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

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

Dit project geniet de financiële steun van de 
Vlaamse Regering. De Vlaamse overheid kan niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud 
van dit tijdschrift.
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erfgoed
Om nooit meer te vergeten
Vlaanderen start een breed overleg dat moet leiden tot de erkenning van het erfgoed van 
de Eerste Wereldoorlog als werelderfgoed.

Internationaal verbinden, plannen en versterken van het borgen van 
immaterieel erfgoed
Een door Vlaanderen ondersteund Unesco-project gaat dit jaar zeven staten in Zuidelijk 
Afrika helpen bij het uitwerken van een beleid rond immaterieel cultureel erfgoed.

cultuur
Met vereende kracht werken aan duurzame ontwikkeling
Experts buigen zich op bijeenkomst over de vraag hoe de verschillende cultuurconventies 
van Unesco kunnen samenwerken om wereldwijd duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Unesco
Op naar een Europees expertennetwerk
Verschillende Nationale Unesco Commissies van Europese landen gaan samenwerken om 
hun slagkracht te vergroten.

onderwijs
De kostprijs van de leercrisis
Omdat de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende is, sorteren veel investeringen in het 
(basis)onderwijs weinig of geen effect. Zo verliest de wereldgemeenschap jaarlijks 129 
miljard dollar.

opinie
Wie maalt er om de leerlingen?
Onderwijs dat steeds uit hetzelfde vaatje tapt, lest slechts de dorst van enkelen. Als we 
daadwerkelijk geen enkel talent willen verloren laten gaan, moet het anders.

communicatie
Digitalisering van cultureel erfgoed
Expertseminarie in Brussel pleit voor een aanpassing en harmonisering van de 
auteursrechtenwetgeving om de digitalisering van cultureel erfgoed op grotere schaal 
te kunnen voortzetten.

wetenschappen
Gidsland voor zeewetenschappelijk onderzoek
Vlaanderen trok vijftien jaar geleden de kaart van de samenwerking met Unesco. Het leidde 
tot een nieuw tijdperk in het beheer van oceanografische data en bevorderde duurzame 
ontwikkeling in kustgebieden en droge streken in onder meer Afrika en Latijns-Amerika.

Duurzaam beheer van berggebieden
Bergen fungeren als barometers van de klimaatverandering. Hun kwetsbare ecosystemen 
vergen een specifieke aanpak om de duurzaamheid van onze toekomst te verzekeren.

jongeren
Internationale studie van jeugdmigratie
Migratie biedt jonge mensen kansen op onderwijs en werk maar brengt ook ongelijkheden 
en spanningen voort. Een internationale studie van de Verenigde Naties brengt de situatie 
van jonge migranten overal ter wereld in beeld.

publicaties
Charting the Course of Education and HIV
Water and Energy
World Heritage in Switzerland
World Trends in Freedom of Expression and Media Development
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Studenten 
organiseren 
fietstocht rond 
werelderfgoed
Vier studenten van het derde 
jaar Leraar Secundair Onderwijs 
Lichamelijke Opvoeding – 
Bewegingsrecreatie van 
Groep T Leuven Education 
College organiseerden een 
fietsproject in het kader van 
het opleidingsonderdeel 
Bewegingsrecreatie. De fietstocht 
ging van Leuven naar Parijs en 
terug en stond in het teken van het 
werelderfgoed.

Het idee voor de fietstocht 
ontstond tijdens een brainstorm. 
Initiatiefnemers Matthias 
Boufessile, Ward Mommaers, 
Sebastiaan Vandensande en Simon 
Van Roy wilden iets doen om het 
bewustzijn omtrent Unesco te 
vergroten. Vandaar dat de sportieve 
tocht richting Parijs gaat, de stad 
waar Unesco haar hoofdzetel heeft. 
Ter plaatse werden de deelnemers 
ontvangen door de internationale 
coördinator van het ASPnet: het 
wereldwijde netwerk van met 
Unesco geassocieerde scholen 
waarvan Groep T Leuven Education 
College deel uitmaakt.

