mede dankzij de continue steun vanuit 
Vlaanderen dat het Programma momenteel aan het uitgroeien is tot een 
belangrijke wereldspeler op het vlak van de bescherming van de oceanen. 
Tijd om terug te blikken en even stil te staan bij wat de toekomst biedt.

Unesco's Werelderfgoedcomité gaf in 2005 het mandaat voor de 
oprichting van het Mariene Werelderfgoed Programma. Verschillende 
experts en delegaties hadden daar al enkele jaren op aangedrongen 
omdat de bescherming van zee- en kustgebieden een andere aanpak 
vereist dan natuurbescherming op land. Mariene bescherming kreeg ook 
steeds meer aandacht in de internationale politieke arena en dit bleef 
niet onopgemerkt binnen het Werelderfgoedcomité. De opdracht van 
het Mariene Werelderfgoed Programma bestaat erin om te verzekeren 
dat alle gebieden in de oceanen die van “uitzonderlijke universele 
waarde” zijn, bewaard blijven zodat huidige en toekomstige generaties 
er kunnen van blijven genieten. De eerste vijf jaar werd een beperkt 
aantal projecten uitgevoerd maar het was wachten tot 2010 vooraleer de 
financiële middelen beschikbaar waren om het Mariene Werelderfgoed  
Programma echt op te starten. Sindsdien zijn de mariene gebieden op 
de Werelderfgoedlijst verdubbeld in aantal en zijn tal van projecten 
opgestart die voor een efficiëntere bescherming op het terrein moeten 
zorgen. Vlaanderen (via het Vlaams Unesco Trustfonds – FUT) en de 
Zwitserse uurwerkmaker Jaeger-LeCoultre waren de eersten om het 
reële potentieel van dit Programma te zien en er dus ook financieel op 
in te zetten. De ondersteuning van Vlaanderen maakte het mogelijk 
om vooruitgang te boeken bij de realisatie van drie belangrijke 
doelstellingen: zorgen voor een representatieve vertegenwoordiging 
van mariene gebieden op de Werelderfgoedlijst; zorgen voor een beter 
beheer van de mariene gebieden die reeds de Werelderfgoedstatus 
verworven; en een efficiënte communicatie van de succesverhalen zodat 
oceaanbescherming in het algemeen verbetert en de (potentiële) rol van 
de Werelderfgoedconventie beter gekend is.  

EEN REPRESENTATIEVE LIJST: 
WAT ZIJN MARIENE WERELDERFGOEDGEBIEDEN?
Unesco’s Werelderfgoedconventie (1972) specificeert 10 criteria die 
kunnen worden gebruikt om een gebied te kwalificeren als een zone 
van uitzonderlijke universele waarde. Enkel gebieden die aan een 
dergelijke kwalificatie voldoen komen in aanmerking voor de prestigieuze 
Werelderfgoedlijst. De 10 criteria zijn opgedeeld in zes culturele criteria 
en vier natuurlijke criteria. De natuurlijke criteria refereren naar gebieden 
met een ongeëvenaarde schoonheid of unieke esthetische waarde; 
geologische processen die tekenend zijn voor het ontstaan van de 
aarde; unieke ecosystemen; en unieke natuurlijke habitats die van belang 

Het concept van een geïntegreerde ruimtelijke planning op zee, gebaseerd 
op een ecosysteembenadering, vond zijn oorsprong aan de Universiteit 
Gent. De eerste concrete toepassingen van ruimtelijke planning op zee 
vonden plaats in het Belgische gedeelte van de Noordzee begin jaren 
2000. Met de ondersteuning van het project 'Mariene ruimtelijke planning 
voor een efficiënter beheer van werelderfgoedgebieden' sloot Vlaanderen 
aan bij een voorgeschiedenis van zeebescherming die ontstond uit 
noodzaak door het intensieve gebruik van de Noordzee. 

Dankzij de samenwerking met Vlaanderen kan het concept van mariene 
ruimtelijke planning nu ook internationaal verspreid worden. Mariene 
werelderfgoedgebieden gebruiken deze expertise nu bij het opstellen 
van hun beheersplannen en het afbakenen van verschillende zones die 
voor verschillende gebruiken bestemd zijn. Gebieden waar endemische 
vissen zich voortplanten, bijvoorbeeld,  kunnen zo afgebakend 
worden als een volledige 'no-go zone' terwijl bepaalde menselijke 
gebruiken toegelaten kunnen worden in andere zones binnen het 
werelderfgoedgebied. De Vlaamse ondersteuning is cruciaal bij het 
opzetten van regionale educatieve sessies waarbij de beheerders van 
mariene werelderfgoedgebieden geholpen worden bij het opstellen 
van een ruimtelijk plan en een 'to do-lijst' om de mariene biodiversiteit 
in hun gebied optimaal te beschermen. Een technische missie naar het 
Barrièrerif van Belize, het tweede grootste koraalrif ter wereld, liet zo 
toe om verschillende stakeholders samen te brengen en een nieuw 
actieplan op te stellen. Dit gebied is reeds sinds 2009 ingeschreven op 
de Lijst van het Bedreigd Werelderfgoed en een nieuw plan van aanpak 
werd mogelijk gemaakt door de steun van het Vlaams Unesco Trustfonds.

KENNIS EN ERVARING UITWISSELEN
Het Mariene Werelderfgoed Programma investeerde de afgelopen jaren 
eveneens substantieel in het uitbouwen van een efficiënt netwerk van 
beheerders en parkdirecteurs in de 47 mariene werelderfgoedgebieden. 
Mariene werelderfgoedgebieden kampen veelal met gelijkaardige 
problemen hetgeen tevens de gelegenheid biedt om succesvolle 
praktijken en innovatieve oplossingen met elkaar te delen. Op een 
online webplatform worden beheersplannen gedeeld en wisselen 
parkdirecteurs informatie uit over welke beheersmethodes en praktijken 
goed en minder goed werken. Zo kunnen gebieden in ontwikkelingslanden 
ook gebruik maken van de expertise van Westerse landen en andersom. 
Het afgelopen jaar hielp een expert van het Groot Barrièrerif (Australië), 
bijvoorbeeld, met het opstellen van een innoverend beheersplan voor 
de unieke koraalriffen in het Tubbataha-riffen Marien Park (Filipijnen). 
Recent is een nieuw project opgestart waarbij experten van het 
Galapagoseilanden Nationaal Park (Ecuador) samenwerken met het 
Groot Barrièrerif voor het opzetten van een beter controlesysteem om 
illegale visserij tegen te gaan. 

Verschillende mariene werelderfgoedgebieden zijn ook ecologisch met 
elkaar verbonden. Miljoenen vogels die overwinteren in het Banc d'Arguin 
Nationaal Park (Mauritanië), bijvoorbeeld, migreren elk jaar naar de 
Waddenzee in de Noordzee om zich daar voort te planten. Een goed 
beheer in het ene gebied heeft uiteraard een impact op de biodiversiteit 
aan de andere kant van de wereld en samenwerking is dus essentieel. 
In februari 2014 is een officieel samenwerkingsakkoord tussen de 
Waddenzee en het Banc d'Arguin Nationaal Park   ondertekend met 
een betere bescherming van beide ecosystemen als doel, onder meer via 
wetenschappelijke samenwerking en onderzoek naar de oorzaken van 
negatieve trends in vogelpopulaties.

“Vlaams concept van mariene 

ruimtelijke planning wordt 

wereldwijd verspreid”
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Het ranger-station in de Tubbataha-riffen Marien Park (Filipijnen).
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Een ander voorbeeld is het regionale netwerk van mariene 
werelderfgoedgebieden in Centraal-Amerika. Monitoring gegevens 
tonen duidelijk aan dat haaien migreren tussen de verschillende mariene 
werelderfgoedgebieden in Panama, Colombia, Ecuador en Costa Rica. Ook 
daar wordt nu intenser samengewerkt, onder meer via mariene ruimtelijke 
planning, om haaien en verschillende andere soorten beter te beschermen 
wanneer ze migreren tussen mariene werelderfgoedgebieden.

Vlaanderen ondersteunde tevens de productie van de eerste 
handleiding met succesverhalen op het vlak van beheer van mariene 
werelderfgoedgebieden. De handleiding biedt tal van concrete 
oplossingen die mariene parkbeheerders over de hele wereld kunnen 
toepassen en/of aanpassen aan de noden van hun gebied. Deze 
handleiding zal gelanceerd worden in april 2015.

Elke drie jaar komen alle parkdirecteurs van mariene werelderfgoed-
gebieden samen. Deze meetings worden georganiseerd door het Marien 
Werelderfgoed Programma. De vorige edities gingen door in Hawaï 
(2010) en Corsica (2013). Een derde wordt momenteel voorbereid in de 
Galapagoseilanden (2016). De parkdirecteurs discussiëren er over concrete 
problemen en oplossingen, krijgen training om hun communicatie- en 
andere vaardigheden aan te scherpen en leren hoe ze efficiënter aan 
fondsenverwerving kunnen doen. Samen met andere partners heeft 
Vlaanderen de voorbije twee edities gesteund zodat parkdirecteurs uit 
ontwikkelingslanden konden deelnemen en hun expertise uitbreiden. 
De bescherming van het Moeraslandpark iSimangaliso in Zuid Afrika, 
bijvoorbeeld, is vandaag uitgegroeid tot één van de beste succesverhalen. 
Het creëren van jobs, verminderen van armoede en beschermen van 
de unieke natuur stonden centraal in hun actieplan voor de duurzame 
bescherming van de site. Dankzij een investering van Vlaanderen kan deze 
succesvolle aanpak nu ook naar andere mariene werelderfgoedgebieden 
gebracht worden, waar deze aanpak hopelijk herhaald kan worden.

