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Vlaamse Regering is opgericht.
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www.unesco-vlaanderen.be
www.unescoscholen.be
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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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wetenschap
Vlaanderen en Unesco: 
wereldwijd samen werken aan duurzaam waterbeheer
Met een Trustfonds voor wetenschappelijke activiteiten ondersteunt Vlaanderen de 
inspanningen van Unesco om watervoorraden in kwetsbare ecosystemen op duurzame 
wijze te beheren.

Landen van de Indische Oceaan beter voorbereid op tsunami's
Tien jaar na de grote tsunami die volgde op een zeebeving bij Sumatra is een 
waarschuwingssysteem actief dat het aantal slachtoffers van dergelijke natuurrampen 
zo laag mogelijk moet houden.

Hersenvlucht uit ontwikkelingslanden inperken
Het Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics fungeert als een 
centrum van wetenschappers voor wetenschappers. Het wil wetenschappers in 
ontwikkelingslanden dezelfde kansen en mogelijkheden bieden als hun collega's elders 
ter wereld om de brain drain te stelpen.

communicatie
Journalistiek na Charlie
Unesco organiseerde een debat over journalistiek en interculturele dialoog als reactie op 
de recente terreur tegen de redactie van het Franse satirische blad Charlie Hebdo.

Vrije meningsuiting en informatie voor Syrische vluchtelingen
Jordanië herbergt veel Syrische vluchtelingen. Om hen wegwijs te maken in de 
humanitaire dienstverlening startte Unesco met een reeks radioprogramma's die zich 
specifiek tot hen richten en waarin lotgenoten aan bod komen.

cultuur
Naar meer erkenning en omkadering van vakmanschap
Vlaanderen loopt voorop in de implementatie van de Unesco-conventie voor de borging 
van immaterieel cultureel erfgoed. Een aangepast programma ter waardering en 
omkadering van vakmanschap kan die voortrekkersrol nog vergroten.

onderwijs
Scholieren kruipen in de huid van diplomaten
De Nederlandse poot van het internationaal netwerk van met Unesco geassocieerde 
scholen organiseerde een 'model Unesco' voor middelbare scholieren en nodigt Vlaamse 
scholen uit om er samen een vervolg aan te breien.

Erfgoed voor vrede en verzoening: 
de bescherming van het cultureel onderwatererfgoed
Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog stelt Unesco 
een educatief project voor dat de brug slaat tussen de bescherming van cultureel 
onderwatererfgoed en vredeseducatie.

publicaties
Reading in the Mobile Era – A Study of Mobile Reading in Developing Countries
World Heritage 73
Waarom lesgeven over de Holocaust?
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Biosfeerreservaten 
betrekken bij 
duurzaam kustbeheer
Het Mens- en Biosfeerprogramma van 
Unesco (MAB) en de Nationale Bosbouw 
Organisatie van Chili (CONAF) organiseerden 
de startbijeenkomst van een nieuwe project 
in Castro (Chili) van 10 tot 12 december 2014. 
Het project wil biosfeerreservaten nauwer 
betrekken bij duurzaam kustbeheer en kreeg de 
titel Biosphere Reserves as a Tool for Coastal 
and Island Management in the South-East 
Pacific Region (BRESEP).

Het project wordt gefinancierd door de 
Vlaamse regering en gecoördineerd door het 
MAB-programma. Het loopt gedurende drie 
jaar en wil meer biosfeerreservaten creëren 
en de werking van de bestaande reservaten 
versterken in de kustgebieden en de eilanden 
van de oostelijke Stille Oceaan in Chili, 
Colombia, Ecuador, Panama en Peru. Tevens wil 
het project biosfeerreservaten promoten als 
instrumenten voor innovatieve projecten die een 
meerwaarde opleveren voor de lokale socio-
economische activiteiten. Andere doelstellingen 
zijn het sensibiliseren van betrokkenen over 
het potentieel van biosfeerreservaten en het 
vergroten van de kennis en de knowhow van 
mensen en instellingen die betrokken zijn bij het 
beheer ervan.

Tijdens de bijeenkomst kregen de deelnemers 
onder andere uitleg over de toestand van de 
verschillende biosfeerreservaten in de vijf 
deelnemende landen. De Intergouvernementele 
Oceanografische Commissie stelde SPINCAM 
voor, een data- en informatienetwerk ter 
ondersteuning van geïntegreerd kustzonebeheer 
dat van pas kan komen voor de deelnemers aan 
BRESEP. De deelnemers aan de startbijeenkomst 
bespraken ook nog het creëren van nieuwe 
biosfeerreservaten en de uitbreiding van 
bestaande reservaten. Er is tevens een 
werkplan voor korte en lange termijn opgesteld.

De bijeenkomst werd afgesloten met een 
bezoek aan het Chiloé Nationaal Park, dat 
wordt gekenmerkt door talrijke endemische 
ondersoorten van wilde dieren, diverse soorten 
vogels en zoogdieren, groenblijvende vegetatie 
en de aanwezigheid van Fitzroya cupressoides, 
de grootste boomsoort van Zuid-Amerika. Deze 
bomen groeien gemiddeld tussen de 40 en 60 
meter hoog en hun stam kan een omtrek van wel 
vijf meter hebben.

Zoniënwoud kandidaat werelderfgoed
Vlaanderen, Wallonië en Brussel willen 
het Zoniënwoud door Unesco laten 
erkennen als werelderfgoed. De drie 
gewestministers voor Leefmilieu en 
de drie gewestministers voor Erfgoed 
ondertekenden op 31 oktober 2014 
een intentieverklaring om de officiële 
kandidatuur van het Zoniënwoud 
voor te bereiden. Dat gezamenlijke 
engagement gaat enerzijds over de 
opname van de strengst beschermde 
delen van het Zoniënwoud op de lijst 
van de beukenwouden in Europa die 
Unesco nu al erkent. Anderzijds willen 
de gewesten onderzoeken hoe het 
Zoniënwoud als geheel erkend kan 
worden als Unesco-werelderfgoed.

Eerder erkende Unesco al andere 
ongerepte beukenwouden: in 2007 die 
in de Karpaten en in 2011 vijf Duitse 
beukenwouden. Het Werelderfgoed-
comité vroeg toen ook om na te gaan 
hoe die serie nog verder uitgebreid kan 
worden tot een netwerk dat alle types 
van ongerepte beukenwouden in Europa 
omvat. Duitsland startte daarop een 
internationaal onderzoeksproject. Uit 
alle geïnventariseerde beukenwouden 
werd een shortlist samengesteld met 
37 potentieel 'werelderfgoedwaardige' 
beukenwouden. Ook het Zoniënwoud 
kreeg een plek op die lijst. In 
januari 2016 moeten de definitieve 
nominatiedossiers ingediend worden 
bij Unesco. In 2017 wordt de definitieve 
uitspraak verwacht.

In de intentieverklaring engageren 
de drie gewesten zich ook om 
te onderzoeken of het volledige 
Zoniënwoud erkend zou kunnen worden 
als werelderfgoed op basis van culturele 
en natuurlijke criteria. Dat studiewerk 
is gepland voor 2015 en 2016. In een 
eerste fase zullen de bijzondere 
landschappelijke en archeologische 
waarden en cultuurhistorische relicten 
van het hele woud geïnventariseerd 
worden.

Een tweede fase omvat het onderzoek 
van de eventuele 'uitzonderlijke 
universele waarde' op basis van een 
of meerdere culturele criteria, en de 
daarmee samenhangende vergelijkende 
analyse. In een derde fase wil men ten 
slotte nagaan of het Zoniënwoud nog 
voor andere internationale statuten in 
aanmerking kan komen. Daarna kan 
een officiële kandidatuur tot erkenning 
als werelderfgoed als geheel volgen.

De ondertekening van de intentie-
verklaring door de drie gewesten is een 
nieuwe stap in de intergewestelijke 
samenwerking rond het Zoniënwoud. 
In 2008 maakten de gewesten via een 
gezamenlijke Structuurvisie voor het 
Zoniënwoud afspraken om het beheer 
van het Zoniënwoud zoveel mogelijk 
af te stemmen. In 2012 werd een 
overlegstructuur opgezet waarin alle 
bestuursniveaus én het middenveld 
participeren. De samenwerking rond 
het Unesco-erkenningsdossier kan de 
afstemming van het beheer tussen de 
drie gewesten alleen maar versterken.

Utrechts Psalter genomineerd voor 
Memory of the World
Het Utrechts Psalter, momenteel in bezit van de Universiteits-
bibliotheek Utrecht, is genomineerd voor het Memory of the World 
Register van Unesco. Medio 2015 beslist de Organisatie of het 
middeleeuwse handschrift een plaats krijgt op dit register voor 
documentair erfgoed met 'wereldbetekenis'. Het Utrechts Psalter, 
gemaakt in de negende eeuw, is een van de meest kostbare 
handschriften dat zich in een Nederlandse collectie bevindt. Het 
boek is voor iedereen in te zien via utrechtspsalter.nl.

Het Utrechts Psalter bevat 150 psalmen en zestien Bijbelse 
liederen die op een voor die tijd revolutionaire manier zijn 
geïllustreerd. Het boek is gemaakt in of nabij Reims (Frankrijk) 
aan het begin van de negende eeuw en kwam via Engeland 
in Utrecht terecht. In 1716 werd het geschonken aan de 
Universiteitsbibliotheek Utrecht, die het sinds die tijd bewaart.

De zeggingskracht van het Utrechts Psalter komt uit de 166 
pentekeningen die horen bij de tekst van elk van de psalmen 
en de Bijbelse liedteksten. Het gaat daarbij niet alleen om de 
inhoud maar ook om de stijl die is omschreven als nerveus, 
dynamisch, surrealistisch en barok. De afbeeldingen roepen 
soms vergelijkingen op met het werk van Jeroen Bosch. Het 
manuscript was een echte trendsetter dat nog eeuwen later een 
inspiratiebron voor de productie van psalters was.

“Het Utrechts Psalter staat qua wetenschappelijk belang dicht 
bij het Book of Kells in Trinity College Dublin en de Très Belles 
Heures du Duc de Berry van de gebroeders Limburg, twee van 
de mooiste handschrift uit de middeleeuwen”, zegt Bart Jaski, 
conservator handschriften bij de Universiteitsbibliotheek 
Utrecht. “Over geen enkel middeleeuws handschrift in 
Nederlands bezit is zoveel geschreven en zijn er zoveel 
reproducties van gepubliceerd, zowel in boekvorm als digitaal.”

Holebi- en transgendervriendelijk beleid op school

Op de website klasse.be vind je tips over hoe je als school een holebi- en 
transgendervriendelijk beleid kunt voeren. Dat kan zelfs al van in de kleuterklas, zoals 
blijkt uit het schoolvoorbeeld van Unescoschool Koekelberg.

Toen de Unescoschool in Koekelberg het gemeentehuis mocht bezoeken, grepen de 
juffen van het derde leerjaar hun kans. Ze stapten er in een feestelijke optocht naartoe 
en trouwden daar – net echt – met elkaar. "Het bewijst dat onze leraren minder en minder 
in stereotypen denken", vertelt directeur Guray Turkistan.

"Het thema holebi heeft veel tentakels. Je linkt het makkelijk aan interculturele 
dialoog, wereldburgerschap, respect. De raakpunten met onze schoolvisie, met ons 
gelijkekansenplan en met de eindtermen liggen voor het rapen. Ik voelde dat dit team 
er klaar voor was: we stapten in oktober 2013 in een traject op maat van onze school. 
Een externe begeleider schoolt de zes kernteamleden bij die op hun beurt de leraren 
wegwijs maken. Deze werkwijze heeft meer effect dan één leraar op bijscholing sturen. 
We worden gesteund met boekentips, lessuggesties, werkbladen … Het is concreet, 
bruikbaar, zonder administratie voor de leraren."

"We screenden eerst ons materiaal. We kopen ballen in een neutrale kleur en zijn ons 
erg bewust van de stereotypen bij het gebruik van prenten. De keukenhoek is hier dus 
niet roze geschilderd. In een volgende stap nemen we onze mondelinge boodschappen 
onder de loep. Want onbewust zeggen we wel eens verkeerde dingen: waarom moeten de 
jongens bijvoorbeeld altijd de banken versleuren? We durven eerlijk tegen elkaar te zijn en 
'betrappen' elkaar al lachend. Clichés met humor aanpakken, dat werkt wel."

"We droppen geen bom, maar brengen het 
holebithema subtiel aan. Hoe? Met een 
respectbeurs en de tentoonstelling "Ik en 
de ander" bijvoorbeeld. Dat lokt in de lagere 
school leuke discussies uit. We spraken 
af dat ongeruste ouders bij mij konden 
komen, maar niemand vroeg: 'Waar zijn 
jullie mee bezig?' We communiceren over 
de tentoonstelling in de nieuwsbrief, maar 
letten wel op met uitdagende foto's. We 
veroordelen de beeldvorming die leerlingen 
van thuis meekrijgen niet, maar geven wel 
onze kijk mee. Anders horen de leerlingen 
maar één versie van de feiten. Daar zijn 
ook alle leraren van levensbeschouwelijke 
vakken bij betrokken. Rond seksuele 
diversiteit werken wordt trouwens ook 
opgelegd in de eindtermen."
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jongerenvertegenwoordiger
De Vlaamse Unesco Commissie (VUC) 
zoekt een jongeren-vertegenwoordiger. 
Hij of zij wordt raadgevend lid van 
de commissie en zet zich in om het 
gedachtegoed van Unesco mee te helpen 
verspreiden onder de jeugd in Vlaanderen. 

Wereldwijd laten jongeren hun stem horen 
om mee te helpen bouwen aan het heden 
en aan de toekomst van hun omgeving en 
hun land. Ze willen gehoord worden en ook 
betrokken worden in de beleidsprocessen 
die veranderingen kunnen teweegbrengen. 
Unesco als de Organisatie van de Verenigde 
Naties voor Onderwijs, Wetenschap, 
Cultuur en Communicatie, is de overtuiging 
toegedaan dat jonge mensen een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het 
maatschappelijk leven. Daarom moedigt 
de Organisatie haar nationale commissies 
aan een jongerenvertegenwoordiger op te 
nemen in hun rangen. Het is de bedoeling dat 
die vertegenwoordigers de leefwereld van 
de jeugd en het gedachtegoed van Unesco 
dichter bij elkaar brengen. Daarnaast 
krijgen jongerenvertegenwoordigers een 
stem in de internationale Unesco-debatten.