De deelnemers deden tijdens de 
fietstocht iedere dag verschillende 
Unesco-erfgoedsites aan. Tevens 
besteedden ze onderweg op locatie 
aandacht aan de herdenking van 
de honderdste verjaardag van de 
Eerste Wereldoorlog.

Het startschot voor de fietstocht 
is gegeven op 29 maart 2014 
omstreeks 9 u aan campus 
Vesalius van Groep T Leuven 
Education College. Vooraf genoten 
deelnemers en sponsors samen 
van een ontbijt. De sportievelingen 
kwamen in de namiddag van 3 april 
terug in Leuven.

https://www.facebook.com/
parisherewecome

Unesco bekroont Belgisch onderwijsproject in Afrika
Oxfam Novib en Education International 
(België), SOS Villages d’enfants (Madagaskar) 
en de ProEd Foundation (Panama) zijn de drie 
laureaten die Unesco dit jaar bekroont met de 
Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum Prijs. Deze 
award is een erkenning voor projecten die de 
kwaliteit van het lesgeven bevorderen.

Oxfam Novib en Education International (België) 
werden geselecteerd voor het programma 
Quality Educators for All: Ieder kind heeft een 
goede leraar nodig (Quality-Ed). Het programma 
werd opgericht in Mali en Oeganda in 2007. Het 
brengt vertegenwoordigers van de overheid, 
de onderwijsvakbonden, het maatschappelijk 
middenveld en de academische wereld samen 
om een competentieprofiel voor leraren in het 
basisonderwijs te ontwikkelen. Zodoende wil 
het project positieve invloed uitoefenen op de 
hervorming van de lerarenopleiding en op de 
professionalisering van het lerarenberoep.

SOS Villages d’enfants (Madagaskar) krijgt de 
Prijs voor de lerarenopleiding die ze aanbiedt. 
Het programma loopt sinds 2011 en maakt 
gebruik van niet-formeel onderwijs. Het vergroot 
de expertise van leerkrachten voor het basis- en 
secundair onderwijs. 

De ProEd Foundation (Panama) werd gekozen voor 
zijn Teachers Teaching Teachers - Professional 
Learning Community (PLC)-project. Dit project 
biedt kwalitatief hoogwaardige, levenslange 
beroepsontwikkeling aan voor leraren en 
schooldirecteuren. Iedereen in Panama kan er 
beroep op doen, ongeacht zijn of haar etnische 
of socio-economische achtergrond.

De Prijs wordt officieel uitgereikt op de 
hoofdzetel van Unesco in Parijs op 7 oktober 
2014 in het kader van de 20ste viering van de 
Werelddag van de Leerkracht. Het prijzengeld 
van 270 000 dollar zal worden gedeeld door de 
drie laureaten.

De Prijs draagt de naam van de sjeik uit Dubai 
die het prijzenfonds spijst. De Hamdan Bin 
Rashid Al-Maktoum Prijs wordt sinds 2009 
tweejaarlijks uitgereikt aan initiatieven 
die bijdragen tot het verbeteren van de 
kwaliteit van het aangeboden onderwijs in 
ontwikkelingslanden of in achtergestelde 
en gemarginaliseerde gemeenschappen.
meningsuiting en de persvrijheid te bevorderen.

Fototentoonstelling erfgoed in 
conflictgebieden
In 2014 bestaat het Haags Verdrag 60 jaar. Het betreft de oudste cultuurconventie 
van Unesco. Ter gelegenheid hiervan organiseert de Nationale Unesco Commissie van 
Nederland een openbare fototentoonstelling in Den Haag. 