Ook het coördineren van verschillende initatieven tussen verschillende 
deelorganisaties van de Verenigde Naties behoort tot het takenpakket 
van de Mariene Werelderfgoed Programma. Zo hielp het Programma 
de regeringen van Mauritanië en de Filipijnen met hun aanvraag om 
de zone rond hun werelderfgoedgebied te laten classificeren als  PSSA 

(Particularly Sensitive Sea Area) bij het IMO (Internationale Maritieme 
Organisatie). Dergelijke zonering zorgt dat maritiem transport beter 
geregeld wordt en ongelukken zoveel mogelijk vermeden worden, iets 
wat nog niet in alle landen het geval is. Zes van de 13 huidige PSSAs 
zijn werelderfgoedgebieden en hun ervaring wordt dan ook gebruikt om 
collega's van andere mariene werelderfgoedgebieden bij te staan. Tot nog 
toe heeft geen enkel Afrikaans land reeds een dergelijk statuut gekregen.

Naast al deze initiatieven vormt ook de voorbereiding van het jaarlijkse 
Werelderfgoedcomité een belangrijke taak. Elk jaar komt het Comité 
bijeen om de ingeschreven werelderfgoedgebieden waar zich problemen 
voordoen te evalueren. Eenmaal ingeschreven op de Werelderfgoedlijst 
dienen lidstaten immers op regelmatige basis  aan te tonen dat de 
uitzonderlijke waarden goed beschermd worden en dat bijvoorbeeld 
de biodiversiteit niet achteruit gaat. Indien dat wel gebeurt, kan het 
Werelderfgoedcomité beslissen om een gebied op de Lijst van het 
Bedreigd Werelderfgoed te plaatsen of zelfs, in extreme gevallen,van de 
Werelderfgoedlijst te schrappen als de uitzonderlijke universele waarden 
helemaal verdwenen zijn. Zo werkten de experts van het Mariene  
Werelderfgoed Programma het afgelopen jaar intens samen met de 
overheid van Australië om een betere bescherming van het grootste 
koraalrif ter wereld te verzekeren.

HET BELANG VAN VISIBILITEIT VOOR DE BESCHERMING 
VAN MARIENE WERELDERFGOEDGEBIEDEN 
Unesco's werelderfgoedsites maken vaak deel uit van de nationale 
trots van een land en verbinden mensen over verschillende culturen en 
leeftijdsgroepen heen. Door te communiceren over het netwerk van 47 
mariene werelderfgoedgebieden wereldwijd wordt het lokale met het 
internationale verbonden. Klimaatverandering, overbevissing, maritiem 
transport en vervuiling zijn slechts een paar voorbeelden van problemen 
de enkel door internationale samernwerking kunnen opgelost worden.

Vlaanderen en het Mariene Werelderfgoed Programma organiseerden 
reeds verschillende evenementen waarop internationale diplomaten, ngo's 
en de privé-sector samen opkwamen om te discussiëren over het marien 
werelderfgoed. De jaarlijkse vergadering van het Werelderfgoedcomité (dit 
jaar in Bonn, Duitsland) brengt honderden diplomaten, experts, ngo's en 

bedrijfsleiders samen en is dus het ideale moment om vooruitgang te boeken 
in verschillende dossiers. Tijdens het Wereldergoedcomité in 2012 in Sint-
Petersburg ondersteunde Vlaanderen een speciaal event om meer visibiliteit 
te geven aan de specifieke situatie van mariene werelderfgoedgebieden.

Via smartphone applicaties, filmpjes en samenwerking met 
internationale bekendheden zorgt het Mariene Werelderfgoed 
Programma voor visibiliteit en een verhoogd bewustzijn van de 
noodzaak voor een betere bescherming van 's werelds meest 
iconische mariene plaatsen . Voor de meest recente kortfilm over 10 
jaar Marien Werelderfgoed werd samengewerkt met supermodel en 
Goodwill ambassadeur van de Verenigde Naties Gisele Bündchen. 
De film vertelt over de succesvolle aanpak van het Moeraslandpark 
iSimangaliso (Zuid-Afrika), Aldabra Atol (Seychellen) en Glacier Bay 
(VS). In 2013 organiseerde het Marien Werelderfgoed Programma 
samen met Vlaanderen, Jaeger-LeCoultre, acteur Clive Owen en de 
Franse filmregisseur Jacques Perrin een speciaal event in Parijs om 
nieuwe partners voor het Programma aan te trekken. Een dergelijke 
visibiliteit zorgt ervoor dat mensen bewust worden van het belang om 
deze prestigieuze mariene gebieden zodanig te beshermen dat ook de 
komende generaties ervan kunnen blijven genieten.

WAT BRENGT DE TOEKOMST?
Thematische programma's van de Verenigde Naties, zoals het Mariene 
Werelderfgoed Programma, werken volledig met middelen die ze zelf 
aantrekken. De steun van Vlaanderen is daarom doorslaggevend voor 
het opstarten en voltooien van een aantal concrete succesverhalen en 
om de toekomstige impact van dergelijke programma's te verzekeren. 
Nu het Programma aan internationaal belang wint, wordt het essentieel 
om de komende jaren duurzaam te verankeren en de verzamelde 
expertise te verzilveren.

Het netwerk van beheerders en parkdirecteurs van mariene 
werelderfgoedgebieden, een primeur, zorgt voor uitwisseling van informatie 
die ook effectief gebruikt wordt om bv. nieuwe beheersplannen op te 
stellen. De tools rond communicatie, fondsenwerving en beheersplannen 
die parkdirectuers verwerven via workshops versterkt hun werk op 
het terrein. Het netwerk versterken is van primordiaal belang voor de 
komende jaren, zeker omdat de beschikbare technische capaciteiten van 
managers en hun teams vaak in schril contrast staan met de gigantische 
taak om een mariene werelderfgoedsite van vervuiling te vrijwaren. 
Bovendien zijn parkdirecteurs ook uniek gepositioneerd om de functie 
van rolmodel op te nemen, zowel regionaal als internationaal. Beheerders 
van mariene werelderfgoedgebieden zijn verantwoordelijk voor de meest 
unieke zeegebieden op de planeet maar inspireren vaak ook beheerders 
in andere mariene beschermde gebieden in hun land of regio. De status 
en visibiliteit die dit met zich meebrengt, zorgt dat parkdirecteurs de 
aangewezen personen zijn om wereldwijd het voortouw te nemen.

Om een representatieve lijst te garanderen, dienen bepaalde gebieden 
waar bijna geen werelderfgoedgebieden aanwezig zijn beter bestudeerd 
te worden. Een eerste project in het Arctische gebied wordt momenteel 
besproken met de Prins Albert II van Monaco Stichting.

Een ander belangrijk aandachtspunt voor de nabije toekomst is illegale 
visserij. Recent onderzoek bracht aan het licht dat op zijn minst een 
derde van de mariene werelderfgoedgebieden geconfronteerd wordt 
met illegale, ongerapporteerde en ongereguleerde visserij. Het 
opzetten van een efficiënt mechanisme om dit tegen te gaan is dan ook 
essentieel. De regering van Kiribati, bijvoorbeeld, verbood eerder dit 
jaar alle coomerciële visserij (met uitzondering van lokale, traditionele 
visserij) in de beschermde zone van de Phoenixeilanden. Voor een kleine 
gemeenschap is het controleren van 400 000km2 beschermd marien 
gebied (oppervlakte Duitsland en Nederland samen) echter helemaal 
sinecure. Een samenwerking met Google-satellieten en ngo's die alle 
vissersboten registreren wordt beschouwd als een innovatieve oplossing 
om illegale visserij tegen te gaan.

Het Mariene Werelderfgoed Programma werkt momenteel ook aan 
een baanbrekende studie die verkent hoe de Werelderfgoedconventie 
toegepast kan worden voor de bescherming van uitzonderlijke gebieden 
in internationale wateren. Bijna 60% van de oceaan valt momenteel 
buiten de gebieden onder de jurisdictie van een land. Geen enkele staat 
kan dus aanspraak maken op deze gebieden, laat staan gebieden in deze 
regio nomineren voor de Werelderfgoedlijst. Onderwater-vulkanen en 
andere unieke ecosystemen zoals de Sargasso Sea kunnen voorlopig 
dus niet beschermd worden. De Werelderfgoedconventie is één van de 
weinige internationale conventies die door nagenoeg alle landen werd 
geratificeerd en biedt zo een unieke kans om uitzonderlijke gebieden in 
de internationale wateren te beschermen. De resultaten van de studie 
zullen voorgesteld worden aan het Werelderfgoedcomité midden 2016.

De oceaan begint eindelijk de aandacht te krijgen die ze verdient. 
Wetenschappelijk onderzoek maakt de cruciale rol van de oceaan in 
klimaatregulering steeds duidelijker, overbevissing en mariene vervuiling 
staan steeds hoger op de internationale politieke agenda en meer en 
meer internationale bekendheden zetten hun schouders onder projecten 
om de oceaan beter te beschermen. Dankzij de substantiële steun van 
Vlaanderen, samen met een aantal andere partners, kan het Mariene 
Werelderfgoed Programma op efficiënte wijze meebouwen aan een 
duurzaam oceaanbeheer. Het Programma vervult daarbij zijn unieke rol 
om te garanderen dat de meest uitzonderlijke plaatsen op onze blauwe 
planeet bewaard blijven voor alle toekomstige generaties.