De Vlaamse Unesco Commissie neemt sinds 
2013 een jongerenvertegenwoordiger op 
in haar rangen. Die gaat zowel op Vlaams 
als op internationaal niveau aan de slag. 
In overleg met de Commissie en haar 
partners zoals de Vlaamse Jeugdraad en 
het Unesco Platform Vlaanderen ontwikkelt 
de jongerenvertegenwoordiger initiatieven 
om het Unesco-gedachtegoed te helpen 
uitdragen onder jongeren in Vlaanderen. 
De jongerenvertegenwoordiger 
neemt eveneens deel aan de plenaire 
vergaderingen van de Commissie (viermaal 

per jaar) en zetelt in de Werkgroep 'Verenigde 
Naties' van de Vlaamse Jeugdraad. Over 
deze activiteiten koppelt hij of zij terug 
naar de Vlaamse actoren o.a. de Vlaamse 
Jeugdraad, de Vlaamse overheid, etc. De 
Vlaamse jongerenvertegenwoordiger is 
tevens de Vlaamse afgevaardigde voor 
het Unesco Youth Forum dat om de twee 
jaar gehouden wordt op de hoofdzetel van 
Unesco in Parijs.

Traditioneel organiseert Unesco een 
internationale jongerenbijeenkomst 
aan de vooravond van haar Algemene 
Vergadering. Dit meerdaags evenement 
lokt zo'n 500-tal jongeren uit alle 
windstreken naar Parijs. De Vlaamse 
overheid heeft de gewoonte een jongere 
naar dat forum af te vaardigen. Het 
Unesco Youth Forum is een gelegenheid 
voor jongeren van over de hele wereld 
om met elkaar van gedachten te wisselen 
over verschillende Unesco-thema's en hun 
ideeën bekend te maken aan de lidstaten 
van Unesco, die kort na het Youth Forum 
hun Algemene Vergadering houden.

Jongeren tussen 18 en 24 kunnen 
zich tot 15 februari 2015 kandidaat 
stellen om aan de slag te gaan als 
Unesco jongerenvertegenwoordiger. Je 
kandidatuur indienen gebeurt aan de 
hand van een gemotiveerd schrijven, 
een curriculum en een ingevulde 
inschrijvingsfiche. De inschrijvingsfiche 
vind je, samen met meer informatie over de 
functie van jongerenvertegenwoordiger, op 
www.unesco-vlaanderen.be/2014/12/8/
call-unesco-jongerenvertegenwoordiger

Jeugd en migratie
De Global Migration Group heeft een 
nieuw rapport klaar: 'Migration and Youth: 
Challenges and Opportunities'. Het is 
voorgesteld op 18 december 2014, de 
Internationale Dag van de Migrant. Het is 
online beschikbaar op globalmigration.org.

Het rapport bundelt de laatste kennis, 
geleerde lessen, voorbeeldpraktijken 
en beleidsaanbevelingen van een 
reeks agentschappen van de Verenigde 
Naties, waaronder Unesco, en andere 
internationale organisaties, academische 
deskundigen, het maatschappelijk veld en 
jongerenorganisaties.

Er is twee jaar aan gewerkt en is de 
eerste veelomvattende publicatie die de 
multidimensionale problemen in kaart 
brengt waarmee jongeren te maken krijgen 
nadat ze hun land verlieten of wanneer 
ze op het punt staan dat te doen in deze 
steeds mobielere wereld.

De centrale boodschap van het rapport 
is dat jongerenmigratie kan worden 
omgevormd van een probleem tot een 
kans. Met het juiste beleid levert het 
drieledige winst op: het komt zowel de 
jonge migranten te goede als hun land van 
herkomst en van bestemming.

Unesco werkte voornamelijk mee aan twee 
hoofdstukken: een over hoger onderwijs en 
een over het vergroten van de participatie 
van jonge migranten zodat ze meer 
kunnen wegen op besluitvorming die hen 
aanbelangt. Dat kan onder meer door actief 
te worden in verenigingen, vakbonden of 
door deel te nemen en mee te werken aan 
lokale publieke evenementen.

Het aantal jonge mensen dat in het 
buitenland studeert blijft aangroeien. 
Deze evolutie vergt meer internationale 
samenwerking en afspraken om de 
kwaliteit van het hoger onderwijs te 
garanderen en om gevolgde opleidingen 
uit andere landen te erkennen.

De Global Migration Group brengt 17 
VN-agentschappen en de Internationale 
Organisatie voor Migratie (IMO) samen. Het 
initiatief wil tot een meer samenhangende 
en beter gecoördineerde aanpak komen van 
de internationale migratie. 

Unesco erkent beiaardcultuur in België
Unesco heeft op 25 november 2014 de Belgische beiaardcultuur erkend als een 
voorbeeldpraktijk op het vlak van het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. Dat 
gebeurde op de hoofdzetel van Unesco in Parijs tijdens de negende bijeenkomst van het 
Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 
het bevoegd comité voor de Unesco-conventie van 2003 over het borgen van immaterieel 
cultureel erfgoed.

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

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

De Vlaamse Beiaardvereniging en de Association Campanaire Wallonne dragen 
onze beiaardcultuur. De Belgische beiaardcultuur valt op door haar streven naar een 
evenwicht tussen vernieuwende initiatieven en respect voor de historische rol van de 
beiaard. Daarbij staat het creëren van een breed draagvlak steeds voorop: vanuit de 

lokale beiaardwerking worden ervaringen 
uitgewisseld met de nationale organisaties 
en de Wereldbeiaardfederatie, die de 
dynamiek rond de beiaard versterken.

Unesco waardeert de jarenlange ervaringen en 
acties in België voor het doorgeven en vieren van 
de beiaardcultuur. De organisatie roemt ze als 
een voorbeeld voor erfgoedgemeenschappen 
overal ter wereld. Die erkenning omvat 
zowel het beiaardrepertoire, de opleidingen, 
de concerttradities als de verhalen rond 
beiaardmuziek.

Internationaal decennium voor 
mensen van Afrikaanse afkomst
De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties lanceerde 
op 10 december 2014 het Internationaal decennium voor mensen 
van Afrikaanse afkomst tijdens een evenement in New York. Het 
decennium loopt van 1 januari 2015 tot 31 december 2024. Het 
staat in het teken van het garanderen van de mensenrechten en 
de basisvrijheden van mensen van Afrikaanse afkomst.

“De komende tien jaar worden mensen overal ter wereld 
aangemoedigd om deel te nemen aan een globaal debat over de 
realiteit van mensen van Afrikaanse afkomst. Het decennium zal 
ons toelaten om een beter zicht te krijgen op de obstakels die 
mensen van Afrikaanse afkomst voor de voeten geworpen krijgen 
tengevolge van aanhoudend racisme en discriminatie die in onze 
samenlevingen zit ingebakken. Het centrale thema van het 
Decennium, 'erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling' biedt 
een uitstekend platform om dit globaal debat te voeren,” aldus 
Sam Kutesa, voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN.

“Dit Decennium draagt een boodschap uit van hoop, 
verdraagzaamheid, mensenrechten en waardigheid,” zegt 
Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco. “We zien dat 
de erkenning toeneemt voor wat mensen van Afrikaanse 
afkomst bijdragen aan het vorm geven van onze hedendaagse 
samenlevingen. Het Decennium kwam er om die erkenning om 
te zetten in concrete acties.”

Tijdens de lancering, die plaatsvond op Mensenrechtendag, 
spraken verschillende deelnemers hun waardering uit voor 
het werk van Unesco, met name voor de publicatie van de 
boekenreeks General History of Africa en voor het Slave Routes 
project dat in het teken staat van interculturele dialoog en 
uitwisseling.

Het Internationaal decennium voor mensen van Afrikaanse 
afkomst wordt gecoördineerd door Bureau van de Hoge 
Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten 
en is een gelegenheid voor de Verenigde Naties, overheden, 
middenveldorganisaties en individuen om de krachten 
te bundelen in de strijd tegen racisme en zodoende bij 
te dragen tot de Verklaring en het Actieplan van Durban 
die zijn aangenomen tijdens de Wereldconferentie tegen 
Racisme, Raciale Discriminatie, Xenofobie en Aanverwante 
Onverdraagzaamheid (2001).
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Vlaanderen en Unesco: 
wereldwijd samen werken aan 
duurzaam waterbeheer

wetenschap

waterstress zal leven, aangezien de jaarlijkse wateronttrekkingen meer 
dan 40% bedragen van de jaarlijkse hernieuwbare watervoorraden. 
Waterbeheerders worden geconfronteerd met uiteenlopende 
uitdagingen waaronder bevolkingsaangroei, voedselzekerheid, verzilting 
en verontreiniging. In aride regio’s is de wetenschappelijke basis vaak 
klein en is de hoeveelheid beschikbare data beperkt. Bovendien zijn de 
ervaringen opgedaan in humide regio’s niet toepasbaar in aride streken. 
Het verbeteren van het wetenschappelijk inzicht, de samenwerking en 
het delen van data zijn fundamenteel in het zoeken naar een beter en 
geïntegreerd beheer van watervoorraden in aride en semi-aride regio’s.

“Belangrijk aandachtspunt is de 

sociale dimensie van waterbeheer.”

Hieronder volgt een overzicht van enkele projecten die vanuit het 
FUST worden ondersteund om in kwetsbare gebieden de schadelijke 
gevolgen van klimaatverandering binnen de perken te houden.

SAMENWERKING VOOR DUURZAAM WATERBEHEER
Het MWAR-LAC project (Managing Water Resources in Arid en Semi-
Arid regions of Latin America and the Caribbean) wordt gefinancierd 
door het FUST en uitgevoerd door UNESCO-IHP in samenwerking met 
het Centrum voor Aride en Semi-Aride zones in Latijns Amerika en de 
Caraïben. Het project heeft als doel het waterbeheer in aride en semi-
aride gebieden in Latijns Amerika en de Caraïben te versterken. Het 
focust op het verbreden van de watergerelateerde wetenschappelijke 
kennis, op het bevorderen van de samenwerking tussen verschillende 
landen en instituten en op het stimuleren van het beschikbaar maken 
van watergerelateerde data. Drie speerpunten kenmerken het 
project: het promoten en invoeren van een geïntegreerde aanpak van 
waterbeheer, gebruik maken van moderne technieken en methodes 
om de efficiëntie van het watergebruik te evalueren en verbeteren en 
klimaatrisicobeheer om de kwetsbaarheid van de watervoorziening in 
lokale gemeenschappen te verminderen.
Door bij te dragen aan het verhogen van de waterzekerheid in een 
gebied waar watervoorziening zwaar onder druk staat door klimaats- 
en omgevingsveranderingen, draagt het project bij tot de verbetering 
van de levensomstandigheden en de armoedebestrijding in aride en 
semi-aride gebieden in Latijns Amerika en de Caraïben. 

TEKST: ASTRID VANNOPPEN, KRISTINE DE SCHAMPHELAERE & KOEN VERBIST

Met een trustfonds voor wetenschappelijke activiteiten ondersteunt Vlaanderen de inspanningen van 
Unesco om watervoorraden in kwetsbare ecosystemen op duurzame wijze te beheren.

Het Flanders-Unesco Trust Fund for Science (FUST), opgericht in 1999, 
steunt de aanpak van wereldwijde wetenschappelijke uitdagingen 
via grootschalige lange-termijn projecten en heeft daarbij bijzondere 
aandacht voor watergerelateerde kwesties. Het artikel Vlaanderen, 
gidsland voor zeewetenschappelijk onderzoek (UNESCO info 92), 
beschreef de nauwe samenwerking tussen Vlaanderen en de 
Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van Unesco 
met betrekking tot de bescherming van het mariene milieu. Ook in kader 
van het duurzaam beheer van zoetwater gaan Vlaanderen en Unesco 
sinds geruime tijd samen in zee. 

Water is een van onze meest essentiële natuurlijke hulpbronnen. 
De beschikbaarheid van water is van vitaal belang voor sociale en 
economische activiteiten en voor het goed functioneren van ecosystemen 
(World Water Assessment Programme, 2012). Het Internationaal 
Hydrologisch Programma (IHP) van Unesco is gewijd aan internationaal 
duurzaam waterbeheer. Sinds 1975 is het programma actief op het gebied 
van hydrologisch en zoetwateronderzoek, waterbeheer, watereducatie 
en capaciteitsopbouw op een internationaal niveau. Van groot belang 
daarbij is een interdisciplinaire en geïntegreerde aanpak, waarbij 
ook ruime aandacht wordt geschonken aan de sociale dimensie van 
waterbeheer. Vlaanderen en het IHP kennen een nauwe samenwerking 
en de Vlaamse Overheid steunt met het FUST wereldwijd verschillende 
IHP-projecten met betrekking tot duurzaam waterbeheer in de context 
van globale (klimaat)verandering. 

In de lopende middellange strategie (2014-2021) van het IHP ligt de 
focus op het verzekeren van waterbeschikbaarheid en op het aanreiken 
van een multidisciplinaire strategie voor duurzaam waterbeheer op 
lokale, regionale en globale schaal.

WATERBEHEER IN ARIDE EN SEMI-ARIDE GEBIEDEN 
VAN LATIJNS AMERIKA EN DE CARAÏBEN
Aride regio’s worden gekenmerkt door een droog klimaat met 
beperkte neerslag die bovendien sterk varieert van jaar tot jaar. Naar 
verwachting zal de klimaatverandering in deze gebieden zorgen voor 
een toename van droogte, watertekort en de frequentie van extreme 
weersomstandigheden. Aride regio’s beslaan meer dan 18% van het 
aardoppervlak en behoren tot de meest kwetsbare streken op aarde 
voor de gevolgen van de klimaatverandering. Dit maakt een duurzaam 
waterbeheer in deze gebieden cruciaal. In het bijzonder in landen 
in Latijns-Amerika, Azië en Afrika ten zuiden van de Sahara staan 
de beperkte watervoorraden onder grote druk. Er wordt verwacht 
dat tegen 2025 twee derde van de wereldpopulatie onder hoge 

DROOGTE IN KAART BRENGEN
In Chili is er een online “droogteobservatorium” opgestart. Het 
droogteobservatorium bestaat uit een online bibliotheek die 
droogtegerelateerde gegevens weergeeft aan de hand van grafieken 
en kaarten. Het observatorium bevat gegevens op verschillende 
tijdsniveaus (verleden, heden en voorspellingen voor de volgende 
maanden) en informatie noodzakelijk voor de evaluatie en aanpak van 
meteorologische, hydrologische en landbouwkundige droogte. Deze 
informatie is van groot belang voor beleidsmakers en landbouwers 
die werk willen maken van een duurzaam waterbeheer en is vrij 
beschikbaar. Beleidsmakers kunnen op deze manier klimaatgerelateerde 
landbouwrisico’s identificeren en beter beheren. Het systeem 
werd opgesteld in samenwerking met het Chileense Ministerie van 
Landbouw, verschillende Chileense overheidsinstellingen en de 
Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO). In navolging van dit 
Chileense droogteobservatorium wordt er momenteel gewerkt aan het 
opstellen van een gelijkaardig observatorium in Peru. 
Om de samenwerking tussen verschillende waterexperten en -instituten 
in de regio te bevorderen kwam er een databank voor droogte-
deskundigen, instituten en publicaties. Deze databank ondersteunt 
de gemeenschap van experten in de regio en zorgt voor een bredere 
verspreiding en uitwisseling van beschikbare informatie.