Meer info over het Mariene Werelderfgoed Programma:  http://whc.unesco.org/en/marine-programme/
Het Mariene Werelderfgoed Programma op Facebook: https://www.facebook.com/marineworldheritage 
Het Mariene Werelderfgoed Programma op twitter: https://twitter.com/Fdouvere

Papaha–naumokua–kea (VS) is een van de grootste beschermde mariene gebieden in de wereld.

Dr. Fanny Douvere in het Glacier Bay Nationaal Park (VS).
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Slechts een derde van de landen 
krijgt een goed onderwijsrapport

onderwijs

DOEL 6: DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS VERBETEREN

Het aantal leerlingen per leerkracht in het basisonderwijs daalde in 121 
van de 146 landen tussen 1990 en 2012. Om alle kinderen onderwijs te 
kunnen bieden zijn er wereldwijd vier miljoen leerkrachten extra nodig. In 
een derde van de landen is er een tekort aan geschoolde leerkrachten. In 
verschillende Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara is minder dan de 
helft van de onderwijzers voor de baan opgeleid. Desalniettemin gaat er 
meer aandacht naar de kwaliteit van het onderwijs: het aantal landen dat 
nationaal onderzoek doet naar de leerresultaten is verdubbeld.

TEKST: MARINO BULTINCK

In 2000 engageerden de landen van de Verenigde Naties zich om tegen 
2015 het basisonderwijs in de wereld een flinke boost te geven. Op dit 
moment heeft echter nog maar een derde van de landen alle zes de 
indertijd afgesproken doelstellingen gerealiseerd, zo blijkt uit het jaarlijks 
rapport over onderwijs van Unesco dat op 8 april 2015 is voorgesteld.

“Er is wereldwijd enorme vooruitgang geboekt,” zegt Irina Bokova, 
directeur-generaal van Unesco. “Ook al is de deadline niet gehaald, 
er gaan nu miljoenen kinderen meer naar school dan het geval zou zijn 
geweest mocht de evolutie van de jaren 1990 zich hebben doorgezet. Er is 
echter nog veel werk aan de winkel: we moeten strategieën ontwikkelen 
om de armste mensen – en vooral meisjes – beter te bereiken, om de 
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en om de alfabetiseringskloof 
te dichten zodat onderwijs echt universeel wordt.”

In 2000 kwamen 146 landen op het Wereldonderwijsforum in Dakar 
overeen om het streefdoel Onderwijs voor Allen (EFA, Education for All) 
waar te maken tegen 2015. Ze stelden daarvoor zes doelstellingen op. 
Vijftien jaar later maakt Unesco in een rapport de volgende balans op.

Wat moet er gebeuren om de volledige Onderwijs voor Allen agenda alsnog te 
realiseren in de toekomst? Het Unesco-rapport raadt het volgende aan:

∙ Alle landen moeten minstens één jaar kleuteronderwijs verplicht maken.
∙ Onderwijs moet voor alle kinderen gratis zijn: voor inschrijving, schoolboeken, schooluniformen en vervoer van 

en naar school mag niets worden aangerekend.
∙ Beleidsmakers moeten vooropstellen over welke vaardigheden elk kind na elke etappe in het onderwijs moet beschikken.
∙ Strategieën voor alfabetisering moeten worden afgestemd op de specifieke behoeften van de gemeenschap.
∙ Lerarenopleidingen moeten meer aandacht hebben voor gendergerelateerde thema's.
∙ Leervormen moeten meer rekening houden met de behoeften van de leerlingen en de verschillende contexten van klassen.

Om de doelstellingen tegen 2030 te halen moet er 22 miljard dollar extra geïnvesteerd worden.

Het Education for All Global Monitoring Report is beschikbaar op http://en.unesco.org/gem-report/

DOEL 2: HET BEREIKEN VAN 
UNIVERSEEL BASISONDERWIJS

52% van de landen realiseerde dit doel en 10% kwam aardig in de 
buurt. Dit betekent dat er dit jaar 100 miljoen kinderen zullen zijn 
die het basisonderwijs niet afmaken. Er ging te weinig aandacht 
naar achtergestelde groepen: arme kinderen maken vijf keer minder 
kans om een volledige cyclus van het basisonderwijs te doorlopen 
dan hun welgestelde leeftijdsgenoten. Een andere vaststelling: een 
derde van de kinderen die geen school lopen, woont in een gebied 
waar een conflict woedt.
Toch is er ook hier vooruitgang geboekt. Er zijn nu zo'n 50 miljoen 
meer kinderen ingeschreven in het basisonderwijs dan in 1999. 
In veel landen is basisonderwijs nog steeds niet gratis maar 
programma's voor financiering en voor het aanbieden van gratis 
schoolmaaltijden bleken toch een positieve impact te hebben op 
het aantal arme kinderen dat zich inschreef op school.

DOEL 3: DE LEER- EN STUDIEMOGELIJKHEDEN 
VAN (JONG)VOLWASSENEN UITBREIDEN

46% van de landen slaagde erin om iedereen de eerste cyclus van 
het secundair onderwijs te laten aanvatten. Wereldwijd was er een 
toename met 27% en in Afrika ten zuiden van de Sahara verdubbelde 
het aantal inschrijvingen in het lager secundair onderwijs zelfs. Toch 
zal een derde van de jongeren in lage-inkomenslanden dit jaar de 
eerste cyclus van het secundair onderwijs niet afmaken.

DOEL 4: DE ALFABETISERINGSGRAAD BIJ 
VOLWASSENEN MET DE HELFT DOEN DALEN

Amper een kwart van de landen slaagde in dit voornemen en 32% 
bleef er ver van verwijderd. Globaal genomen daalde het aantal 
ongeletterde volwassenen van 18% in 2000 tot 14% in 2015 maar 
die vooruitgang is bijna volledig toe te schrijven aan het feit dat meer 
geschoolde kinderen de volwassenheid bereikten. Vrouwen maken 
nog steeds twee derden uit van de ongeletterde volwassenen. De 
helft van de vrouwen in Afrika ten zuiden van de Sahara beschikt 
niet over de basiscompetenties.

DOEL 5: DE VERSCHILLEN OP BASIS VAN GESLACHT 
WEGWERKEN EN GELIJKE ONDERWIJSKANSEN 
BIEDEN AAN BEIDE GESLACHTEN

In 69% van de landen gaan er procentueel evenveel meisjes als 
jongens naar de basisschool. Dat cijfer daalt naar 47% als we het 
secundair onderwijs in beschouwing nemen. Het doen trouwen van 
kinderen en zwangerschappen op jonge leeftijd blijven belangrijke 
obstakels die verhinderen dat meisjes school lopen. Ook veel 
leerplannen houden te weinig rekening met meisjes.

DOEL 1: DE ZORG VOOR ZEER JONGE KINDEREN
EN HET KLEUTERONDERWIJS UITBREIDEN

47% van de landen realiseerde dit doel en 8% haalde het net niet. 
20% van de landen bleef er ver van verwijderd. Maar: in 2012 
waren bijna twee derden meer kinderen ingeschreven in het 
kleuteronderwijs dan in 1999.

“Het doel blijft om onderwijs echt 
universeel te maken”

Unesco maakt de balans op van de in 2000 afgesproken internationale onderwijsdoelen. 
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10 jaar Unesco in Oostende, 
dé hub voor meer dan 
1000 oceaanexperten wereldwijd

wetenschap

INTERGOUVERNEMENTELE OCEANOGRAFISCHE 
COMMISSIE
Het IODE-programma is op zijn beurt een onderdeel van de 
Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van Unesco: 
wereldwijd het belangrijkste orgaan inzake oceaanwetenschappen en 
van essentieel belang voor het oplossen van mondiale problemen zoals 
de klimaatverandering.

De ambitie van Vlaanderen om zich internationaal te profileren, vertaalde 
zich onder meer in het oprichten van het Flanders UNESCO Science 
Trust fund (FUST) in 1999. FUST laat toe om op een structurele wijze 
wetenschappelijke programma’s van Unesco te ondersteunen die aansluiten 
bij een aantal gemeenschappelijk bepaalde prioriteiten. Een belangrijk 
deel van de middelen van dit trustfonds gaan naar activiteiten van de IOC.

OPLEIDINGSCENTRUM EN MEER
In 2005 werd de samenwerking tussen Vlaanderen en de IOC nog 
opgevoerd met de opening van het UNESCO/IOC Project Office for IODE in 
Oostende. Dit centrum is in de eerste plaats een opleidingscentrum waar 
data- en informatiebeheerders uit voornamelijk ontwikkelingslanden de 
nodige kennis en vaardigheden komen opdoen om te functioneren in de 
internationale context van de oceanografie en de zeewetenschappen. 
Het is tevens een ontmoetingsplaats voor onderzoekers om 
gemeenschappelijke projecten uit te werken en nieuwe technologieën 
en ontwikkelingen uit te testen. 

BIODIVERSITEIT
Sinds 2012 is ook het secretariaat van het Ocean Biogeographic 
Information System (OBIS) gehuisvest in het projectkantoor. De 
biodiversiteitsgegevens van meer dan 500 instituten komen hier 
samen in een centrale databank. Met de meer dan 40 miljoen 
verspreidingsgegevens van alle in zee levende soorten draagt OBIS 
in grote mate bij tot het zeewetenschappelijk onderzoek en is het de 
referentiedatabank voor natuurevaluatie en monitoring.

Het UNESCO/IOC Project Office for IODE maakte het mogelijk om op een 
meer gestructureerde manier de knowhow van ontwikkelingslanden te 
vergroten inzake het beheer van oceanografische data en informatie en 
gaf zodoende een belangrijke impuls aan de internationale samenwerking 
en aan het wetenschappelijk onderzoek naar oceaangerelateerde 
onderwerpen.

NIEUWE TECHNOLOGISCHE TOEPASSINGEN
Het UNESCO/IOC Project Office for IODE legt zich eveneens toe op het 
ontwikkelen en implementeren van nieuwe technologische toepassingen 
op het gebied van oceanografisch data- en informatiebeheer. Dit komt 
wereldwijd verschillende gebruikersgemeenschappen ten goede en liet 
onder andere toe om tsunamiwaarschuwingssystemen in verschillende 
delen van de wereld te verfijnen. De onmiddellijke nabijheid van het 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de eraan verbonden instellingen 
en netwerken is een bepalende factor voor het succes van het UNESCO/
IOC Project Office for IODE omdat het toelaat om nieuwe ontwikkelingen 
in een operationele omgeving uit te testen.

Als kenniscentrum is het UNESCO/IOC Project Office for IODE een belangrijke 
aanwinst voor de Vlaamse zeewetenschappelijke gemeenschap om de 
eigen kennis en activiteiten in een internationaal kader te ontwikkelen.

PIONIER KRIJGT NAVOLGING
Binnen de internationale gemeenschap van oceaanwetenschappers hoeft 
niemand overtuigd te worden van het belang van het UNESCO/IOC Project 
Office for IODE. Wat er de voorbije tien jaar in Oostende is gerealiseerd is 
zo waardevol dat het centrum navolging krijgt. De komende jaren worden 
over de hele wereld tien opleidingscentra geopend naar het voorbeeld van 
het UNESCO/IOC Project Office for IODE. Deze centra zullen zich elk op 
een specifieke regio of taalgroep concentreren. Zo zal een veelvoud aan 
studenten kunnen worden opgeleid en kunnen de kennis en cursussen 
onderling gedeeld worden. Het UNESCO/IOC Project Office for IODE 
zal de coördinatie van deze regionale opleidingscentra op zich nemen.

TEKST: MARINO BULTINCK

In Brugge kwamen 168 experten uit 54 landen bijeen voor de viering van 10 jaar UNESCO/IOC Project Office 
for IODE in Oostende.

Het UNESCO/IOC Project Office for IODE dat in Oostende is gevestigd, 
vierde zijn tiende verjaardag op 16 maart 2015 met een plechtigheid en een 
wetenschappelijk congres in het Provinciaal Hof in Brugge. Het projectkantoor 
levert een belangrijke bijdrage aan de internationale oceanografie en 
aan de bevordering van het duurzaam gebruik en de ontwikkeling van 
kustgebieden. Het coördineert en ondersteunt het beheer en de uitwisseling 
van wetenschappelijke meetgegevens die helpen bij het aanpakken van 
internationale uitdagingen zoals de klimaatverandering, het verlies van 
mariene biodiversiteit en het voorspellen – en beperken van de impact – 
van natuurrampen zoals tsunami's.

IODE-PROGRAMMA
De viering in Brugge bracht een groot aantal topexperts op het vlak 
van de oceaanwetenschappen samen. Die gaven een overzicht van de 
belangrijkste activiteiten van het International Oceanographic Data and 
Information Exchange (IODE) programma van Unesco. Aansluitend was 
er van 17 tot 20 maart een bijeenkomst van het comité dat het IODE-
programma coördineert. Daar werd de toekomst van het programma 
besproken en afgesproken waar het zich de komende jaren op zal toeleggen.

Het IODE-programma is sinds 1961 actief om de internationale 
uitwisseling van oceanografische data en informatie te bevorderen. 
Het stimuleert betrokken onderzoekers en instellingen om gebruik te 
maken van gemeenschappelijke standaarden die de uitwisseling van 
gegevens gemakkelijker maken en het zorgt ervoor dat lidstaten de nodige 
capaciteiten verwerven om op internationale schaal te kunnen meedraaien 
in de uitwisseling van gegevens en informatie en het voeren van onderzoek.

Statistieken

OBIS: 1 700 databanken in één centrale werelddatabank 
(http://www.iobis.org). Met 42 miljoen observaties van 
116 000 soorten, van bacteriën tot walvissen, van de 
zeespiegel tot 10 900m diep en van de evenaar tot de 
polen. 2 miljoen gegevens worden jaarlijks toegevoegd.

OceanTeacher ontving reeds 1 400 cursisten uit 120 
landen sinds 2005.

IODE: Een netwerk van 100 datacentra in 80 landen.

Meer achtergrond en informatie
Video
Virtueel bezoek aan het UNESCO/IOC Project Office 
for IODE: https://vimeo.com/121879148

Websites
∙ Het International Oceanographic Data and 

Information Exchange (IODE): www.iode.org
∙ De Intergouvernementele Oceanografische 

Commissie (IOC): www.ioc-unesco.org
∙ Het Ocean Biogeographic Information System 

(OBIS): www.iobis.org
∙ Het Vlaams Trustfonds ter ondersteuning van 

wetenschappelijke activiteiten van de UNESCO (FUST)
 www.ewi-vlaanderen.be/ewi/wat-doen-we/

internationale-samenwerking/unesco-trustfonds
Het projectkantoor is gevestigd op de InnovOcean site 
in Oostende.

Het projectkantoor houdt gegevens bij van alle in zee levende soorten.
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Internationale gemeenschap 
mobiliseren voor Syrië

erfgoed

TECHNISCHE HULP OM SPECIFIEKE 
BEDREIGINGEN AAN TE PAKKEN
Het plan dat Unesco opstelde om het cultureel 
erfgoed van Syrië te beschermen voorziet ook 
in zogenaamde noodhulp: technische hulp om 
met specifieke bedreigingen om te gaan. Ook dit 
onderdeel van het plan wordt financieel gesteund 
door Vlaanderen.

Voor het bieden van technische noodhulp, 
voorziet het plan de oprichting van ad-hoc 
noodcellen, bestaande uit Unesco-personeel, 
vertegenwoordigers van partners van Unesco 
zoals bijvoorbeeld ICOMOS en Interpol en 
specifieke experten. De samenstelling van de 
cellen wordt afgestemd op de noden van het 
moment. De cellen zullen bijeenkomen als de 
situatie op het terrein daarom vraagt of als er 
een specifieke hulpvraag komt vanuit Syrië.

Het plan voorziet zes dergelijke bijeenkomsten 
in de komende drie jaar. De eerste twee zullen 
worden gefinancierd door Vlaanderen. De 
eerste bijeenkomst is gepland op de hoofdzetel 
van Unesco in Parijs en zal de voornaamste 
bedreigingen en mogelijke preventie bespreken. 
Er zal onder meer worden besproken hoe Oud 
Damascus kan worden beschermd tegen een 
mogelijke brand zoals deze die vernieling 
aanrichtte in Aleppo, hoe bepaalde structuren 
kunnen worden beschermd tegen schade van 
bombardementen, hoe de collecties van musea 
kunnen worden beschermd en wat er kan gedaan 
worden om architecturaal erfgoed te beschermen 
in gebieden waar het conflict wordt uitgevochten.

TEKST: MARINO BULTINCK

Unesco en de Europese Unie gaan samenwerken om de internationale gemeenschap te mobiliseren om het 
erfgoed van Syrië zo goed mogelijk te beschermen. Vlaanderen is de lijm die beide partners verbindt.

Vlaanderen investeert in een driejarig project opgezet in samenwerking tussen Unesco en de 
Europese Unie met de bedoeling om de internationale gemeenschap te stimuleren om iets te doen 
aan de bescherming van het cultureel erfgoed van Syrië. De Vlaamse steun wordt gebruikt voor 
de organisatie van een expertenbijeenkomst en voor technische noodhulp voor de bescherming 
van het cultureel erfgoed in Syrië.

BEWUSTMAKING VAN DE ERNST VAN DE SITUATIE
Unesco zet zich sinds het uitbreken van het gewapend conflict in Syrië in maart 2011 in voor het 
vergroten van het bewustzijn omtrent het belang van het cultureel erfgoed in Syrië: zowel van gebouwen 
als van kunstverzamelingen en documentair erfgoed zoals archieven en bibliotheekcollecties.

Omdat bewustmaking alleen onvoldoende is, ijverde Unesco ook voor verschillende resoluties 
van de VN-Veiligheidsraad om het plunderen van erfgoedsites en het illegaal verhandelen van 
kunstvoorwerpen te veroordelen. De Organisatie riep de buurlanden van Syrië eveneens op om 
extra waakzaam te zijn voor de doorvoer van illegaal verkregen cultuurobjecten.