Ook de ontwikkeling van de droogteatlas heeft als doel de aanpak van 
de droogte in Latijns-Amerika te bevorderen. Deze atlas dient om de 
kwetsbaarheid van landen voor neerslagtekorten in te schatten en 
geeft informatie over de te verwachten duur en omvang van droge 
periodes. De atlas kan steun bieden bij beslissingen rond risicobeheer 
en laat onder meer toe een inschatting te maken van de frequentie van 
de huidige droogte, en van de droogte-intensiteit waarmee rekening 

moet worden gehouden bij risicoplanning. De Latijns-Amerikaanse 
droogteatlas werd ontwikkeld met steun van twee EU-Programma’s, 
in samenwerking met het International Center for Integrated Water 
Resource Management (ICIWaRM) en het European Joint Research 
Centre (JRC). Via workshops en gespecialiseerde opleiding, gesteund 
door het FUST, wordt de eerste versie van de Latijns-Amerikaanse 
Droogteatlas afgewerkt. In samenwerking met het International 
Research Institute for Climate and Society (IRI) werd de atlas 
geïntegreerd in een online platform, waar de verschillende kaarten 
kunnen geraadpleegd worden en de droogtefrequentie op elke plaats 
kan ingeschat worden.

GECONTROLEERDE IRRIGATIE OM 
LANDBOUWPRODUCTIE TE VERHOGEN
De Altiplano, een semi-aride tot aride hoogvlakte in de Andes (op 3600-
4300 m hoogte) op het grondgebied van Bolivia, Peru en Chili, wordt 
gekenmerkt door frequente droogtes, vriesperiodes, sneeuw- en hagelval 
en bodemverarming. Toch is de Altiplano een belangrijk landbouwgebied 
dat een kwart van de rurale Boliviaanse bevolking herbergt. Quinoa, een 
robuust gewas dat is aangepast aan grote hoogtes en zich onderscheidt 
door een zeer hoge voedingswaarde, is het belangrijkste voedingsgewas 
in de regio. De ongunstige teeltcondities zorgen voor lage opbrengsten 
en verplichten landbouwers om zich steeds te verplaatsen naar nieuwe 
gebieden. Dit leidt tot landdegradatie en is een voorbeeld van niet-
duurzame landbouwproductie. Klimaatverandering zal bovendien 
belangrijke gevolgen hebben voor de waterbeschikbaarheid en de 
landbouw in de regio. In het kader van het MWAR-LAC project werd 
een handboek ontwikkeld omtrent bodembeheer en irrigatie voor een 
duurzame quinoaproductie in de Altiplano.

Aride regio's beslaan meer dan 18% van het aardoppervlak en zijn bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering.
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Journalistiek na Charlie

communicatie

DE UNIVERSELE TAAL VAN CARTOONS
De Franse cartoonist Plantu had het in zijn 
toespraak over het recht van iedereen om zijn of 
haar mening te ventileren, een recht dat hij met 
vuur en passie verdedigde. Hij betuigde eer aan 
zijn overleden collega’s van Charlie Hebdo die 
een week eerder stierven tijdens de aanslag in 
Parijs. Hij benadrukte de belangrijke bijdrage van 
cartoonisten van over de hele wereld die ‘recht uit 
het hart spreken’ en had het over zijn betrokkenheid 
bij de ngo Cartooning for Peace, een initiatief uit 
2006 dat enkele van ‘s werelds bekendste politieke 
cartoonisten verenigt om onverdraagzaamheid te 
bestrijden en om wederzijds respect en begrip te 
bewerkstelligen tussen mensen van verschillende 
culturen en godsdiensten door middel van de 
universele taal van cartoons. Cartooning for Peace 
organiseert bijeenkomsten voor het grote publiek 
met politieke cartoonisten van over de hele 
wereld om van gedachten te wisselen over vrije 
meningsuiting, de erkenning van het journalistieke 
werk van cartoonisten en over de bescherming 
van cartoonisten die in moeilijke omstandigheden 
werken. “Het is de taak van de cartoonist om met 
alle godsdiensten in dialoog te blijven gaan... maar 
om altijd onbeschaamd te blijven... en mensen 
moeten begrijpen dat wanneer we tekenen, we 
een gesprek op gang willen brengen.”

“Wij zijn geen strijders, 

wij zijn journalisten.”

Er werden rondetafelgesprekken gehouden over 
twee onderwerpen: de veiligheid van journalisten 
en het versterken van de interculturele dialoog.

DE VEILIGHEID VAN JOURNALISTEN
De eerste rondetafel bracht een groep van 
bekende journalisten en media-commentatoren 
bijeen: Magnus Falkehed, verslaggever voor 
Dagens Nyheter en Sydsvenska Dagbladet, 
Janine Di Giovanni, Midden-Oosten redacteur 
van Newsweek, Georges Malbrunot, journalist 
bij Le Figaro, John Ralston Saul, voorzitter 
van PEN International, Omar Belhouchet, 
journalist bij El Watan, en Ernest Sagaga die 
werkt rond mensenrechten en veiligheid bij de 
Internationale Federatie van Journalisten.

TEKST: MARINO BULTINCK

Unesco organiseerde een debat over journalistiek en interculturele dialoog als reactie op de recente 
terreur tegen de redactie van het Franse satirische blad Charlie Hebdo.

“Om de zeven dagen wordt een journalist vermoord omdat hij of zij gewoon zijn of haar werk 
doet. Negen op de tien gevallen blijft onbestraft... Nog meer reporters krijgen te maken met 
intimidatie, bedreigingen of geweld... dat is niet minder dan onaanvaardbaar,” zei Unesco 
directeur-generaal Irina Bokova aan het begin van Unesco’s Journalism after Charlie debat in 
Parijs op 14 januari 2015.

CENTRAAL IN HET MANDAAT VAN UNESCO
Het debat werd gehouden naar aanleiding van de terroristische aanslag een week eerder 
tegen het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo en de gewelddadige nasleep waarbij 17 
mensen werden gedood. De dag was gewijd aan de vrijheid van meningsuiting en de veiligheid 
van journalisten alsook aan de bevordering van de interculturele dialoog en het tegengaan 
van discriminatie en intolerantie in de hedendaagse samenleving. Deze onderwerpen staan 
centraal in het mandaat en de werking van Unesco die dit jaar haar 70-jarig bestaan viert.

De directeur-generaal belichtte hoe Unesco deze doelen nastreeft door onderwijs over 
mensenrechten en voor de preventie van genocides, door de vrijheid van meningsuiting 
te koesteren en de mediageletterdheid te vergroten, en door het beschermen van ons 
gemeenschappelijk erfgoed om wederzijds respect en begrip te bewerkstelligen. Ze 
benadrukte eveneens het belang van het VN-actieplan voor de veiligheid van journalisten dat 
dankzij Unesco tot stand is gekomen en waarvan de Organisatie de uitvoering coördineert 
binnen het systeem van de Verenigde Naties.

SAMEN EENSGEZIND VOOR VRIJE MENINGSUITING
Meer dan 60 journalisten van over de hele wereld woonden het evenement bij. Er waren 
ook leiders van de islamitische, joodse en christelijke gemeenschappen in Frankrijk en 
vertegenwoordigers van Unesco’s lidstaten. Iedereen deelde de bezorgdheid van Irina Bokova 
over de brutale aanslag op de vrijheid van meningsuiting en deelde haar oproep tot meer 
samenwerking om de veiligheid van journalisten te verbeteren, om nieuwe vormen van media-
educatie te ontwikkelen, om jongeren te betrekken en om nieuwe bruggen van dialoog te 
bouwen tussen en binnen samenlevingen.

De Franse staatssecretaris voor Ontwikkeling en Francophonie, Annick Girardin, beklemtoonde 
het belang van educatie om onwetendheid en vooroordelen te bestrijden. Ze verwees ook 
naar de Internationale dag voor de veiligheid van journalisten die vorig jaar is aangenomen en 
gelanceerd door de Algemene Vergadering van de VN. Dit gebeurde op initiatief van Frankrijk.

Een belangrijke strategie om de oogstopbrengst te verhogen, is de 
toepassing van deficit- of gecontroleerde irrigatie waarbij enkel een 
beperkte irrigatie toegediend wordt tijdens de droogtegevoelige 
groeistadia van het gewas. Deficit irrigatie bleek al erg effectief 
in het stabiliseren van quinoa- opbrengsten en het tegelijkertijd 
verhogen van de watergebruiksefficiëntie in de Boliviaanse altiplano. 
Het handboek bevat ook instructies voor gebruik van AquaCrop, een 
gebruiksvriendelijk gewaswaterproductiviteitsmodel waarmee de 
quinoa-oogst kan gesimuleerd worden door verschillende toedieningen 
van meststoffen en irrigatie.

SCHOOL VOOR BODEMFYSICA
Een ander initiatief in kader van MWAR-LAC is de oprichting van de Latijns 
Amerikaanse School voor Bodemfysica (ELAFIS). Het initiatief richt zich 
op de technische en professionele training van jaarlijks meer dan 60 
professionelen van de regio met betrekking tot bodem- en waterbeheer, 
en zorgt voor een betere samenwerking op regionaal niveau.

GLETSJERS IN THE ANDES WAPENEN TEGEN 
KLIMAATVERANDERING
Naast aride en semi-aride gebieden zijn ook berggebieden bijzonder 
kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Dit probleem 
verdient dringende aandacht omdat berggebieden een van de 
belangrijkste bronnen voor zoetwater zijn.

Het project “The Impact of Glacier Retreat in the Andes: International 
Multidisciplinary Network for Adaptation Strategies” wordt gefinancierd 
door FUST en gecoördineerd door UNESCO-IHP. Het project heeft als 
doel een multidisciplinair netwerk uit te bouwen om de weerbaarheid 
van de Andes voor veranderingen, voornamelijk klimaatverandering, 
te verhogen. Verschillende workshops verzamelden beleidsmakers, 
wetenschappers en actoren uit de Andes regio om informatie en kennis 
te delen, onderzoeksinspanningen te optimaliseren en beleidsnoden 
voor adaptatiestrategieën te definiëren. In het kader van het project 

werd ook een cursus ingericht rond het meten van de massabalans van 
gletsjers (Valdivia, Chili, augustus 2012) en werd een “klimaatschool” 
georganiseerd rond klimaatvariabiliteit en -verandering in de Andes 
(Lima, Peru, september 2013) met deelnemers uit verschillende landen 
van de Andesregio. Gedurende het project werd ook de bijdrage van 
gletsjers op de huidige watervoorziening in kaart gebracht voor de 
gehele Andiene regio, zodat deze gebieden die het meest gevoelig zijn 
voor het afsmelten van gletsjers kunnen worden geïdentificeerd.

EXPO OVER KLIMAATVERANDERING IN BERGGEBIEDEN
Omwille van hun belangrijke rol als bron van zoetwater - alle grote 
rivieren vinden er hun oorsprong - staan berggebieden bekend als de 
“watertorens” van de wereld. Deze gebieden en hun aangrenzende 
valleien huisvesten zo’n 1,2 miljard mensen, en leveren een 
enorm uitgebreide en diverse reeks ecosysteemdiensten, met 
watervoorziening als een van de meest cruciale. Meer dan 40% van 
de wereldbevolking is onrechtstreeks afhankelijk van berggebieden 
voor watervoorziening, landbouw, hydro-elektriciteit en biodiversiteit. 
Berggebieden behoren tot de meeste gevoelige ecosystemen voor 
klimaatverandering, met belangrijke invloeden op de watervoorziening 
en waterregulatie. De Vlaamse Overheid steunde via het FUST de creatie 
van een tentoonstelling door IHP en MAB (Man and the Biosphere 
Programme, UNESCO) welke aan de hand van satellietbeelden de 
impact van klimaatverandering op berggebieden wereldwijd illustreert. 
De indrukwekkende beelden van onder meer de Himalaya, Pamirs, 
Altai, Tien Shan en Rocky Mountains tonen de belangrijke implicaties 
van klimaatverandering voor bergecosystemen, watervoorziening en 
waterregulatie, en lokale gemeenschappen. 

De tentoonstelling werd geopend op de Algemene Vergadering van 
UNESCO van november 2013 en werd ook al tentoongesteld in Cusco 
(Peru) in mei 2014 ter gelegenheid van het World Mountain Forum 2014. 
De expositie was tevens te zien op de grote VN-klimaatconferentie in 
Lima in december 2014.

Achtergrondinformatie:

Het Flanders-UNESCO Trust Fund for Science (FUST):  
· http://fust.iode.org  
· www.ewi-vlaanderen.be/ewi/wat-doen-we/

internationale-samenwerking/unesco-trustfonds
Het Internationaal Hydrologisch Programma (IHP):  
· www.unesco.org/new/en/natural-sciences/

environment/water/ihp/ 
MWAR-LAC project:  
· www.cazalac.org/mwar_lac/  
· www.cazalac.org/mwar_lac/fileadmin/imagenes/

MWAR_Coordination_2014/MWAR-LAC_-_General_
Overview.pdf 

De Latijns-Amerikaanse Droogte-Atlas (in voorbereiding): 
· www.climatedatalibrary.cl/CAZALAC/maproom/ 
De impact van gletsjerafsmelting in de Andes:  
· www.unesco.org/new/en/santiago/natural-sciences/

hydrological-systems-and-global-change/proyecto-el-
impacto-del-retroceso-de-glaciares-en-los-andes/

Tentoonstelling Climate change impacts on mountain 
regions of the world (Exhibition panels and catalogue): 
· www.unesco.org/new/en/natural-sciences/resources/

communication-materials/exhibitions/climate-
change-impacts-on-mountain-regions-of-the-world/ 

Tentoonstelling Climate change impacts on 
mountain regions of the world in Lima voor de VN-
Klimaatconferentie (20th United Nations Conference 
on Climate Change (COP20)): 
· www.unesco.org/new/en/natural-sciences/

about-us/single-view/news/unesco_muestra_
imagenes_satelitales_de_los_impactos_del_cambio_
climatico_en_montanas_del_peru_y_del_mundo/#.
VHwsJPmG-3M

· www.unesco.org/new/en/unesco/events/natural-
sciences-events/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=298
08&cHash=2ba8291d35

Een ruime delegatie Unesco-medewerkers liep mee in de historische mars door
Parijs op 11 januari 2015.
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Vrije meningsuiting en informatie
voor Syrische vluchtelingen

communicatie

Gevraagd waarom ze aan de slag ging als jongerenreporter bij het 
project, antwoordt Nour: “Ik geloof dat we een verantwoordelijkheid 
hebben tegenover onze Syrische broeders en zusters. Het communiceren 
van betrouwbare informatie aan vluchtelingen maakt deel uit van die 
verantwoordelijkheid.”