PLAN VOOR DE BESCHERMING VAN HET CULTUREEL ERFGOED
In maart 2014 lanceerde Unesco een veelomvattend noodplan ter bescherming van het erfgoed 
van Syrië. Voor de uitvoering daarvan kan de Organisatie rekenen op financiële steun van 
de Europese Unie. Het is binnen het raamwerk van dit plan dat Vlaanderen twee specifieke 
activiteiten ondersteunt vanuit het Vlaams Unesco Trustfonds (FUT) dat zich toelegt op erfgoed.

Het door de EU gefinancierde plan van Unesco bestaat uit drie onderdelen. Het eerste beoogt het 
in kaart brengen van de schade aan het Syrisch erfgoed en van de ontvreemde kunstvoorwerpen 
zodat deze internationaal geseind kunnen worden. Dat zal gebeuren met een op te richten online 
platform. Dit platform zal een belangrijk instrument zijn voor de reconstructie en de bescherming 
van het Syrisch erfgoed nadat het conflict is geluwd. De overige twee luiken van het programma 
omvatten bewustmaking en communicatie en het verschaffen van opleiding en expertise aan 
Syrische culturele organisaties.

BIJEENKOMST OM KRACHTEN DE BUNDELEN
De internationale expertenbijeenkomst die met Vlaamse steun zal worden georganiseerd, is een 
belangrijk onderdeel van de voorbereiding van het online observatorium van het Syrisch cultureel 
erfgoed. De bijeenkomst zal de wetenschappelijke gemeenschap, internationale organisaties, 
ngo's en experten die vertrouwd zijn met het Syrisch erfgoed en/of hebben meegewerkt aan de 
bewaring en de bescherming ervan, mobiliseren. Bedoeling is te bespreken hoe de risico's op 
verder verlies kunnen worden beperkt. Daarnaast wil de bijeenkomst ook steun van de lidstaten 
van Unesco aantrekken en zichtbaarheid geven aan de internationale inspanningen ter vrijwaring 
van het erfgoed in Syrië. De bijeenkomst zal het ook mogelijk maken om de inspanningen en 
plannen van verschillende actoren op elkaar af te stemmen en samenwerking te bevorderen, 
hetgeen de efficiëntie alleen maar kan vergroten.

Voor de organisatie van de bijeenkomst kan Unesco steunen op de ervaring die ze opdeed in Libië 
en Mali. Door advies in te winnen bij de internationale wetenschappelijke gemeenschap en zich 
te vergewissen van medewerking van experten, kon de Organisatie er op een wetenschappelijk 
verantwoorde en gecoördineerde wijze snel ingrijpen om het herstel van beschadigd erfgoed 
op te starten.

We moeten dringend zorgvuldiger 
omspringen met water

wetenschap

een overexploitatie van de beschikbare grondwatervoorraden,” zegt Irina 
Bokova, directeur-generaal van Unesco.

“Er bestaat internationale consensus over het feit dat water en sanitaire 
voorzieningen een rol spelen bij het realiseren van heel wat doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met 
klimaatverandering, landbouw, voedselveiligheid, gezondheid, energie, 
gelijkheid, gender en onderwijs,” aldus Michel Jaurraud, voorzitter van 
UN-Water (gevormd door de partners van het World Water Assessment 
Programme en 31 internationale waterorganisaties) en secretaris-
generaal van de Wereld Meteorologische Organisatie.

STIJGENDE VRAAG
In 2000 telde India bijna 19 miljoen gemechaniseerde waterbronnen 
of waterputten, vergeleken met minder dan een miljoen in 1960. Deze 
technologische revolutie speelde een grote rol bij het bestrijden van 
de armoede in het land. Maar de toegenomen irrigatie zorgt ervoor dat 
de watervoorziening in sommige delen van het land serieus onder druk 
staat, onder meer in Maharashtra en Rajasthan.

TEKST: MARINO BULTINCK

Nieuw waterrapport waarschuwt voor watertekorten als we niet dringend duurzamer omgaan met water. 
De opvolgers van de Millenniumdoelstellingen houden daar best rekening mee.

Er dreigt een tekort van 40% in de watervoorziening tegen 2030 als we 
het beheer van deze kostbare hulpbron niet serieus gaan verbeteren. Tot 
die conclusie komt het jongste World Water Development Report dat is 
voorgesteld ter gelegenheid van Wereldwaterdag (22 maart).

GROOT BELANG
Het World Water Development Report is een uitgave van het World 
Water Assessment Programme, een breed samenwerkingsverband 
van 31 VN-organisaties dat vanuit Unesco wordt aangestuurd. Het 
beklemtoont de noodzaak van een beter waterbeheer en vraagt dat er 
rekening mee wordt gehouden bij het opstellen van de nieuwe doelen 
voor duurzame ontwikkeling. Deze doelen zijn in volle voorbereiding en 
komen in de plaats van de Millenniumdoelstellingen.

“Waterbronnen zijn van groot belang in de strijd tegen armoede maar 
komen soms onder druk te staan tengevolge van ontwikkeling. Water 
heeft een onmiddellijke invloed op onze toekomst, daarom moeten we 
de manier veranderen waarop we deze hulpbron opvolgen, beheren en 
gebruiken. De vraag naar water blijft immers groeien en er is sprake van 

Waterbronnen zijn van groot belang in de strijd tegen armoede.
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Het voorbeeld hierboven illustreert de complexe relatie tussen water 
en ontwikkeling. Water is essentieel voor economische groei en het 
terugdringen van armoede maar wordt rechtstreeks beïnvloed door 
economische ontwikkeling. Daarom is het van belang om een evenwicht 
te vinden tussen de vraag naar water en de beschikbaarheid ervan. 
Dat evenwicht is nog verre van in zicht. Ondanks inspanningen van 
de voorbije jaren hebben nog steeds 748 miljoen mensen wereldwijd 
geen toegang tot een waterbron die veilig is voor verontreiniging van 
buitenaf. En dat zijn vooral arme en achtergestelde mensen en vrouwen.

De vraag naar water was nooit groter. Door de bevolkingsaangroei 
moeten de landbouw en de energiesector immers steeds meer 
produceren. Van nu tot 2050 zal de landbouw – de grootste verbruiker 
van water – wereldwijd 60% meer voedsel moeten produceren, tot 100% 
in ontwikkelingslanden. Ook de vraag naar geproduceerde goederen 
neemt toe, wat zorgt voor bijkomende druk op de waterhulpbronnen. 
Tegen 2050 zal de industrie naar verwachting 400% meer water 
verbruiken dan in 2000.

Terwijl de vraag naar water blijft stijgen, wordt er nog steeds niet 
duurzaam omgegaan met deze kostbare hulpbron. Dat blijkt onder 
meer uit de intensieve irrigatie van gewassen, uit het ongecontroleerd 
lozen van pesticiden en chemicaliën in waterlopen en uit een gebrek 
aan zuivering van afvalwater – maar liefst 90% van het afvalwater in 
ontwikkelingslanden wordt niet gezuiverd.

ONTWIKKELING ZET WATERBRONNEN ONDER DRUK
De gevolgen van deze praktijken zijn aanzienlijk voor het milieu. Het 
gaat vooral om grootschalige vervuiling en beduidende verspilling. 
In het Noord-Chinees bergland veroorzaakte intensieve irrigatie een 
daling van de grondwaterspiegel met 40 meter. Daarnaast wordt soms 
onherstelbare schade aangebracht aan de ecosystemen in vele gebieden 
van de wereld, met name in draslanden en kustgebieden.

Klimaatverandering is een andere reden waarom de waterhulpbronnen 
onder druk staan. De toegenomen variatie van neerslag en hogere 
temperaturen zorgen voor meer evaporatie en verdamping die optreedt bij 
vegetatie. De stijging van de zeespiegel bedreigt de grondwatervoorraden 
in kustgebieden. Steden zoals Calcutta (India), Shangai (China) en 
Dacca (Bangladesh) zijn slechts enkele voorbeelden van steden waar 
de grondwatervoorraden reeds verontreinigd zijn door zout water. Ook de 
eilanden Tuvalu en Samoa in de Stille Oceaan kampen met dit probleem. 
De inwoners zijn steeds meer afhankelijk van de invoer van water omdat 
de eigen voorraden te zeer verzilt zijn.

Volgens de auteurs van het World Water Development Report zal de 
groeiende druk op de waterhulpbronnen leiden tot meer concurrentie 
tussen verschillende sectoren en tot toenemende spanningen tussen 
regio's en naties.

Het is dus hoog tijd om te komen tot een nieuwe manier waarop we 
waterhulpbronnen opvolgen, beheren en gebruiken, zo stelt het rapport. 
Water is te goedkoop in vergelijking tot zijn reële waarde en er wordt 
te weinig rekening mee gehouden bij het nemen van beslissingen met 
betrekking tot energie en industrie. Over het algemeen beslist een 
beperkt aantal actoren over de manier waarop water wordt gebruikt 
en worden deze beslissingen ingegeven door korte termijn doelen in 
plaats van door de zorg voor het milieu.

DE VICIEUZE CIRKEL VAN DUURZAME ONTWIKKELING
Het World Water Development Report beklemtoont de rol van de 
overheden bij het beïnvloeden van de keuzes die een duurzame toekomst 
voor onze waterhulpbronnen kunnen verzekeren. Zo raadt het aan om de 
ontwikkeling van thermische centrales te beperken. Die leveren vandaag 
80% van onze elektriciteit en verbruiken enorme hoeveelheden water. 
Dat kan onder meer door zonne- en windenergie te subsidiëren. Deze zijn 
immers nog steeds relatief duur. Een andere voorgestelde maatregel is 
het belonen van landbouwers die efficiënte irrigatietechnieken gebruiken. 
In een droog land als Cyprus zorgden subsidies voor een verandering 
van houding van de boeren met betrekking tot irrigatie en werden meer 
efficiënte technieken op brede schaal ingevoerd.