ONDERWERPEN OP MAAT VAN DE DOELGROEP
De jonge verslaggeefster maakte tot nu toe zes reportages voor Het 
Syrische uur. Ze behandelde onderwerpen zoals huwen op jonge 
leeftijd, de emancipatie van vrouwen en de Wereldgezondheidsdag. Ze 
vindt haar verhalen en gesprekspartners dankzij contacten met ngo’s en 
dienstverleners die aan de slag zijn in Jordanië.

Tot nu toe werkten er 40 jongeren uit de gouvernementen Irbid en 
Amman mee aan het project. Meewerken aan Het Syrische uur is niet 
evident. Het vergt een gevoelige aanpak en noties van humanitaire 
journalistiek. “Het is niet gemakkelijk, zeker als je in contact komt met 
getraumatiseerde kinderen,” vertelt Nour. Plots trekt haar gezicht in een 
ernstige plooi. “Ooit vroeg ik een Syrisch jongetje welke spelletjes hij 
het meest mist. Hij antwoordde dat hij zijn speelgoed en zijn vriendjes 
niet mist maar gewoon zijn vader terugwil.”

ENGAGEMENT OP LANGE TERMIJN
Nour studeert journalistiek en radio- en televisieproductie aan de 
universiteit in Irbid. Momenteel werkt ze aan haar afstudeerproject. Ze 
produceert een documentaire over de chemische aanval in het Syrische 
Ghouta in 2013. Daarna verder studeren ziet ze voorlopig niet zitten. “Ik 
wil aan de slag blijven op het veld, als humanitair verslaggeefster. Dat is 
hoe je een echte journalist wordt. Dat is hoe ik een verschil kan maken.”

Het project is in november 2012 opgestart met de steun van Zweden 
en kon drie maanden later voor een periode van drie maanden worden 
verdergezet met financiering van het VN-Bevolkingsfonds (UNFPA). 
Omdat het project op veel waardering kon rekenen onder zowel 
humanitaire dienstverleners als vluchtelingen, besloot de Japanse 
overheid om het project op lange termijn te ondersteunen.

TEKST: MARINO BULTINCK

Jordanië herbergt veel Syrische vluchtelingen. Om hen wegwijs te maken in de humanitaire dienstverlening startte 

Unesco met een reeks radioprogramma's die zich specifiek tot hen richten en waarin lotgenoten aan bod komen.

Uit verschillende onderzoeken van onder meer Oxfam, Unicef en het Bureau 
van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen 
(UNHACR) naar de situatie van Syrische vluchtelingen in de gastlanden 
waar ze verblijven, is gebleken dat de vluchtelingen onvoldoende 
geïnformeerd zijn over de mogelijkheden van registratie als vluchteling en 
van andere bestaande dienstverleningen waarop ze een beroep kunnen 
doen. Dat komt onder meer omdat de vluchtelingen verspreid zitten in de 
gastlanden en daarom moeilijk te bereiken en te mobiliseren zijn.

VROUWEN EN JONGEREN
In Jordanië verblijven veel vluchtelingen uit Syrië, onder hen bevinden 
zich veel jongeren en vrouwen, twee doelgroepen waaraan Unesco 
prioriteit geeft. Daarom startte het Unesco-veldkantoor in Amman een 
project op om vluchtelingen te informeren via speciaal op hen gerichte 
radioprogramma’s. Die worden uitgezonden op Yarouk FM (gevestigd in 
het gouvernement Irbid) en Farah al Nas Radio (gouvernement Amman).

De radioprogramma’s streven drie doelen na: een stem geven aan de 
Syrische vluchtelingen, de participatie van jongeren vergroten door 
middel van opleidingen waarmee ze vervolgens zelf kunnen meewerken 
aan de productie van de uitzendingen en het verschaffen van informatie 
over de dienstverlening voor en de rechten van vluchtelingen.

JONGEREN VOOR JONGEREN
Nour is een van de jongeren die meewerken aan de uitzendingen 
voor Syrische vluchtelingen. Ze is studente journalistiek en heeft een 
Jordaanse vader en een Syrische moeder. “Het feit dat ik half Syrisch 
ben helpt me enorm,” zegt ze. “Ik begrijp de achtergrond, de cultuur en 
de angst van de vluchtelingen. Ik ben een van hen.”

Als jongerenreporter voor het radioproject dat is opgestart door Unesco 
vanuit Amman, kreeg ze een opleiding over berichtgeving over conflicten 
en in interviewtechnieken. Ze werkt samen met Syrische vluchtelingen 
en met Jordaanse jongeren uit kwetsbare gemeenschappen.

HULPVERLENING OM DAGELIJKS LEVEN TE VERBETEREN
Communicatiemiddelen zijn krachtige instrumenten om mensen naar 
dienstverlening te leiden en om meningen aan bod te laten komen. 
Vooral is crisissituaties of gebieden die bekomen van een conflict zijn 
ze van onschatbare waarde. Vandaar dat Unesco startte met een reeks 
radio-uitzendingen onder de titel Het Syrische uur. Het maakt deel uit 
van Unesco’s reactie op het conflict in Syrië dat talloze mensen op de 
vlucht deed slaan. Ondertussen is het uitgegroeid tot een gewaardeerd 
programma. Het richt zich niet enkel tot Syrische vluchtelingen maar 
ook tot kwetsbare Jordaanse jongeren. Het geeft hen een stem, legt 
hen uit waar ze kunnen aankloppen voor hulp en brengt interactie op 
gang tussen hulpverleners en hun doelgroep.

Het panel rond de veiligheid van journalisten werd gemodereerd 
door Loick Berrou, programmadirecteur bij de nieuwszender France 
24. Hij bracht hulde aan de vermoorde cartoonisten. “Cabu, Charb, 
Wolinski, Honore, Bernard Marris en Mustafa Ourad waren geen 
oorlogverslaggevers noch onderzoeksjournalisten,”verklaarde hij. “Hun 
enige wapen was hun pen of hun potlood.”

“We zijn geen strijders, wij zijn journalisten,” vervolgde Ernest Sagaga. 
“Daarom vragen wij bescherming. We moeten straffeloosheid (voor 
mensen die verslaggevers doden) beëindigen, want wij vertrekken ‘s 
ochtends niet bij ons gezin om te gaan vechten.”

INTERCULTURELE DIALOOG 
IN EEN VERSCHEIDEN SAMENLEVING
De tweede rondetafel over interculturele dialoog omvatte een breed 
scala van deelnemers: Robert Badinter, de voormalige president van de 
Franse Conseil Constitutionnel, Haïm Korsia, opperrabbijn van Frankrijk, 
Djelloul Seddiki, directeur van het Institut de Théologie El Ghazali, Khalil 
Merroun, rector van de Grande Mosquée d’Evry, Bariza Chiari, Frans 
senator, David Khalili, oprichter van het Khalili Family Trust en mede-
oprichter van de Maimonides Foundation, monseigneur Francesco 
Follo, permanente waarnemer van de Heilige Stoel bij Unesco en Imam 
Tareq Oubrou van de Grande Mosquee de Bordeaux. Het panel werd 
gemodereerd door Renaud Girard, journalist bij Le Figaro.

Tijdens het debat onderstreepten de sprekers het belang van onderwijs 
om kinderen al van op jonge leeftijd voor te bereiden om zich later te 
gedragen als verantwoordelijke burgers en om wederzijds respect en 
begrip te vergroten in samenlevingen die steeds diverser worden. Ook 
het belang van geschiedenisles en de noodzaak om misverstanden 

en vooroordelen over verschillende godsdiensten de wereld uit te 
helpen, kwamen aan bod. De mensenrechten werden beschouwd 
als de fundering voor het verenigen van de rijke diversiteit van de 
hedendaagse samenlevingen, hetgeen meer en meer dynamische 
uitwisselingen vergt, vooral onder jongeren.

MENSENRECHTEN ALS VERBINDENDE FACTOR
De voormalige Franse minister van Justitie, Robert Badinter, hield 
een gepassioneerd pleidooi voor de mensenrechten als verbindende 
factor voor de mensheid in al haar verscheidenheid. “Vandaag is de 
samenleving gefragmenteerd,” luidde het. “Maar we zijn hier bij 
Unesco. Hier kunnen we zeggen dat die verschillende fragmenten 
kunnen worden bijeengebracht om een kunstwerk als een mozaïek te 
maken. Het kader waarbinnen dit kan gebeuren, zijn de mensenrechten.”

Het evenement op de hoofdzetel van Unesco vond plaats terwijl er 
verschillende ceremonies werden gehouden in Parijs om de slachtoffers 
van de terreur van een week eerder te herdenken. De dag luidt het 
begin in van een periode van bezinning over het bevorderen van het 
respect voor alle rechten en vrijheden van de mens in een geest van 
verdraagzaamheid, respect en diversiteit.

Unesco veroordeelt terreur in Frankrijk

Unesco directeur-generaal Irina Bokova reageerde geschokt op de aanslag 
van 7 januari 2015 in Parijs. “Ik gruwel van de schokkende aanslag tegen 
de satirische krant Charlie Hebdo. Mijn gedachten gaan naar de families 
van de overledenen en naar de gewonden.”
“Dit is meer dan een persoonlijke tragedie,” zei Bokova. “Het is een aanslag 
tegen de media en op de persvrijheid. De wereldgemeenschap mag niet 
toelaten dat extremisten de vrije stroom van ideeën en meningen verstoren. 
We moeten samenwerken om de daders voor het gerecht te brengen en 
samen opkomen voor een vrije en onafhankelijke pers.

De directeur-generaal en talrijke medewerkers van Unesco namen deel 
aan de historische mars voor vrijheid die op zondag 11 januari 2015 door 
de straten van Parijs trok. Daarmee pleitten burgers en wereldleiders voor 
vrije meningsuiting en tegen terreurgeweld.

“Naast uiting geven aan ons medeleven en onze solidariteit, moeten we 
overgaan tot actie,” zo zei Bokova tijdens de mars. “Voor Unesco betekent dit 
zich blijven inzetten voor het bevorderen van de vrijheid van meningsuiting 
en van een vrije pers, voor de veiligheid van journalisten en voor het 
bestrijden van de straffeloosheid voor misdaden tegen journalisten. Ons 
werk op het gebied van onderwijs moet zich richten op het verbeteren 
van de dialoog en het wederzijds begrip tussen culturen en godsdiensten. 

Fanatiek geweld weerspiegelt de 
perverse geest van de dader(s) 
maar kan verlammend werken op 
het denken van hen die het doelwit 
vormen. Dit verspreidt angst en zorgt 
ervoor dat de rede dreigt te worden 
aan de kant geschoven voor allerlei 
simplistische veronderstellingen. 
Sektarisch geweld is verweven 
met haatboodschappen, leugens 
en manipulatie van godsdiensten. 
We moeten jonge mensen de 
instrumenten in handen geven om 
zulke manipulaties te doorzien en 
te verwerpen. Dit brengt ons terug 
naar het basisprincipe van Unesco 
– aangezien oorlogen ontstaan in 
de menselijke geest, moeten we de 
verdediging van de vrede opbouwen 
in de geest van mannen en vrouwen.”

Vluchtelingen weten te weinig waar ze terecht kunnen
voor hulp.
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Naar meer erkenning en 
omkadering van vakmanschap

cultuur

Naast een internationale vergelijking van 
bestaande Living-Human-Treasures-programma’s 
kwamen op deze conferentie de resultaten van 
een praktijkonderzoek naar dit immaterieel 
cultureel erfgoed aan bod, gegoten in een 
nota met gerichte beleidsaanbevelingen. De 
conferentie bundelde alle expertise en inzichten 
uit ‘Schatten van*in Mensen’, een traject 
opgezet door tapis plein, ETWIE, Het Firmament, 
FARO, Circuscentrum, Erfgoedcel Brussel en de 
provincie West-Vlaanderen.

VOORGESCHIEDENIS
In 2010-2011 liep er een eerste eyeopenertraject 
met de naam ‘Schatten van*in Mensen’. De 
projectpartners ontwikkelden een tentoonstelling 
met randactiviteiten om de veelzijdigheid van 
immaterieel erfgoed in Vlaanderen aan de hand 
van menselijke dragers te presenteren.

De tweede editie van Schatten van*in Mensen 
liep tussen 2012 en 2014. Ambachten en 
podiumkunstendisciplines werden als case 
studies geselecteerd voor een praktijkonderzoek: 
via interviews met meesters in ambachten en 
podiumkunsten werden de noden en behoeften 
van deze beroepen rond (erfgoed)praktijken in 
kaart gebracht. Dit resulteerde in de nota Virtuoos 
Vlaanderen!, die op de conferentie in Brussel werd 
voorgesteld. Virtuoos Vlaanderen! bevat concrete 
beleidsaanbevelingen om een LHT-programma op 
maat van Vlaanderen te ontwikkelen.

INTERNATIONALE CONFERENTIE
In de voormiddag kregen de deelnemers meer 
te horen over bestaande LHT-programma’s in 
Frankrijk, Japan, Noorwegen, Zuid-Korea en 
over de evolutie die het denken over immaterieel 
cultureel erfgoed doormaakte. Daaruit bleek dat 
een aantal van de principes van het LHT-concept 
in strijd zijn met de benadering van immaterieel 
cultureel erfgoed zoals die is omschreven in 
de conventie van 2003. Zo hanteert een LHT-
programma doorgaans een elitaire benadering: 
het erkent een select groepje ‘meesters’ terwijl 
andere ambachtslui in de kou blijven staan. 

TEKST: MARINO BULTINCK

Vlaanderen loopt voorlopig in de implementatie van de Unesco-conventie voor de borging van immaterieel 
cultureel erfgoed. Een aangepast programma ter waardering en omkadering van vakmanschap kan die 
voortrekkersrol nog vergroten.

Unesco geniet de grootste bekendheid voor het werk dat de Organisatie doet om het 
werelderfgoed te beschermen. De term ‘werelderfgoed’ slaat op monumenten en 
landschappen die onder de bescherming van de Werelderfgoedconventie uit 1972 vallen. Maar 
de inspanningen van Unesco om ons erfgoed te bewaren voor de toekomst beperken zich niet 
tot gebouwen en uitzonderlijke natuurgebieden. De Organisatie zet zich onder andere ook in 
voor de bescherming en promotie van zogenaamd documentair erfgoed (denk aan bijzondere 
manuscripten, beeld- en geluidsopnames en archieven) en van immaterieel cultureel erfgoed 
(niet-tastbaar erfgoed zoals tradities). Voor het immaterieel cultureel erfgoed is in 2003 een 
conventie in het leven geroepen om de borging ervan te garanderen. Borging verschilt in die zin 
met bescherming dat het niet de bedoeling is om bepaalde tradities en praktijken te bevriezen 
en onder een stolp te plaatsen voor toekomstige generaties maar wel om de voorwaarden 
te scheppen zodat de tradities en gebruiken zich op natuurlijke wijze verder kunnen blijven 
ontwikkelen.

MENSELIJKE SCHATTEN
Unesco lanceerde in 1993 een erkenningsprogramma rond zogenaamde Living Human 
Treasures, meesters in een vak of kunst die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het 
levend houden van immaterieel cultureel-erfgoedtradities. Het was niet gekoppeld aan een 
conventie maar was eerder een middel om het bewustzijn rond niet-tastbare vormen van 
erfgoed te vergroten. Landen als Japan, Zuid-Korea, Frankrijk of de VS zetten programma’s op 
die personen honoreren voor hun inzet of die werk willen maken van een betere omkadering van 
hun praktijken. In Vlaanderen hebben we geen equivalent, terwijl de kennis en vaardigheden 
verbonden aan die praktijken meer en meer onder druk komen te staan.

Op vrijdag 21 november 2014 vond bij FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, 
een internationale conferentie plaats onder de noemer ‘Virtuoos Vlaanderen!’. Experts, 
betrokkenen en belangstellenden bogen er zich over de vraag welke kansen het programma 
Living Human Treasures biedt voor Vlaanderen, en dit voor diverse beleidsdomeinen.

De erkenning is ook persoonsgebonden en doorgaans voor het leven. 
Wanneer meesters stoppen met het doorgeven van hun kennis aan 
een leerling, blijven ze de titel voeren en maken ze geen plaats voor 
nieuwe meesters. Deze elitaire benadering botst met de principes van 
de conventie omdat die net geen waardeoordeel wil uitspreken over de 
verschillende vormen van immaterieel cultureel erfgoed.

Bijkomend gevaar van een LHT-programma volgens het originele 
concept is dat praktijken en tradities worden bevroren. Terwijl de 
conventie van 2003 net uitdrukkelijk stelt dat tradities en praktijken zich 
op natuurlijke wijze moeten kunnen blijven ontwikkelen. Dit is trouwens 
het grootste verschil tussen de benadering van werelderfgoed en 
immaterieel cultureel erfgoed.

BAANBREKEND VAKMANSCHAP
In de namiddag was het tijd voor de voorstelling van de resultaten van 
het Virtuoos Vlaanderen! onderzoek. Deze studie komt niet uit de lucht 
vallen maar vindt aansluiting bij de intenties van de Vlaamse overheid. 
Onder de vlag ‘Baanbrekend vakmanschap’ wil de Vlaamse overheid 
Vlaanderen positioneren “als de regio bij uitstek van mensen als 
makers, sinds eeuwen gedreven door kennis en kunde” . Op de website 
van de Vlaamse Overheid wordt dit als volgt ingevuld:
“(…) het verhaal van nieuwe straffe Vlamingen, die naam en faam 
maken in Vlaanderen en ver daarbuiten. Van Tokio tot New York. 
Van Zuid-Afrika tot Canada. Het zijn sterke verhalen van Vlamingen 
in de wereld. Het is het verhaal van mensen die een aantal unieke 
karaktertrekken bezitten. Van koppigaards en zorgzame Vlamingen, 
die producten maken en diensten aanbieden, die wereldfaam genieten. 
Door onze openheid van geest, onze wilskracht en zin voor detail, en 
onze drang naar vernieuwing verleggen we dikwijls grenzen. We zijn 
een maatschappij van makers met wereldwijd bekend vakmanschap. 
Een tikkeltje eigenzinnigheid is ons dan ook niet vreemd. (…) Vlaams 
vakmanschap is nieuw Vlaams meesterschap.”

Virtuoos Vlaanderen! levert een inhoudelijke bijdrage aan de inzet op 
“baanbrekend vakmanschap” door de meerwaarde te onderzoeken van 
een Living-Human-Treasures-programma op maat van Vlaanderen. De 
nota vertrekt vanuit kwalitatief onderzoek op basis van interviews met 
zogenaamde menselijke schatten uit ambachten en podiumkunsten, 
aangevuld met literatuuronderzoek, desktop research, een analyse op 
basis van focusgroepen en gerichte adviesgesprekken met verschillende 
experten. Het resultaat is een reeks bevindingen en aanbevelingen 
omtrent een Vlaamse variant van het internationale LHT-programma.

BEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN
Uit het gevoerde onderzoek blijkt dat kennis en vaardigheden van onder 
meer ambachten en podiumkunsten onder druk staan. Om ervoor te 
zorgen dat deze niet verloren gaan, moet worden ingezet op het delen 
en doorgeven van kennis en vaardigheden. Daar bestaan verschillende 
mogelijke formules voor maar eerst moet er werk gemaakt worden van 
de sensibilisering van zowel de sector zelf als van de maatschappij.

De Unesco-richtlijnen voor het opzetten van een LHT-programma trekken 
de kaart van een meester-leerlingsysteem om aan kennisoverdracht te 
doen. Dit is een werkbare formule op voorwaarde dat er bij het opstellen 
ervan voldoende garanties worden ingebouwd voor de duurzaamheid 
van een dergelijk initiatief. Daaromtrent vallen zeker lessen te trekken 
uit bestaande LHT-programma’s in het buitenland.

Om het bewustzijn rond het belang van vakmanschap te vergroten, 
zouden formele en symbolische vormen van erkenning en bescherming 
in het leven moeten worden geroepen. Dit kan een impuls geven aan 
mensen uit de sector en de publieke belangstelling en waardering 
opwekken. Dit zou onder meer kunnen door het uitbreiden van het 
bestaande systeem van Eretekens van de Arbeid of door het uitreiken 
van een extra Vlaamse Cultuurprijs voor LHT of Virtuoos Talent.

Om de sector zelf te ondersteunen en dus de ontwikkeling ervan te 
helpen borgen, is er behoefte aan een betere zakelijke omkadering 
van onder meer ambachtslieden en podiumkunstenaars. Een betere 
toeleiding naar bestaande mogelijkheden voor financiering en 
omkadering zou een belangrijkste eerste stap zijn.

Virtuoos Vlaanderen! besluit dat een aangepast Living-Human-
Treasures-programma voor Vlaanderen zeker een meerwaarde kan 
betekenen. Het biedt immers kansen op innovatief onderwijs, kan een 
impuls geven aan creativiteit en innovatie in de economie en biedt 
mogelijkheden om nieuwe toeristische troeven uit te spelen. Bovendien 
sluit het naadloos aan bij de ambitie die uitgesproken wordt in de 
visienota Een beleid voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen. 
Nu al loopt Vlaanderen voorop op het vlak van het implementeren van 
de principes die opgenomen zijn in de Unesco-conventie voor het borgen 
van het immaterieel cultureel erfgoed. Een eigentijds LHT-programma 
kan extra glans geven aan deze internationale voortrekkersrol.

De nota Virtuoos Vlaanderen! en de bijdragen van de experten 
aan de internationale conferentie zijn te raadplegen op 
www.livinghumantreasures.beDe kennis en de vaardigheden van onder meer ambachten en podiumkunsten

staan onder druk.

Zowel sector als samenleving moeten worden 
gesensibiliseerd over de waarde en het belang van
ambachten en podiumkunsten.
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Landen van de Indische Oceaan
beter voorbereid op tsunami's

wetenschap

De menselijke tol liep zo hoog op omdat mensen 
door de tsunami werden verrast en zich niet 
tijdig in veiligheid konden brengen. Er bestond 
geen waarschuwingssysteem en de mensen uit 
de regio waren helemaal niet voorbereid op een 
mogelijke tsunami. 70 procent van de tsunami’s 
komt immers voor in de Stille Oceaan en de 
aangesloten zeeën.

IEDEREEN KEEK NAAR UNESCO
Na de ramp deden de landen van de Indische 
Oceaan een beroep op het Intergouvernementeel 
Oceanografische Comité (IOC) van Unesco om 
een waarschuwingssysteem uit te bouwen 
naar het voorbeeld van het systeem dat reeds 
sinds 1965 operationeel was in de Stille 

TEKST: MARINO BULTINCK

Tien jaar na de grote tsunami die volgde op een zeebeving bij Sumatra is een waarschuwingssysteem 
actief dat het aantal slachtoffers van dergelijke natuurrampen zo laag mogelijk moet houden.

Het tsunamiwaarschuwingssysteem voor de Indische Oceaan dat is opgericht na de zeebeving 
van 2004 maakt het voor de landen van de regio mogelijk om zich beter voor te bereiden op 
een eventuele tsunami en zo levens te redden. Toch moeten er nog enkele horden worden 
overwonnen. De belangrijkste is de financiering van het systeem op lange termijn.

GROTE NATUURRAMP
De beelden van de verwoesting die de tsunami van 26 december 2004 aanrichtte in landen 
van de Indische Oceaan gingen de wereld rond. Vernielde huizen, dorpen onder de modder, 
stranden bezaaid met vernield materiaal... ze gaven ons een idee van de verwoesting die in 
slechts een paar uur tijd werd aangericht langs de kusten van Indonesië, Sri Lanka, het zuiden 
van India, de Malediven en het westen van Thailand.

De tsunami, die werd veroorzaakt door een zeebeving van 9,1 op de Schaal van Richter bij 
het Indonesische eiland Sumatra, was een van de dodelijkste in de geschiedenis. Er vielen 
bijna 230 000 doden te betreuren en bijna 1,6 miljoen mensen verloren hun huis. De materiële 
schade liep op tot bijna 14 miljoen dollar.

Oceaan. Er werd meteen werk gemaakt van nog twee bijkomende 
waarschuwingssystemen. Een voor het noordoosten van de Atlantische 
Oceaan en voor de Middellandse Zee en een voor de Caraïben. Zo 
werden alle mariene gebieden ter wereld voorzien van een systeem om 
te waarschuwen tegen nakende tsunami’s.

Het waarschuwingssysteem voor de Indische Oceaan is officieel in 2005 
opgericht en is sinds 2011 volledig operationeel. Een groep van 28 landen 
vormt een coördinerend comité dat het tsunamiwaarschuwingssysteem 
in goede banen leidt. Drie simulatieoefeningen, in 2009, 2011 en 2014, 
toonden aan dat het systeem werkt. De oefeningen waren vooral 
bedoeld om de efficiëntie van de communicatie tussen betrokken 
instellingen en van de plaatselijke noodplannen te evalueren en waar 
nodig bij te sturen.

NIEUWE INFORMATIE VERBETERT EFFICIËNTIE
Recent onderzoek hielp om de efficiëntie van het systeem te 
verbeteren. Onderzoek na de tsunami van 2004 leverde een schat 
van gegevens op waardoor we dit natuurfenomeen beter begrijpen. 
Wetenschappers kunnen nu modellen maken die met een grotere 
nauwkeurigheid voorspellen hoe een tsunami zich van de open zee 
naar de kust beweegt.

In de Indische Oceaan is een netwerk geïnstalleerd van seismografen, 
getijdenmeters en boeien met satellietverbinding die gegevens over 
zeebevingen doorsturen naar drie regionale centra in Australië, India 
en Indonesië. Deze centra waarschuwen de betrokken nationale 
autoriteiten als er zich een tsunami voordoet.

Tien jaar na de tragedie zijn de landen van de Indische Oceaan veel 
beter voorbereid op een eventuele tsunami dan in 2004. Dat betekent 
evenwel niet dat we voortaan op onze lauweren mogen rusten. Tijdens 
een wetenschappelijke conferentie van het IOC en het Indonesisch 
Meteorologisch agentschap in november 2014 bleek dat er nog 
verschillende uitdagingen te overwinnen zijn.

“Het systeem operationeel houden, 

blijft een uitdaging.”

VOORNAAMSTE UITDAGINGEN
Het tsunamiwaarschuwingssysteem is operationeel op regionaal en 
nationaal niveau. Maar het tijdig bereiken en waarschuwen van de 
plaatselijke bevolking blijft een uitdaging. Zo is het niet evident om 
afgelegen bevolkingsgroepen tijdig te waarschuwen voor een nakende 
tsunami.

Een andere moeilijkheid is de financiering van het systeem. Bij de 
oprichting ervan, na de natuurramp van 2004, stelden een aantal landen, 
in het bijzonder Australië, India en Indonesië, fondsen ter beschikking. 
Maar om het waarschuwingssysteem operationeel te houden is er zo’n 
50 tot 80 miljoen dollar per jaar nodig. Middelen die voorlopig op lange 
termijn niet zijn gegarandeerd. Terwijl er geen twijfel over bestaat dat 
dit de prijs is die we moeten betalen om het aantal tsunamislachtoffers 
zo laag mogelijk te houden.

De tsunami van 2004 was de directe aanleiding voor de uitbouw van een waarschuwingssysteem.

Het waarschuwingssysteem in beeld gevat.
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Scholieren kruipen in de huid 
van diplomaten

onderwijs

Elke deelnemende school had voor een land 
gekozen dat zij op de MUNESCO met een achttal 
leerlingen zou vertegenwoordigen. Dat betekende 
dat de leerlingen zich vooraf moesten informeren 
over dat land en de positie die dat land doorgaans 
inneemt in de vergaderingen van de VN en 
Unesco. Ze dienden dus in de huid te kruipen 
van de diplomaten van dat land en de belangen 
van dat land te behartigen, ook als dat niet direct 
strookte met hun eigen mening over dat thema. 