De overgang naar meer duurzame manieren van produceren kost geld. 
Maar deze investeringen maken deel uit van een soort van vicieuze cirkel, 
aldus het rapport. Uit studies blijkt bijvoorbeeld dat er voor elke dollar 
die wordt geïnvesteerd in de bescherming van een stroomgebied, er tot 
200 dollar kan worden bespaard op waterzuivering. Om een voorbeeld 
te geven, er is jaarlijks 235 000 dollar aan waterzuivering nodig om 
het Nakivubo moerasgebied in Oeganda ecologisch intact te houden. 
Tezelfdertijd zorgt dit ecosysteem voor natuurlijke waterzuivering 
waarvan de waarde geschat wordt op 2 miljoen dollar per jaar.

De inspanningen die sommige landen leveren tonen aan dat beter bestuur 
en een zorgvuldiger gebruik van water wel degelijk mogelijk zijn en 
vruchten afwerpen. Het waterschap van Phnom Penh (Cambodja) is een 
goed voorbeeld. Deze organisatie was berucht omwille van corruptie en 
stond aan de rand van het bankroet maar groeide in een decennium tijd 
uit tot een van 's werelds meest efficiënte waterleveranciers. Het drong 
de verspilling van water terug van 60% in 1998 tot 6% in 2008, wat gelijk 
is aan de gehele watervoorziening van Singapore.

Nu de Verenigde Naties bezig zijn met het opstellen van de doelen voor 
duurzame ontwikkeling voor 2030, wijst het World Water Development 
Report op de noodzaak om een doel te wijden aan water. Daarbij moet 
de nadruk niet enkel liggen op drinkwater en sanitaire voorzieningen 
– zoals het geval was bij de Millenniumdoelstellingen – maar op het 
globale beheer van de volledige watercyclus. Het doel moet dus rekening 
houden met kwesties zoals bestuur, waterkwaliteit, waterzuivering en 
de preventie van natuurrampen. De doelen voor duurzame ontwikkeling 
worden dit najaar vastgelegd in de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties.

Is mobiele technologie de sleutel 
tot onderwijs voor iedereen?

onderwijs

STEILE OPMARS
Uit cijfers van de Internationale Telecommunicatie 
Unie (ITU) blijkt dat mobiel breedband de snelst 
groeiende technologie ooit is. Er zijn meer 
mobiele telefoonabonnementen dan er mensen 
zijn op aarde. Bovendien zijn er meer dan 2,1 
miljard actieve mobiele breedbandabonnenten, 
drie keer zoveel als de 700 miljoen vaste 
breedbandverbindingen ter wereld.

De laatste jaren neemt de mobiele technologie 
een hoge vlucht in de ontwikkelingslanden. 90% 
van de sinds 2010 wereldwijd afgesloten nieuwe 
mobiele breedbandabonnementen en 82% van 
de nieuwe internetgebruikers bevinden zich in 
de zogenaamde derde wereld.

TEKST: MARINO BULTINCK

Mobiele telefoons en tablets zouden wel eens de oplossing kunnen zijn om ‘eerste wereld’ onderwijskansen 
te bieden aan ’s werelds armste gemeenschappen.

Smartphones, tablets en e-readers met een breedbandverbinding zouden het langgezochte 
antwoord kunnen zijn op de vraag hoe kwaliteitsvol, multidisciplinair onderwijs kan worden 
aangeboden aan iedereen, in het bijzonder aan de armste en meest afgelegen gemeenschappen. 
Dat was te horen tijdens de elfde bijeenkomst van de UN Broadband Commission for Digital 
Development op de hoofdzetel van Unesco in Parijs op 27 februari 2015.

WIJDE ONDERWIJSKLOOF
Uit een rapport van de Werkgroep Onderwijs van de Commissie die geleid wordt door Unesco, 
blijkt dat er wereldwijd meer dan 60 miljoen kinderen van basisschoolleeftijd niet naar school 
gaan. En dat de helft dat ook nooit zal doen. En naarmate de leeftijd toeneemt, vergroot het 
probleem:70 miljoen jongeren zijn niet ingeschreven in het secundair onderwijs.

Er werd veel verwacht van computers om de zogenaamde onderwijskloof te helpen dichten 
maar het gebrek aan middelen blijft een groot obstakel. In de OESO-landen moeten gemiddeld 
acht kinderen een computer in de klas delen. In Afrika is het niet ongewoon dat een leerkracht 
slechts over een computer beschikt voor 150 leerlingen. Maar nu de gemiddelde smartphone 
krachtiger is dan de 'supercomputers' van de jaren 1990 denkt de Commissie dat persoonlijke 
toestellen met een breedbandverbinding de oplossing kunnen bieden.

De Water Roller spaart tijd uit doordat er in een keer veel
meer water (tot 75L) kan worden meegenomen.

Er zijn meer mobiele telefoonabonnementen dan er mensen zijn op aarde.

18 I I 19



MEISJES EN VROUWEN BEREIKEN
“Elke dag zijn er overal vrouwen en mannen die nieuwe manieren 
vinden om hun lot te verbeteren en hun zelfstandigheid en vrijheid te 
vergroten met behulp van mobiele toestellen en computers met een 
breedbandverbinding,” zegt Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco. 
“We moeten die inventiviteit aanboren om het onderwijs te verbeteren, 
vooral voor meisjes en vrouwen. Maar we hebben nog een lange weg te 
gaan. Twee derden van de volwassen analfabeten zijn vrouwen en twee 
derden van de kinderen die geen basisschool lopen zijn meisjes. Dat is 
een grote onrechtvaardigheid en een kloof die we moeten dichten. De 
verdere uitbreiding van breedband in combinatie met technologie kan 
helpen om grote stappen in de richting van dat doel te zetten.”

“Breedband is de snelst groeiende 
technologie ooit” 

De Breedband Commissie is opgericht in 2010 en ijvert voor strategieën 
om breedbandtechnologie wereldwijd meer beschikbaar en betaalbaar te 
maken. Het wordt voorgezeten door president Paul Kagame van Rwanda 
en de Mexicaanse telecommagnaat en filantroop Carlos Slim Helù. De 
secretaris-generaal van de ITU Houlin Zao en Unesco directeur-generaal 
Irina Bokova delen het ondervoorzitterschap van de Commissie. De 
leden van de Commissie concentreren zich momenteel op het laten 
erkennen van breedbandtechnologie als een belangrijke pijler van de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN die in volle voorbereiding 
zijn en de leidraad zullen vormen voor de toekomstige internationale 
ontwikkelingsagenda.

WAARDEVOLLE TOEPASSING
“Onderwijs is een van de meest krachtige toepassingen van 
breedbandtechnologie,” aldus Houlin Zhao. “Voor het eerst in de 
geschiedenis biedt mobiele breedbandtechnologie de kans om echt 
iedereen toegang tot onderwijs te verschaffen, ongeacht geografische 
locatie, taal en cultuur en zonder afhankelijk te zijn van schoolinfrastructuur 
en vervoer. Onderwijs is een motor voor ondernemerschap, vooral bij 
jonge mensen en daarom moeten we meer doen om overal betaalbare 
breedbandtechnologie beschikbaar te maken zodat we alle kinderen en 
volwassenen kans op onderwijs bieden.”

Paul Kagame pleit ervoor om breedband te gaan beschouwen als een 
basisnutsvoorziening zoals water en elektriciteit: “In Rwanda was 
het investeren in informatie- en telecommunicatietechnologie (ICT) 
onmisbaar voor de ontwikkeling. Breedband laat toe om kwaliteitsvol 
onderwijs aan te bieden tegen een lage prijs aan mensen die er nooit 
toegang tot hadden. De kenniscentra om dit mogelijk te maken in 
ontwikkelingslanden bestaan maar om het daadwerkelijk mogelijk te 
maken voor iedereen, met inbegrip van geïsoleerde gemeenschappen, 
moet er sneller, meer betrouwbaar en meer betaalbaar internet voorzien 
worden. Hetzelfde geldt voor de overheden. Breedbandtechnologie 
kan de dienstverlening naar de burgers toe verbeteren en vergroot de 
efficiëntie en de transparantie van de administratie. Burgers kunnen ook 
nauwlettender toezien op de werking van de overheid en de administratie, 
ongeacht waar ze wonen.”

IMPACT OP ONDERWIJSKWALITEIT?
Een ander toekomstige aandachtspunt voor de Commissie werd 
aangehaald door Carlos Slim Helù, namelijk onderzoeken of informatie- en 
communicatietechnologie wel voldoende goed gebruikt wordt in scholen: 
“Breedband en ICT's zijn reeds in veel scholen beschikbaar. Maar hebben 
ze een concrete impact op de kwaliteit van het onderwijs? We moeten 
ervoor zorgen dat het potentieel van de technologie ten volle benut wordt 
en succesvolle initiatieven zoals platformen voor afstandsonderwijs en 
projecten die hun nut bewezen sneller beschikbaar maken voor iedereen. 
Technologie kan de inclusiviteit bevorderen maar we moeten ervoor 
zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.”