VERLOOP VAN DE TWEEDAAGSE
De tweedaagse begon na de aanmelding met 
een openingswoordje, waarna de delegaties en 
de voorzitters zich voorstelden. Daarna werden 
de verschillende commissies samengesteld. De 
drie hoofdcommissies benaderden het 
onderwerp van de MUNESCO elk vanuit een 
specifieke invalshoek: politiek, economie en 
mensenrechten. Daarnaast was er nog de Youth 
Assembly, die als opdracht had een 
mediacampagne te maken rond het thema: het 
recht op onderwijs. De laatste werkgroep: de 
Philosophers’ Group, kreeg als taak ‘out of the 
box’ te denken over dat thema en van daaruit 
met originele voorstellen te komen.

TEKST: GUIDO OOGHE

De Nederlandse poot van het internationaal netwerk van met Unesco geassocieerde scholen organiseerde 
een 'model Unesco' voor middelbare scholieren en nodigt Vlaamse scholen uit om er samen een vervolg 
aan te breien.

Het Nederlands netwerk van met Unesco geassocieerde scholen hield op 18 en 19 november 2014 
een zogenaamde model Unesco of MUNESCO – een simulatie waarbij leerlingen zich inleven 
als vertegenwoordigers van een land en de belangen ervan verdedigen tijdens een gespeeld 
internationaal forum. De tweedaagse simulatie stond in het teken van het recht op onderwijs.

ORGANISATIE VAN ONDER UIT
De organisatie van de MUNESCO editie van 2014 was in handen van het Maaswaalcollege 
in Wijchen. Dit kadert in een bottom-up strategie waarbij er een soort roterend pilootschap 
gehanteerd wordt. Dat verhoogt uiteraard de betrokkenheid van de school en haar leerlingen 
bij het lidmaatschap van het Unescoscholennetwerk. De school neemt de trekkersrol vrijwillig 
op en neemt de verantwoordelijkheid echt serieus.

De naar Wijchen afgezakte scholen konden zich op basis van een draaiboek voorbereiden op 
hun deelname aan de MUNESCO. Veel info hierover is te vinden op de website van wikiwijs 
(www.wikiwijsleermiddelenplein.nl). Ook Vlaamse scholen en individuele leraren kunnen hier 
naartoe surfen. Een groot deel van de info – ook over andere onderwijsthema’s – is gratis 
beschikbaar op het open gedeelte .

Ter voorbereiding van de editie 2013 van MUNESCO Nederland werd de info geplaatst op 
http://maken.wikiwijs.nl/42824/MUNESCO_2013#page-531683
Voor de editie 2014 stond een vergelijkbaar pakket op
http://maken.wikiwijs.nl/52969/Munesco_2014#page-907159
Vergelijkbare en even nuttige info over MEP (Model European Parliament) staat eveneens op 
wikiwijs onder Voortgezet onderwijs 
http://maken.wikiwijs.nl/44633/MEP_Overijssel#page-982594

Alle deelnemers hadden van het Maaswaal-college een 
identificatiebadge gekregen met de naam van hun school. De leerlingen 
gingen met de hen toebedeelde voorzitter mee voor een eerste 
kennismakingsronde waarbij de voorzitter hen wegwijs maakte in de 
vrij strikt toegepaste procedures. 

Het belang van die voorzitters kan niet genoeg beklemtoond worden. 
Die voorzitters bewaakten – op een goedmoedige wijze – niet alleen 
de procedures, maar zorgden er ook voor dat het tempo erin bleef, dat 
de leerlingen bij de zaak bleven en dat er zowel naar inhoud als naar 
vorm spijkers met koppen geslagen werden. Die voorzitters waren 
externen die hun job bijzonder goed uitvoerden. Zij waren vrijwilligers 
van de Nederlandse Jeugdraad waarvan er een aantal tevens Unesco 
jongerenvertegenwoordigers waren. Een van hen, Frits Brouwer leidde 
de tweede dag ook de Algemene vergadering.

VOORBEREIDING EN UITVOERING
Het thema ‘Het recht op onderwijs’ was vooraf door de organisatie 
bepaald. De leerlingen waren door hun docenten degelijk voorbereid. 
Onder andere hadden ze de opdracht gekregen om de dossiers over 
MUNESCO op wikiwijs door te nemen. Ze hadden ook geoefend in het 
maken van speeches en pitches (ultrakorte pleidooien voor een item in 
minder dan 1 minuut). En ze wisten hoe een resolutie er hoorde uit te zien. 

Na de lunch werd er in de verschillende commissies gewerkt om te komen 
tot een formeel en inhoudelijk coherente resolutie die dan de volgende 
dag (na eventuele amendering) ter stemming zou worden voorgelegd aan 
de algemene vergadering. ‘s Avonds moesten ze via lobbying proberen 
om zoveel mogelijk landendelegaties achter hun resolutie te krijgen.

Voor het commissiewerk en de algemene vergadering die erop volgde, 
werd gekozen voor een locatie in overeenstemming met het prestige 
van een diplomatenmeeting: het Museumkasteel in Wijchen. Ook de 
leerlingen waren strak in het pak: de jongens met een das en de meisjes 
met hoge hakken.

VOORSTELLING VAN DE RESULTATEN
De tweede dag werd volledig besteed aan het amenderen en het 
stemmen van de door de commissies ingediende resoluties. Tussendoor 
was er ook de voorstelling van de resultaten van het denkwerk van de 
Philosophers’ Group. En van het werk van de Youth Assembly. Die 
werkgroep was aan de slag gegaan op het Maaswaalcollege zelf, waar 
ze gebruik konden maken van de computerinfrastructuur van de school. 

De Youth Assembly werkgroep publiceerde haar resultaten op social 
media. Hun filmpjes zijn te vinden met de zoekterm: 
‘geenplichtmaarrecht’. Ze staan op Facebook en Twitter:
https://www.facebook.com/geenplichtmaarrecht?fref=photo
https://twitter.com/geenplicht

SLOTAKKOORD
Een mooi moment was het oplaten van heliumballonnen met een 
boodschap die de deelnemers aan de MUNESCO daaraan gehangen 
hadden. Na de lunch werd ook de laatste resolutie afgewerkt en na 
enkele afscheidsspeeches trokken heel erg tevreden deelnemers terug 
naar hun eigen school. Maar eerst werden ze nog vergast op een kort 
maar hartverwarmend videootje met foto’s over de net afgelopen 
MUNESCO waar plaatselijk organisator Joost Schellekens ondertussen 
voor gezorgd had. 

“Volgend schooljaar kunnen 

Vlaamse scholen aansluiten.”

De MUNESCO slaagde erin om twee dagen lang tientallen jongeren 
gedreven en enthousiast aan de slag te laten gaan met een Unesco-
thema. Het staat buiten kijf dat ze daarbij heel wat leerden. 
Zowel op het vlak van inzicht, van hoogst belangrijke affectieve 
leerdoelstellingen zoals het zich verplaatsen in andermans denkwereld, 
als op het vlak van taalvaardigheden (zowel lees-, luister- als schrijf- 
en spreekvaardigheid).

NEDERLANDS-VLAAMSE SAMENWERKING
Volgend schooljaar organiseren de Nederlandse met Unesco 
geassocieerde scholen voor de vierde keer een MUNESCO. Ze 
lanceerden een open uitnodiging naar de Vlaamse scholen van het 
internationale scholennetwerk om daarbij aan te sluiten. Een dergelijke 
uitwisseling opent ongetwijfeld perspectieven voor de Vlaamse 
scholen van het netwerk om een extra internationale dimensie te geven 
aan de wijze waarop ze hun lidmaatschap van het netwerk invullen.

Het Museumkasteel in Wijchen vormde het prestigieuze decor 
voor de bijeenkomst.

Tientallen jongeren dompelden zich
gedurende twee dagen enthousiast
onder in het gedachtegoed van
Unesco.

De leerlingen moesten het standpunt van een land
verdedigen en niet hun eigen mening verkondigen.
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Hersenvlucht uit 
ontwikkelingslanden inperken

wetenschap

Kan je enkele voorbeelden geven van hoe het ICPT de brain 
drain hielp beperken?
Massimo Silvano: “Hersenvlucht of brain drain is een delicate kwestie. 
We willen dat er hooggekwalificeerde wetenschappers actief zijn in 
ontwikkelingslanden maar dat kan alleen als de wetenschappers 
ondersteund worden door de overheid van hun land. Sommige 
beleidsmakers beschouwen wetenschappers echter als objecten. Ze 
gaan voorbij aan het feit dat het de wetenschappers zelf zijn die het 
belangrijkste onderdeel vormen van wetenschappelijke ontwikkelingen. 
Wetenschappers worden verliefd op hun vakgebied en beslissen om 
er hun leven aan te wijden. Het ICPT ondersteunt wetenschappers en 
helpt zo om de hersenvlucht tegen te gaan maar als ze in hun land niet 
naar waarde geschat worden en geen kansen krijgen, dan is er weinig 
tegen te doen.
Sommige wetenschappers die bij ons hoge toppen scheerden zijn niet 
teruggekeerd naar hun land, te veel volgens sommigen. Ze kozen vaak 
voor de Verenigde Staten of Europa om hun werk verder te zetten. Een 
aantal van hen keert na verloop van tijd wel terug naar hun land van 
herkomst om onderzoek te voeren of les te geven. Deze diaspora zijn 
dus niet altijd een compleet verlies voor het land.
Er zijn gelukkig genoeg andere voorbeelden van mensen die wel naar 
hun land terugkeerden. Neem het voorbeeld van Shaaban Khali uit 
Egypte. Hij genoot hier een opleiding en kon vervolgens doctoreren in 
een Europees land dankzij steun van het ICPT. Vervolgens keerde hij 
terug naar het centrum. Na overleg met zijn collega’s, besloot hij naar 
Egypte terug te keren. Hij bouwde er verder aan zijn wetenschappelijke 
loopbaan en stuurt zijn studenten naar het ICPT. Hij richtte ook een 
satellietcentrum van het ICPT op dat ons netwerk versterkt. Door die 
ene persoon op te leiden en te begeleiden, beïnvloedde het ICPT de 
toekomst van verschillende mensen.

Waar zie je het ICPT binnen vijftig jaar?
Massimo Silvano: Het is duidelijk dat we moeten groeien. We zijn 
een kleine instelling maar hebben de voorbije vijftig jaar voldoende 
bewezen dat het model werkt. Omdat we zo klein zijn kunnen we wel 
behoeften detecteren maar beschikken we niet altijd over de middelen 
om erop in te spelen.
Uitbreiding is dus aan de orde maar dat betekent niet dat we 
meer van hetzelfde moeten doen. De wetenschap is immers 
geëvolueerd. Tot nu toe spitsten we ons vooral toe op fundamentele 
wetenschappen zoals fysica en wiskunde. We willen ook inzetten op 
toegepaste wetenschappen door te werken rond klimaatverandering, 
telecommunicatie enz. En ook op het gebied van fundamentele 
wetenschappen tekenen zich nieuwe evoluties af waarop we willen 
inspelen, zoals de relatie en de verbondenheid tussen verschillende 
vakgebieden.

TEKST: SEAN TREASY

Het Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics fungeert als een centrum van 
wetenschappers voor wetenschappers. Het wil wetenschappers in ontwikkelingslanden dezelfde kansen en 
mogelijkheden bieden als hun collega's elders ter wereld om de brain drain te stelpen.

De voorbije vijftig jaar zorgde het Abdus Salam International 
Centre for Theoretical Physics (ICTP) ervoor dat wetenschappers in 
ontwikkelingslanden toegang kregen tot dezelfde bronnen en kansen 
als hun tegenhangers in de meer welvarende delen van de wereld. 
Met de blik gericht op de volgende vijftig jaar, wil directeur Massimo 
Silvano het netwerk van wetenschappers uitbreiden en versterken. Het 
centrum is het instituut bij uitstek op het gebied van fysica en wiskunde 
in ontwikkelingslanden. Nu wil het centrum zich niet langer puur met 
theorie bezighouden maar haar werking verbreden, bijvoorbeeld door 
onderzoek te voeren naar hoe fysica en biowetenschappen met elkaar 
verstrengeld zijn, of door toegepast onderzoek te voeren op het domein 
van telecommunicatie en hernieuwbare energie. Er komen ook steeds 
meer satellietcentra bij in ontwikkelingslanden die het werkgebied, en 
de invloed, van het centrum vergroten.

Wat zijn de belangrijkste verwezenlijking van het ICTP in de 
afgelopen vijftig jaar?
Massimo Silvano: We zeggen altijd dat het ICTP een instituut is 
voor wetenschappers gerund door wetenschappers. We helpen 
wetenschappers om hun loopbaan te ontwikkelen, om hun onderzoek 
te voeren en trachten jonge mensen warm te maken voor een carrière 
in de wetenschappen. We beschikken over een groot netwerk van 
wetenschappers die hier zijn opgeleid en die op hun beurt studenten 
naar ons sturen. Dit gaat al enkele generaties zo.
De enige manier om de promotie van wetenschappen op lange 
termijn te evalueren, is door te kijken naar de zogenaamde human 
resources. We stellen vast dat er, zeker op het vlak van wiskunde en 
natuurkunde, meer mensen dan ooit actief zijn in ontwikkelingslanden. 
Dat is een verwezenlijking van het ICTP. Zonder ons zouden die mensen 
het werkgebied of het land al hebben verlaten. We vormden een 
tegenbeweging voor de zogenaamde brain drain en zijn erin geslaagd 
om een actieve gemeenschap van wetenschappers levendig te houden. 
Volgens mij is dat onze grootste verwezenlijking.

“We willen mee evolueren 

met de wetenschap.”

Verder willen we ook meer gaan werken met partnerinstellingen die in 
hun regio dezelfde functie kunnen vervullen als het ICPT.
Het zou mooi zijn mocht er binnen vijftig jaar een sterk netwerk van ICPT-
achtige instellingen in sleutellanden bestaan dat specifieke uitdagingen 
kan aanpakken want de situatie in pakweg Brazilië verschilt sterk van 
die in Mexico.