De wereld rond voor de sport 
en de oceaan

wetenschap

Het tweede project dat hulp kreeg van alle deelnemers aan de Barcelona 
World Race is het Citclops project. Dit project is opgezet om data te 
verzamelen over de kleur, de transparantie en de fluorescentie van 
zeewater. Met die gegevens kunnen wetenschappers conclusies trekken 
over de kwaliteit van het zeewater en over de evolutie van plankton.

EXTRA EXPERIMENTEN
One Planet, One Ocean & Pharmaton droeg niet zomaar het motto en het 
logo van de IOC. Het had uitrusting aan boord om aan nog twee andere 
projecten mee te werken. Zoals apparatuur om de temperatuur en het 
zoutgehalte van het oppervlaktewater te meten. Deze twee simpele 
variabelen zijn van grote waarde voor wetenschappers. Oceanografen 
kunnen er heel wat uit opmaken over de dynamiek van de oceaan en hoe 
deze zich verhoudt tot klimaatverandering.

Het vaartuig dat de wereld rond voer met het logo van de IOC had ook 
uitrusting aan boord om stalen zeewater te nemen – compleet met 
gegevens over waar elk staal genomen werd – en er het gehalte aan 
microscopische plastic deeltjes in te meten. Deze schadelijke deeltjes 
beïnvloeden de biologische cyclus van veel soorten die ze opnemen en 
komen steeds meer voor in de oceaan.

De grote meerwaarde van de samenwerking tussen de IOC en de FNOB 
was dat de deelnemers verschillende delen van de oceaan aandeden waar 
tot nu toe weinig of geen informatie was ingezameld. En niet alleen de 
oceanografie vaarde er wel bij. De race zette ook het werk van Unesco en 
de IOC met betrekking tot de oceanen in de kijker. Dat is mooi meegenomen 
voor een Organisatie die toch nog steeds voornamelijk geassocieerd wordt 
met werelderfgoed terwijl ze zo veel meer waardevol werk levert.

TEKST: MARINO BULTINCK

Een zeilrace rond de wereld was tezelfdertijd een beetje een wetenschappelijke expeditie. Relaas van een 
opmerkelijk partnerschap dat Unesco aanging met de Barcelona World Race.

Aleix Gelabert en Dídac Costa meerden op woensdag 8 april 2015 aan 
in Barcelona met de One Planet, One Ocean & Pharmaton. Daarmee 
eindigden ze vierde in een zeilwedstrijd rond de wereld  die van start 
ging op 31 december 2014: de Barcelona World Race. Een bijzondere 
zeilrace want de eerste waarin elk deelnemend vaartuig ook een 
wetenschappelijke missie vervulde. Elke tweekoppige bemanning 
zetten een Argo boei uit op een optimale positie en verzamelde op 
hun tocht data in afgelegen en weinig bevaren gebieden die zullen 
bijdragen tot wetenschappelijk onderzoek en een beter begrip van 
het klimaat. One Planet, One Ocean & Pharmaton nam ook stalen 
die worden onderzocht op microplastic om meer inzicht te krijgen in 
de door de mens veroorzaakte vervuiling van de oceaan. Dit vaartuig 
droeg het motto en het logo van Unesco's Intergouvernementele 
Oceanografische Commissie.

INNOVEREND EN INSPIREREND
One Planet, One Ocean is het motto van de Intergouvernementele 
Oceanografische Commissie (IOC) van Unesco en zet de samenwerking 
in de verf met de Fundació Navegació Oceànica Barcelona (FNOB) 
die de Barcelona World Race organiseert. In samenwerking met 
wetenschappelijke instellingen zetten de IOC en de FNOB een ongeziene 
alliantie op tussen de zeil- en de wetenschappelijke gemeenschap om bij 
te dragen aan de observatie en het onderzoek van de oceaan.

Het voorbeeld van de IOC en de FNOB krijgt reeds navolging om nog 
meer samenwerkingen op te zetten tussen sport en wetenschap om 
de kennis over de oceaan te vergroten. Op 23 maart 2015 zetten alle 
zes deelnemende teams aan de Volvo Ocean Race een boei uit in 
de Zuidelijke Oceaan, een regio waar oceanografen niet regelmatig 
komen maar die wel bijzonder interessant is om waar te nemen. 
Dit initiatief werd georganiseerd in samenwerking met de National 
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Het werd geleid 
door de gezamenlijke technische commissie van de IOC en de Wereld 
Meteorologische Organisatie (WMO) die wereldwijd verschillende 
netwerken voor de observatie van de oceaan op elkaar afstemt.

ALGEMENE MEDEWERKING AAN TWEE PROJECTEN
Tijdens de Barcelona World Race werkte elk zeilteam mee aan twee 
wetenschappelijke projecten. Voor het Argo project zetten ze een boei 
uit op een optimale locatie langs hun vaarroute. Deze boeien zamelen 
informatie in over de temperatuur en het zoutgehalte van het water tussen 
2 000 meter diepte en de oppervlakte. Deze data zijn van essentieel 
belang voor oceanografen die grote zeegebieden bestuderen en om meer 
te weten te komen over de evolutie van het klimaat op onze planeet.

Meer achtergrond over het potentieel van breedbandtechnologie voor de bevordering
van onderwijs in ontwikkelingslanden: 
De belangrijkste bevindingen van de Werkgroep Onderwijs van de UN Broadband Commission for Digital Development:
www.broadbandcommission.org/Documents/publications/Education_report_highlights.pdf

Een samenvatting van het rapport van de Werkgroep Onderwijs van de UN Broadband Commission for Digital 
Development: www.broadbandcommission.org/Documents/publications/Education_report_summary.pdf

Het volledige rapport van de Werkgroep Onderwijs van de UN Broadband Commission for Digital Development:
www.broadbandcommission.org/Documents/publications/BD_bbcomm-education_2013.pdf

Het rapport van de Internationale Telecommunicatie Unie over de staat van breedbandtechnologie wereldwijd:
www.broadbandcommission.org/documents/reports/bb-annualreport2014.pdf

Mobiele technologie neemt een hoge vlucht in
ontwikkelingslanden.

Alle zeilteams werkten mee aan wetenschappelijke
projecten.
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Geweld op school hypothekeert 
leerkansen van miljoenen meisjes
TEKST: MARINO BULTINCK

Policy paper vraagt meer aandacht voor geweld op basis van geslacht op school, in het bijzonder in het 
kader van de nieuwe ontwikkelingsdoelen.

onderwijs

Geweld op basis van geslacht in scholen heeft een vernietigende impact op de onderwijskansen 
van miljoenen meisjes over de hele wereld volgens een policy paper van het Education for All 
Global Monitoring Report, Unesco en het United Nations Girls Education Initiative (UNGEI).

STRATEGIE VEREIST
“Sinds de grote vrouwenrechtenconferentie in Peking, twintig jaar geleden, is er meer aandacht en 
actie voor het uitbannen van geweld op basis van geslacht. Maar geweld tegen meisjes op school 
bleef grotendeels onzichtbaar,” zegt Nora Fyles, hoofd van het UNGEI Secretariaat. “Het uitbannen 
van geweld op basis van geslacht op school mag niet aan het toeval worden overgelaten. Nationale 
overheden moeten samenwerken met het middenveld en andere partners om kinderen te beschermen 
en daders te straffen, anders is inclusief, kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen onmogelijk.”

Onder geweld op basis van geslacht op school verstaan we beledigingen en seksuele aanranding, 
seksueel misbruik, lijfstraffen en pesten die kunnen leiden tot absenteïsme, slechte leerresultaten, 
schoolverlaten, laag zelfbeeld, depressie, zwangerschap en seksueel overdraagbare besmettingen 
zoals hiv. Dit alles is nefast voor het leren en het welzijn van kinderen en jongeren.

“Het staat buiten kijf dat geweld op basis van geslacht een gevaarlijke leeromgeving creëert 
voor kinderen overal ter wereld, in het bijzonder voor tienermeisjes,” zegt Irina Bokova, directeur-
generaal van Unesco. “Scholen moeten veilige plekken zijn voor jonge mensen. Dit is des te 
meer van belang in arme en door conflicten getroffen landen. Het is van essentieel belang dat 
de internationale gemeenschap samenwerkt om meer inzicht te krijgen in de omvang en de 
impact van het probleem. Vervolgens moet er een beleid worden ontwikkeld om het fenomeen de 
wereld uit te helpen. Dit moet aan bod komen in de nieuwe ontwikkelingsdoelen voor na 2015.”

WERELDWIJD PROBLEEM
Cijfers tonen dat 10% van de adolescente meisjes in lage en midden inkomens landen te maken 
kregen met gedwongen seksueel verkeer of andere seksuele handelingen in het voorbije jaar. Uit 
een nationale studie in Zuid-Afrika blijkt dat bijna 8% van alle middelbare schoolmeisjes reeds 
het slachtoffer werd van ernstige seksuele aanranding of verkrachting op school.

Geweld op basis van geslacht is allesbehalve een probleem van arme landen alleen. Het is 
een wereldwijd fenomeen. Een onderzoek in Nederland toonde aan dat 27% van de studenten 
seksueel was lastiggevallen door schoolpersoneel. Vooral meisjes worden het slachtoffer van 
geweld op basis van geslacht maar ook jongens zijn er niet immuun voor.
 