Hoe heeft de informatietechnologie ertoe bijgedragen om 
wetenschappers uit hun isolement te halen en hen te laten 
communiceren met collega’s en andere netwerken?
Massimo Silvano: Onlangs schonk China een cluster van computers aan 
Soedan. Maar er was niemand om het cluster te beheren en te doen 
functioneren. Op een wetenschapper na, iemand die bij ons was opgeleid. 
Hij stelde zijn kennis ter beschikking om het cluster operationeel te maken. 
Zelf konden we een dergelijk cluster nooit doneren maar we beschikten 
wel over de human resources en de kennis om het te doen werken.
We hebben ook een groep, ‘ICT voor ontwikkeling’, die rond deze 
kwestie werkt. Ze leiden mensen op met de bedoeling dat die hun 
kennis op anderen overdragen en maken gebruik van eenvoudige kits 
waarmee draadloze verbindingen tot stand kunnen worden gebracht. 
In verschillende regio’s is er alleen toegang tot het internet in grote 
steden. Ga 100km daarbuiten en je bent van het internet afgesneden. 
Met de kits kunnen scholen en ziekenhuizen alsnog toegang krijgen tot 
het internet.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de communicatietechnologie 
zo gelijk toegankelijk is in de wereld. Meer dan 70 procent van de 
mobiele telefoons wordt gebruikt in ontwikkelingslanden. Daarom 
maken we zoveel mogelijk van ons materiaal beschikbaar voor mobiele 
telefoons omdat deze trend zich nog zal doorzetten. Mensen zullen 
gemakkelijker toegang krijgen tot het internet en er komen steeds 
meer smartphones bij. Daarvan moeten we profiteren om een oud zeer, 
isolement, op te lossen.

Wat verwacht u voor de toekomst?
Massimo Silvano: Onze vijftigste verjaardag was een gelegenheid om 
terug te blikken maar ook om vooruit te kijken. We organiseerden een 
conferentie in oktober 2014 waar we verschillende topwetenschappers 
bijeenbrachten. Daaronder laureaten van de Dirac medaille. Dat is een 
van de meest prestigieuze prijzen voor theoretische fysica en wordt 
jaarlijks door ons centrum uitgereikt. Een aantal van die laureaten 
kreeg later de Nobelprijs.
We nodigden ook ministers voor Wetenschap uit en mensen van 
verschillende internationale organisaties waaronder Unesco. Met hen 
willen we nadenken over de rol van het ICPT en andere internationale 
organisaties voor de wereldwijde promotie van de wetenschap. Het 
doel is om afspraken te maken over taakverdeling en mogelijkheden te 
onderzoeken voor samenwerking.

In Afrika zijn meer wiskundigen en natuurkundigen aan
de slag dan ooit tevoren.

Mobiele technologie zorgt ervoor dat kennis veel gemakkelijker kan worden gedeeld en verspreid.
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Erfgoed voor vrede en verzoening:
de bescherming van het 
cultureel onderwatererfgoed

onderwijs

leraren al hebben ontmoet. Het is relatief eenvoudig om leerlingen te 
doen deelnemen aan een enthousiasmerende of ontroerende activiteit. 
Het is al heel wat moeilijker om al de leerervaringen om te zetten in een 
werkbaar, meetbaar en duurzaam pedagogisch project dat daarenboven 
aansluit bij de vakgebonden of vakoverschrijdende eindtermen.

Het handboek van Unesco ‘Erfgoed voor vrede en verzoening’ (Manual 
Heritage for Peace and Reconciliation)  wil leraren werktuigen aanreiken 
om dit proces vorm te geven. Het handboek wordt gelanceerd in april 
2015 naar aanleiding van de bijeenkomst van lidstaten van de Unesco-
conventie over de bescherming van cultureel onderwatererfgoed. Het 
zal wereldwijd worden verspreid via de Nationale Unesco Commissies 
en gespecialiseerde erfgoedinstellingen. Het handboek kwam tot stand 
in samenwerking met de onderwijswerkgroep van de Vereniging voor 
de Verenigde Naties.

Het handboek stelt zich tot doel om:
· correcte informatie te verschaffen over het onderwater erfgoed 

in relatie tot Wereldoorlog I en hoe dit zich verhoudt met thema’s 
zoals mensenrechten, plichten en verantwoordelijkheden, gebruik en 
misbruik van macht, conflictresolutie, bewustzijn van het belang van 
cultureel erfgoed, ...;

· een algemeen kader te verstrekken voor een pedagogische 
benadering van vredes- en herinneringseducatie;

· leraren het nodige vertrouwen te geven wanneer ze lesgeven over 
thema’s zoals onderwater erfgoed, vrede, herinnering en verzoening;

· leraren te helpen om naar aanleiding van de honderdjarige herdenking, 
lokale initiatieven op een correcte wijze te integreren in de lessen;

·  leraren praktische informatie te verschaffen over herinnerings-
educatie zoals tips voor mogelijke leeractiviteiten, ‘best practices’ 
hoe sommige scholen of musea aan de slag zijn gegaan, didactische 
suggesties en voorbeelden naast didactische beperkingen. Daarnaast 
bevat het handboek reflecties over vrede, verzoening mensenrechten 
en verdraagzaamheid.

STREVEN NAAR DUURZAME VREDE
De Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap 
en Cultuur (Unesco) werd opgericht op November 1945. De nasleep 
van Twee Wereldoorlogen hadden het verlangen aangescherpt naar 
duurzame vrede in een wereld die steeds meer met elkaar verbonden leek. 
De constitutie van Unesco geeft deze gedachte goed weer: “aangezien 
oorlog ontstaat in de menselijke geest, is het ook in de menselijke geest 
dat de verdediging van de vrede moet worden opgebouwd.”

TEKST: DIRK TIMMERMANS *

Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog stelt Unesco een educatief 
project voor dat de brug slaat tussen de bescherming van cultureel onderwatererfgoed en vredeseducatie.

Tussen 2014 en 2018 wordt wereldwijd aandacht besteed aan de Eerste 
Wereldoorlog. Voor Unesco is deze honderdjarige herdenking het moment 
bij uitstek om de wereld te herinneren aan de noodzaak van vrede en 
speciale aandacht te besteden aan herinneringseducatie. Gedurende de  
herdenking wil Unesco vooral accenten leggen op het onderzoek naar en 
het behoud van erfgoed in relatie tot de Eerste Wereldoorlog.

De ‘oorlog op zee’ wordt gekenmerkt door enkele grote zeeslagen en de 
Duitse oorlogsvoering met onderzeeërs. Het was een integraal onderdeel 
van de Eerste Wereldoorlog. Het beschermen van het onderwater erfgoed 
van WOI is niet enkel essentieel om tot een beter inzicht te komen in 
de  gevolgen van de wereldoorlog zoals beleefd door gewone mensen. 
Het is ook een middel om ons te laten nadenken over een duurzame 
vrede vandaag. Een betere ontsluiting van het erfgoed uit de Eerste 
Wereldoorlog wordt dan een hefboom voor verzoening, wederzijds begrip 
en het streven van landen om vreedzaam samen te leven. 

INTERNATIONALE OPROEP VOOR SCHOLEN
Naar aanleiding van de honderdjarige herdenking zullen scholen zowel 
hier als in het buitenland worden uitgedaagd om aandacht te besteden 
aan de verschillende aspecten van de Eerste Wereldoorlog. Dit kan veel 
vormen aannemen: een bezoek aan een slagveld of maritiem museum, 
een tijdelijke tentoonstelling over een bijzonder aspect van de Groote 
Oorlog, het lezen van pakkende poëzie geschreven als reactie op de 
oorlog, een virtuele duik naar een scheepswrak, … de lijst is niet 
beperkt. Al deze activiteiten die wereldwijd worden georganiseerd 
geven de mogelijkheid om leerlingen kennis te laten maken met de vele 
aspecten van een Wereldoorlog en het universeel streven naar vrede 
en verzoening. Maar dan komt onvermijdelijk dat moment dat zoveel 

De wereldwijde verspreiding van cultuur en onderwijs in dienst van de 
mensheid en het streven naar rechtvaardigheid, vrijheid en vrede werd 
als een onmisbare schakel gezien voor de waardigheid van elke man, 
vrouw en kind ter wereld. Vandaag, tracht Unesco deze nobele opdracht 
te vervullen door onder andere de promotie en de verspreiding van 
kennis en het beschikbaar stellen van expertise. Haar meest in het oog 
springende activiteit is allicht de bescherming van het werelderfgoed.

DE BESCHERMING  VAN 
CULTUREEL ONDERWATERERFGOED 
De Unesco-conventie over de bescherming van cultureel onderwatererfgoed 
werd in 2001 door de Algemene Vergadering van Unesco aangenomen. Het 
was een antwoord op de vernietiging van archeologische sites onderwater 
door schattenjagers en tengevolge bepaalde industriële activiteiten. De 
Conventie refereert ook naar de groeiende erkenning van cultureel erfgoed 
onderwater en tracht via zijn bepalingen het onderwater erfgoed dezelfde 
bescherming te doen verlenen dan het erfgoed aan land.

De conventie over de bescherming van cultureel onderwatererfgoed 
refereert naar alle sporen van het menselijk bestaan met een cultureel, 
historisch of archeologisch karakter. De Unesco-conventie stelt 
dat ”alle sporen van menselijk bestaan die een cultureel, historisch 
of archeologisch karakter hebben die zich geheel of gedeeltelijk, 
permanent of periodiek onderwater bevinden sinds tenminste 100 jaar” 
als cultureel onderwatererfgoed worden beschouwd. Zo zullen in de 
loop van de herdenkingsperiode van WO I, 2014-2018, alle wrakken van 
schepen gezonken tijdens WO I in het Belgisch deel van de Noordzee 
progressief van de bescherming van deze conventie kunnen genieten.
Momenteel (januari) zijn er al 48 landen die deze conventie ratificeerden 
en een groeiend aantal andere landen overweegt de bezwaren die ze 
aanvankelijk tegen deze conventie hadden, te laten varen. België trad toe 
op 5 augustus 2013. Momenteel zijn Frankrijk en België de enige twee 

landen in Noordwest-Europa die deze conventie hebben geratificeerd. 
Er wordt gehoopt dat ook andere aan de Noordzee grenzende landen 
ais Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Denemarken op 
termijn het voorbeeld van Frankrijk en België zullen volgen.

HET BELANG VAN ERFGOED VOOR VREDESEDUCATIE
De Eerste Wereldoorlog was een van de meest destructieve conflicten 
uit onze recente geschiedenis. De Groote Oorlog raakte het leven van 
bijna elke man, vrouw of kind uit de landen die betrokken waren. De 
oorlog breidde zich uit en maakte zonder onderscheid slachtoffers. De 
impact van de Groote Oorlog is tot op vandaag aanwezig.

Miljoenen mensen worden nog steeds in het diepste van hun ziel 
geraakt door de blijvende kunstwerken ontstaan als een reactie op de 
verschrikkingen van de oorlog. Maar er is ook de politieke erfenis die tot 
op vandaag voelbaar is. Uit de as van de Eerste Wereldoorlog ontstonden 
nieuwe landen in het Midden-Oosten en Europa. De Eerste Wereldoorlog 
was echter ook een keerpunt in de manier waarop de internationale 
politiek wilde omgaan met oorlog en vrede. De idee om internationaal 
te werken aan een ‘duurzame vrede’  werd gewekt in de hoofden van de 
politieke leiders. De voorloper van de Verenigde Naties, de Volkenbond of 
Volkerenbond werd op 25 januari 1919 opgericht op basis van het Verdrag 
van Versailles en werd gevestigd in Genève. Het was de intentie om via 
een supranationale organisatie “een einde aan alle oorlogen” te maken.

Vandaag, een eeuw later, werken de politieke consequenties van de 
eerste Wereldoorlog nog steeds door. Het blijft dus essentieel om te 
herinneren en te leren waarom zoveel mensen gedurende de periode 
1914-1918 hun leven hebben gegeven. De Eerste Wereldoorlog laat 
ons terugkijken naar een gemeenschappelijke geschiedenis en biedt  
kansen om mensen vanuit verschillende achtergronden en landen met 
elkaar te verbinden.

Jongeren aan het werk tijdens het Vlaamse pilootproject.

HMS Vindictive memoriaal te Oostende.

22 I I 23



De honderdjarige herdenking  van de Eerste Wereldoorlog is een unieke 
gelegenheid om stil te staan bij het belang van vrede. Dit is ongetwijfeld 
een educatieve opdracht. Het geeft ons ook de kans om ons begrip van 
het verleden te verbreden door het onderzoek naar en de bescherming 
van het daaraan verbonden erfgoed.

WERELDERFGOED IS EEN BELANGRIJKE PIJLER 
VAN HET VREDESMANDAAT VAN UNESCO
Als onze gedachten afdwalen naar werelderfgoed denken we 
aan majestueuze watervallen en verdwenen steden, mysterieuze 
bezienswaardigheden en natuurwonderen. Werelderfgoed wordt 
vaak gelijkgesteld met adembenemende schoonheid. Nochtans wordt 
het Werelderfgoed beoordeeld volgens principes van duurzame 
ontwikkeling, authenticiteit, milieu, wetenschappelijke conservatie, 
identiteit en de geschiedenis van volkeren. Deze principes komen tot 
uiting in het bepalen van de werelderfgoedsites. Unesco staat voor 
de uitdaging om volkeren te verenigen terwijl het gemeenschappelijk 
werelderfgoed in sommige gevallen juist tragische of conflicterende 
gebeurtenissen van de menselijke geschiedenis openbaart.

De bescherming van het werelderfgoed help ons voor een breder begrip 
van de verschillende aspecten van vrede. Sommige werelderfgoedsites 
speelden zelf een belangrijke rol in het proces van oorlog en vrede 
zoals het concentratie- en uitroeiingskamp van Auschwitz-Birkenau, 
het vredesmonument in Hiroshima of meer recent de gerestaureerde 
Ottomaanse brug over de rivier de Neretva te Mostar die tijdens een 
niets ontziend conflict werd verwoest.

LESGEVEN  OVER ONDERWATER CULTUREEL ERFGOED, 
VERZOENING EN VREDE
Kerkhoven, slagvelden, memorialen, loopgraven, scheepswrakken 
behoren tot de meest tastbare sporen van de Eerste Wereldoorlog. 
Vermits de laatste getuigen overleden zijn, vormen ze samen met 
musea, tradities, en geschreven persoonlijke documenten  de laatste 
brug tussen verleden en het heden. Dit erfgoed herinnert de toekomstige 
generaties aan de dramatische momenten uit de geschiedenis. Maar 
erfgoed is meer dan een materieel overblijfsel uit het verleden. Het 
behoort tot onze identiteit. Het maakt deel uit van ons onderscheidend 
vermogen en bepaalt mede hoe we ons verhouden tot de actuele 
wereld. Zowel de nationale als de internationale gemeenschap zijn 
erfgoed als intrinsiek waardevol gaan beschouwen. Aan erfgoed 
wordt waarde toegekend door heel wat actoren zoals lokale besturen, 
verenigingen, jeugdorganisaties,  erfgoed onderzoekers, kunstenaars, 
journalisten en politici. Ook onderwijs speelt een belangrijke rol in het 
toekennen van waarde aan erfgoed. Onderwijs leert niet enkel om 
erfgoed te appreciëren maar leert ook aan de jongeren hoe zich ertoe te 
verhouden. Op school leren jongeren immers meer dan simpel rekenen 
en schrijven. Ze leren over vrede, respect en verdraagzaamheid. Ze 
leren hoe samen te werken, wie ze zijn (zelfconceptverheldering) en 
hoe ze zich verhouden tot de wereld (horizonverruiming). Daarenboven 
geeft onderwijs elk kind kans op een toekomst. Op die manier draagt 
onderwijs bij tot de toekomst van het land en van de internationale 
gemeenschap. Geschiedenis en de studie van erfgoed dragen in 
belangrijke mate bij tot deze doelstellingen.

Een specifiek kenmerk van herinneringseducatie is het startpunt, 
namelijk de herinnering aan het verleden. Uiteindelijk is echter de finale 
doelstelling van belang. We bestuderen niet enkel het verleden om het 
te begrijpen. We trachten ook te begrijpen om een betere toekomst op 

te bouwen. Herinneringseducatie kan afgetoetst worden aan drie met 
elkaar gerelateerde aspecten: historische kennis en inzicht; empathie 
en solidariteit; en reflectie en actie.Deze drie aspecten maken samen 
het pedagogisch platform waarop we het didactisch proces bouwen.

DRIE COMPONENTEN VAN HET DIDACTISCH PROCES
‘Historische kennis en inzicht’ zijn fundamenteel voor een goede 
start. Wanneer we aspecten van de Eerste Wereldoorlog of van 
onderwatererfgoed samen met de leerlingen exploreren, doen we 
dit volgens de correcte neutrale, historische en wetenschappelijke 
informatie waarover we beschikken. Zonder ‘historische kennis 
en inzicht’ worden ‘empathie en solidariteit’ en ‘reflectie en actie’ 
betekenisloos en is het risico levensgroot aanwezig dat we ons 
overgeven aan een mythische of strikt nationalistische benadering

En toch redden we het niet enkel met ‘historische kennis en inzicht’. 
Als we ons enkel beperken tot de feiten, zal het verleden iets zijn dat 
afspeelt in een ver verleden dat volledig buiten de leefwereld van de 
jongeren ligt. Empathie en solidariteit stelt ons in staat om het verleden 
te bevragen naar de menselijke mogelijkheden en onmogelijkheden. 
Deze vraag is universeel. Ze is antropologisch van aard en van alle tijden.

We hebben echter een derde component nodig. Zonder de mogelijkheid 
om via ‘reflectie en actie’ toe te passen wat we geleerd hebben blijven 
de andere aspecten oppervlakkig. Met andere woorden we moeten het 
pedagogisch proces richten naar de wereld waarin we vandaag leven, 
zowel op een nationaal als op een internationaal niveau. We staan als 
pedagoog voor de opdracht om samen met de leerlingen te zoeken naar 
een betere toekomst. Vanuit een kijk op het verleden, welke bouwstenen 
hebben we dan nodig voor een betere en vredevolle toekomst?

“Unesco publiceert een inspirerend 

handboek rond herinneringseducatie 

en onderwatererfgoed.”

HANDBOEK ‘ERFGOED ALS OPSTAP VOOR DIALOOG 
EN VERZOENING’
Het handboek wil scholen middelen aanreiken om eigen projecten op te 
zetten naar aanleiding van de honderdjarige herdenking. Als onderdeel 
van de voorbereidende activiteit werd een pilootproject opgestart. Tien 
Vlaamse scholen uit het basis en secundair onderwijs ontwikkelden 
projecten met als doel de leerlingen bewust te maken van het belang 
van erfgoed en vredesopbouw. Sommige van deze voorbeelden werden 
opgenomen in het handboek als voorbeeld hoe scholen dit pedagogisch 
proces vorm gaven. Een aantal Vlaamse partners werden betrokken 
bij dit initiatief dat werd gecoördineerd door de Vereniging voor de 
Verenigde Naties in nauwe samenwerking met Unesco hoofdzetel. Bij 
de ondersteunende partners behoorden Unesco Platform Vlaanderen, 
de cel herinneringseducatie van de Provincie West Vlaanderen, Het 
Vredescentrum van de provincie en stad Antwerpen, het Vlaams 
Instituut aan de Zee (VLIZ), Canon Cultuurcel.

Het handboek zelf werd samengesteld door VVN/onderwijs in nauwe 
samenwerking met het Unesco secretariaat van de 2001 Conventie 
ter bescherming van het cultureel onderwater erfgoed.  Het handboek  

zal in het Engels verschijnen in 2015 en wil in de eerste plaats scholen 
inspireren. Het daagt hen uit om grondig te reflecteren over het onderwerp. 
Aan de hand van talrijke voorbeelden over het onderwater erfgoed van 
de Eerste Wereldoorlog worden suggesties en voorbeelden aangereikt. 
De verschillende secties van het boek gaan in op de achtergronden van 
onderwater erfgoed, herinnerings- en vredeseducatie. Het boek wordt 
geïllustreerd met talrijke didactische tips, didactische mogelijkheden en 
goede voorbeelden. Er wordt ook aandacht besteed aan de mogelijke 
beperkingen van het didactisch proces.

VLAAMSE ERVARING MET HERINNERINGSEDUCATIE
Het Vlaams onderwijs heeft een sterke traditie van herinneringseducatie. 
Het gegeven dat Vlaanderen al te vaak het ‘slagveld van Europa’ 
was, is daar uiteraard niet vreemd aan. Het handboek is dan ook 
inhoudelijk schatplichtig aan deze traditie (zoals toetsstenen voor een 
kwaliteitsvolle herinneringseducatie) die hier zijn opgebouwd door 
initiatieven als de V-dagen van het Vlaams onderwijs, de oprichting van 
een Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie, het netwerk ‘oorlog 
en vrede’ van de provincie West-Vlaanderen. 

Al deze initiatieven hebben met elkaar gemeen dat ze dit soort educatie 
benaderen vanuit een transversaal of pan-curriculair referentiekader. 
Herinneringseducatie loopt als een rode draad doorheen de 
verschillende klassen, niveaus  en vakken. De talrijke vakoverschrijdende 
mogelijkheden helpen om jongeren te vormen tot bewuste burgers die 

in staat zijn om deel te nemen aan het democratische debat en zich 
bewust zijn van de vele uitdagingen waar een samenleving mee te 
maken heeft. Herinneringseducatie dient dan niet enkel om historische 
kennis op te bouwen maar evenzeer om jongeren beter actuele 
conflicten te doen begrijpen – niet enkel in de wereld maar ook dicht 
bij huis, in de school, denken we bijvoorbeeld aan pestgedrag – en dit 
te kunnen plaatsen in een menselijke, sociale en historische context.

INTERNATIONALE UITDAGING
Unesco stelt scholen wereldwijd voor  om te communiceren over het 
belang van erfgoed voor een beter begrip van onze geschiedenis. In het 
voorbeeld van het handboek wordt vertrokken van onderwatererfgoed. 
Maar de pedagogische inhouden van het handboek zijn uiteraard ook 
van toepassing op andere voorbeelden. 

Het is de intentie van Unesco om naar aanleiding van het verschijnen 
van het handboek scholen en onderwijsinstellingen uit dagen om aan 
de slag te gaan rond vredes- en herinneringseducatie. 21 september is 
de Internationale VN-dag voor de Vrede. Het is het ideale moment om 
dergelijke projecten op te starten.

* De auteur is voorzitter van de werkgroep Onderwijs van de Vereniging voor de Verenigde 

Naties (VVN) en pedagogisch adviseur bij het Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Wereldbeeld 2014-03 (themanummer ‘Vrede & 

Veiligheid) het tijdschrift van de Vereniging voor de Verenigde Naties (www.vvn.be)

Een betere ontsluiting van het onderwatererfgoed van WOI kan een hefboom voor verzoening en wederzijds begrip zijn.
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Geletterdheid en Duurzame Ontwikkeling
8 september 2014

Internationale
Dag van de
Alfabetisering

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

BOEK

Reading in the Mobile Era – A Study of 
Mobile Reading in Developing Countries

Miljoenen mensen ter wereld lezen nooit, 
gewoonweg omdat ze niet over teksten 
beschikken. Maar deze ooit zo schaarse 
teksten zijn nu in overvloed beschikbaar 
dankzij mobiele telefoons en tablets. Op 
basis van meer dan 4 000 onderzoeken 
in zeven ontwikkelingslanden en van 
kwalitatieve interviews, schetst deze studie 
een beeld van wie er boeken en verhalen 
leest op een mobiel toestel en waarom.

Voor het eerst krijgen we zo zicht op de 
gewoonten, de overtuigingen en het profiel 
van mobiele lezers in ontwikkelingslanden. 
Deze informatie is bijzonder waardevol om 
strategieën te ontwikkelen om het mobiel 
lezen nog meer te stimuleren. Bovendien 
helpt ze om de educatieve en socio-
economische voordelen die voortvloeien uit 
meer lezen in kaart te brengen.

Het is duidelijk dat mobiele technologie een 
boost kan geven aan de geletterdheid en de 
educatie in afgelegen en minderbedeelde 
gemeenschappen overal ter wereld. Deze 
studie toont hoe dat kan.

http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=5045

TIJDSCHRIFT
World Heritage 73

De Wereldunie voor de Bewaring van 
de Natuur (IUCN) adviseert Unesco over 
kandidaturen voor een erkenning als 
natuurlijk werelderfgoed. De organisatie 
hield eind 2014 een grote bijeenkomst in 
Australië om innovatieve ideeën uit te 

wisselen met betrekking tot bescherming 
en ontwikkeling van natuurgebieden en om 
de behoeften en de doelen van bescherming 
en ontwikkeling beter op elkaar te doen 
aansluiten. Daarbij kwam de band tussen de 
IUCN en Unesco regelmatig ter sprake.

Dit nummer staat in het teken van de wijze 
waarop de Werelderfgoedconventie bijdraagt 
tot de bescherming van onze planeet, van 
bedreigde diersoorten en van ongerepte 
natuurgebieden. Ook de inspanningen om 
specifieke problemen aan te pakken, komen 
aan bod. Zoals de strijd tegen de ongeziene 
stroperij van olifanten omwille van het ivoor 
in hun slagtanden. En er is veel aandacht 
voor de rol die de lokale bevolking en hun 
gemeenschappen kunnen spelen bij het 
beschermen van bijzondere natuurgebieden.

Ten slotte staat het nummer stil bij de sites 
die in juni 2014 zijn ingeschreven op de 
Werelderfgoedlijst tijdens de bijeenkomst van 
het Werelderfgoedcomité in Doha (Qatar).

http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=5047

BROCHURE
Waarom lesgeven over de Holocaust?

Op 27 januari 1945 werd Auschwitz 
door verkenners van de Russische 92ste 
infanteriedivisie bevrijd. Die dag is nu 
International Holocaust Remembrance 
Day. Dit jaar wordt de 70ste verjaardag 
van de bevrijding van het kamp herdacht. 
Deze verjaardag is de aanleiding voor het 
Unesco Platform Vlaanderen om een nieuwe 
brochure voor te stellen: Waarom lesgeven 
over de Holocaust?

Wie we ook zijn en waar we ook wonen, 
lesgeven over deze universele geschiedenis 

kan leerlingen helpen om kritisch te leren 
nadenken over de oorzaken van genocide 
en over de noodzaak om wereldvrede en 
mensenrechten te koesteren om dergelijke 
wreedheden in de toekomst te voorkomen.

De brochure is een korte introductie tot 
het ontstaan en de ontwikkeling van de 
Holocaust en de gemeenschappelijke 
kenmerken met andere genocides doorheen 
de geschiedenis. Er is eveneens aandacht 
voor hoe ons land omging met de Holocaust 
onder het regime van de Duitse bezetter.

Om leerkrachten op weg te helpen geeft 
de publicatie een overzicht van Vlaamse 
en buitenlandse bronnen met lesmateriaal 
en pedagogische tips om les te geven 
over de Holocaust. Het doel van deze 
herinneringseducatie is niet enkel om het 
verleden te begrijpen: dat is het startpunt. 
Door te leren over de Holocaust kunnen we 
beter begrijpen hoe Europa is kunnen afglijden 
naar deze genocide. Zo krijgen we inzicht 
in de daaropvolgende ontwikkeling van het 
internationaal recht en de internationale 
instellingen die erop gericht zijn genocide 
te voorkomen en te bestraffen. Door 
een zorgvuldige vergelijking met andere 
voorbeelden van massaal geweld kunnen 
wij bijdragen aan het beter begrijpen van 
de onderliggende mechanismen en aan de 
preventie van toekomstige genocides of andere 
vormen van grootschalige gruweldaden.

De brochure Waarom lesgeven over de 
Holocaust? is gratis en kan je bestellen op 
info@unesco-vlaanderen.be De publicatie is 
tevens beschikbaar als download op 
www.unesco-vlaanderen.be

UNESCO Platform Vlaanderen vzw

Organisatie 
van de Verenigde Naties

voor Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur



kalender

JANUARI
27 Internationale herdenkingsdag ter nagedachtenis 
 van de slachtoffers van de Holocaust

FEBRUARI
04 Wereldkankerdag
06 Internationale dag voor nultolerantie voor vrouwelijke genitale verminking
13 Wereldradiodag
20 Werelddag voor sociale rechtvaardigheid
21 Internationale dag van de moedertaal

MAART
01 Nul-discriminatie-dag (UNAIDS)
03 Wereld Wilde Dierendag
08 Internationale vrouwendag
20 Internationale dag van het geluk
21 Internationale dag voor de uitbanning van rassendiscriminatie
21 Wereldpoëziedag
21 Internationale dag van Nowruz
21 Internationale dag van de bossen
21 Werelddag van het Downsyndroom
22 Wereldwaterdag
23 Werelddag voor meteorologie
24 Wereldtuberculosedag
24 Internationale dag voor het recht op de waarheid over grove schendingen
 van de mensenrechten en voor de waardigheid van slachtoffers
25 Internationale dag ter herinnering aan de slavenhandel 
 en de afschaffing ervan
25 Internationale dag voor de solidariteit met vastgehouden 
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