Chronische armoede, conflicten en crisissituaties, onstabiele leefomstandigheden en 
discriminatie op basis van seksuele voorkeur, handicap of etniciteit zijn allemaal factoren die 
het risico op geweld op basis van geslacht verhogen.

VIER VOORSTELLEN
De organisaties die de policy paper opstelden 
doen vier concrete voorstellen om het probleem 
het hoofd te bieden:
1. Het opnemen van preventie, bescherming en 

verantwoordingsmechanismen met betrekking 
tot geweld op basis van geslacht op school 
in nationale beleids- en actieplannen van de 
overheid.

2. Het opvoeren van het onderzoek en de 
monitoring van geweld op basis van geslacht 
op school zodat meer bekend wordt over de 
impact op de leerkansen van jongeren en over 
de factoren die het risico op dergelijk geweld 
vergroten – en dit binnen verschillende landen 
en contexten.

3. Meer samenwerking organiseren tussen 
leerkrachten, gezondheidswerkers, politie, 
lokale gemeenschappen, religieuze leiders en 
het middenveld – op lokaal en nationaal niveau 
– om programma's in te voeren die geweld op 
basis van geslacht op school bestrijden.

4. Het uitbannen van geweld op basis van 
geslacht op school erkennen als een 
essentieel onderdeel van het bereiken van 
gendergelijkheid in het onderwijs in het kader 
van de post-2015 doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling.

Download de policy paper School-related gender-based violence is preventing the achievement of quality education for all
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002321/232107E.pdf
Meer policy papers met betrekking tot de internationale onderwijsagenda
www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/policy-papers/

BOEKEN

Ocean Sustainability in the 21st Century
De oceanen vormen een essentiële bron voor 
voedsel en natuurlijke rijkdommen en zijn 
van groot belang voor transport, handel en 
recreatie. Ze beslaan meer dan twee derden 
van het aardoppervlak en zijn onlosmakelijk 
verbonden met ons klimaat. Ze vergen een 
uitgekiend beheer om hun duurzaamheid voor 
de toekomst te waarborgen.
Het boek bespreekt de nieuwe en opkomende 
uitdagingen met betrekking tot de oceanen en 
het mariene milieu. Het stelt de ontwikkelingen 
voor op het vlak van zeewetenschap en beleid 
sinds de invoering van het VN-zeerechtverdrag. 
En het reikt instrumenten aan om te komen 
tot een beter, op wetenschappen gebaseerd, 
beheer van de oceanen. Onderwerpen zijn 
onder meer de effecten van door de mens 
veroorzaakte klimaatverandering op de 
oceanen, het debat over mariene genetische 
hulpbronnen, het huidige wettelijke kader voor 
de oceanen en een vergelijkende studie van de 
juridische kwesties in verband met de ruimte.
Ocean Sustainability in the 21st Century 
(ISBN 978-92-3-100055-3) kost 69 euro en is 
te bestellen op http://publishing.unesco.org/
details.aspx?Code_Livre=5058

The International Status of Education 
About The Holocaust
Hoe gaan scholen om met het onderwerp 
Holocaust? In welke landen komt de 
Holocaust aan bod in de klas? Zijn de 
voorstellingen van de Holocaust altijd 
accuraat, evenwichtig en onbevooroordeeld 
in curricula en schoolboeken?
Deze studie van Unesco en het Georg 
Eckert Institute for International Textbook 
Research vergelijkt voor het eerst de wijze 
waarop de Holocaust wordt voorgesteld in 
schoolboeken en nationale curricula.
Het boek biedt een overzicht van waar de 
Holocaust is opgenomen in officiële richtlijnen 
en een grondige studie van schoolboeken met  

betrekking tot de volledigheid en de wijze 
waarop ze de Holocaust behandelen.
Het boek formuleert eveneens een reeks 
aanbevelingen voor beleidsmakers om de 
educatieve middelen te voorzien waarmee 
leerlingen kunnen leren over de geschiedenis 
en de betekenis van de Holocaust.
The International Status of Education About 
The Holocaust (ISBN 978-92-3-100033-1) 
kost 25 euro en is te bestellen op
http://publishing.unesco.org/
details.aspx?Code_Livre=5069

Fixing The Broken Promise 
of Education for All
Het Unesco Instituut voor Statistiek en 
Unicef stellen de meest recente statistische 
bevindingen voor op basis van administratieve 
gegevens en volksraadplegingen over kinderen 
die niet naar school gaan en de redenen 
waarom ze van onderwijs zijn uitgesloten.
Het boek wil bijdragen tot het verwezenlijken 
van de doelstelling om alle kinderen en 
jongeren hun recht op onderwijs te doen 
uitoefenen. Het stelt gericht maatregelen 
voor om achtergestelde en moeilijk te 
bereiken doelgroepen aan onderwijs te 
helpen, zoals kinderen die in een gebied 
wonen waar een gewapend conflict heerst, 
meisjes, werkende kinderen, kinderen met 
een handicap of kinderen die behoren tot 
etnische of taalminderheden.
Het stelt eveneens een aanpak voor om 
meer data te verzamelen, meer onderzoek 
te voeren en een aangepast beleid te 
ontwikkelen om kinderen die niet naar school 
gaan beter te bereiken. Dat is van belang 
nu er volop gewerkt wordt aan een nieuwe 
ontwikkelingsagenda voor onderwijs.
Fixing The Broken Promise of Education for All 
(ISBN 978-92-9189-161-0) kost 25 euro en is 
te bestellen op http://publishing.unesco.org/
details.aspx?Code_Livre=5070

Global Bioethics: What for?
Dit boek verschijnt naar aanleiding van 
de twintigste verjaardag van Unesco's 
programma voor bio-ethiek. Het bevat 30 
artikelen van deskundigen die over de jaren 
heen meewerkten aan het programma. 
Samen hangen ze op een laagdrempelige 
wijze een beeld op van wat bio-ethiek 
inhoudt, welke de toepassingen ervan zijn en 
wat de uitdagingen voor de toekomst zijn.
Auteurs zoals Daniel Callahan, Michèle 
Stanton-Jean, Federico Mayor, Juliana 
González, Michael Kirby, Mary Rawlinson, 
Henk ten Have of Vasil Gluchman bespreken 
de geschiedenis van Unesco's programma voor 
bio-ethiek maar kijken ook vooruit. Ze schetsen 
het kader waarbinnen het programma het best 
kan functioneren met betrekking tot waarden, 
procedures, principes en beleid. 
Global Bioethics: What for? (ISBN 978-92-3-
00061-4) kost 22 euro en is te bestellen op 
http://publishing.unesco.org/
details.aspx?Code_Livre=5074

TIJDSCHRIFT
World Heritage 74
Dit nummer staat in het teken van de 
weerbaarheid van erfgoed. Werelderfgoedsites 
worden blootgesteld aan een brede waaier 
aan natuurlijke en door de mens veroorzaakte 
gevaren zoals aardbevingen, cyclonen of brand. 
Die kunnen niet alleen de waarde van de sites 
aantasten maar eveneens een nefaste invloed 
hebben op de gemeenschappen die nabij het 
erfgoed leven.
Er is aandacht voor de verschillende risico's 
die werelderfgoedsites lopen en voor de 
verschillende wijzen waarop het erfgoed 
daartegen kan worden beschermd. 
World Heritage 74 kost 7,50 euro en is te 
bestellen op http://publishing.unesco.org/
details.aspx?Code_Livre=5068
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kalender

MEI
03   Werelddag van de persvrijheid
08-09  Tijd voor herdenking en verzoening voor zij die hun leven verloren  

 tijdens de Tweede Wereldoorlog
09-10  Werelddag van de trekvolgels
15   Internationale dag van het gezin
17   Werelddag van de telecommunicatie en de informatiemaatschappij
21   Werelddag voor culturele diversiteit voor dialoog en ontwikkeling
22  Internationale dag van de biodiversiteit
23   Internationale dag voor de bestrijding van de obsterische fistel
29   Internationale dag voor het VN Blauwhelmen
31   Werelddag zonder tabak

JUNI
01   Internationale dag van de ouders
01   Vesak, dag van de volle maan
04   Internationale dag van onschuldige kindslachtoffers van agressie
05   Wereldmilieudag
08   Wereldag van de oceanen
12   Werelddag tegen kinderarbeid
14   Werelddag voor bloeddonoren
15   Werelddag voor het bewustzijn omtrent geweld tegen ouderen
17   Werelddag voor de bestrijding van verwoestijning en droogte
20   Werelddag van de vluchtelingen
21   Internationale dag van de yoga
23   VN-dag voor de openbare diensten
23   Internationale dag voor weduwen
25   Dag van de zeevaarder
26   Internationale dag tegen drugsmisbruik en smokkel
26   Internationale dag ter ondersteuning van slachtoffers van foltering
26   Internationale dag voor bewustzijn omtrent albinisme

JULI
04   Internationale dag van de coöperatieven
11   Wereldbevolkingsdag
15   Werelddag voor vaardigheden van jongeren
18   Internationale Nelson Mandela dag
28   Wereldhepatitisdag
30   Internationale dag van de vriendschap
30   Werelddag tegen mensenhandel

WWW.UNESCO-VLAANDEREN.BE

UNESCO Platform Vlaanderen vzw
Organisatie 

van de Verenigde Naties
voor Onderwijs,

Wetenschap en Cultuur