De Unesco-conventie van 1954 is opgesteld om roerend en onroerend cultureel 
erfgoed te beschermen tijdens oorlog en militaire bezetting. Het toegevoegde Eerste 
Protocol verbiedt de export van cultuurgoederen uit bezette gebieden. Het Tweede 
Protocol uit 1999 bevat preventieve maatregelen die een natie in vredestijd moet 
nemen om cultureel erfgoed te beschermen.

De tentoonstelling Culture under Attack vindt plaats van 12 mei tot en met 15 juni 
2014 langs de Lange Vijverberg in Den Haag. De expositie toont de impact van recente 
conflicten op cultureel erfgoed en de noodzaak van de beschermingsmaatregelen die in 
het Haags Verdrag zijn afgesproken. Ze laat de vernietiging zien, maar ook reddingsacties, 
reconstructie en wederopbouw. Deze bescherming gaat niet vanzelf, maar rust op de inzet 
van mensen en organisaties die er, met veel moed, alles aan doen om cultuurschatten 

Apps tegen hiv/aids
De Communication University of China en het Unesco-kantoor 
in Peking organiseerden een zogeheten ‘codefest’ op 23 april 
2014 rond jongeren, gezondheid en nieuwe media. Bedoeling 
was om ideeën op te doen om op een innovatieve manier aan 
seksuele voorlichting en aidspreventie te doen. Er kwamen een 
honderdtal deelnemers op af: studenten van zes universiteiten 
in de omgeving van Peking evenals academici en deskundigen 
op het gebied van hiv, seksuele en reproductieve gezondheid en 
vertegenwoordigers van de ICT-sector.

De deelnemers werden onderverdeeld in zes teams 
samengesteld uit programmeurs en ontwikkelaars, digitale 
animatiekunstenaars en andere digitale artiesten. Samen 
ontwikkelden ze projectvoorstellen die ze vervolgens 
presenteerden aan een panel van experts. Onder de voorstellen 
viel een animatiefilmpje over de geschiedenis van anticonceptie 
op, evenals twee apps voor smartphones waaronder een game 
dat spelers seksuele voorlichting geeft.

“Het internet is niet alleen een technische en technologische 
kwestie maar ook een sociale en menselijke,” zegt Andrea 
Cairola van het Unesco-kantoor in Peking. “Het schrijven 
van programmacode is een vaardigheid die steeds meer 
gewaardeerd wordt. Jongeren evolueren erdoor van gebruikers 
van nieuwe technologie naar ontwikkelaars en makers ervan.”

Het Unesco-kantoor in Peking concentreert zich sinds 2012 op 
het bijspijkeren van de kennis van jonge Chinezen over hiv/aids 
en seksuele voorlichting. In China leven 780 000 mensen met 
hiv; 80 procent van de 48 000 nieuwe infecties in 2011 werden 
opgedaan door seksuele overdracht. Bovendien stijgt het aantal 

nieuwe hivbesmettingen onder studenten. Uit studies blijkt 
dat hoewel de meeste jongeren seksueel actief zijn, minder 
dan 5 procent van hen kan prat gaan op een uitgebreide kennis 
over seksuele en reproductieve gezondheid. En minder dan 15 
procent weet hoe ze een hiv-infectie kunnen voorkomen.

De snelle ontwikkeling van informatie- en communicatie-
technologie (ICT) zorgde ervoor dat het internet uitgroeide tot 
de belangrijkste informatiebron voor Chinese adolescenten 
en jonge volwassenen. 64 procent van de Chinezen tussen 
10 en 29 is een internetgebruiker. Als ze op zoek gaan naar 
informatie over seksualiteit en hiv/aids gebruiken ze daarvoor 
vooral zoekmachines en internetfora, zo blijkt uit een onderzoek 
uitgevoerd met steun van Unesco.

te behouden. De tentoonstelling maakt dit 
moeilijke werk, onder meer in Afghanistan, 
Egypte en Mali, zichtbaar voor het grote 
publiek. Na Den Haag zal de tentoonstelling 
doorreizen naar Vlaanderen.

Om de tentoonstelling mogelijk te maken 
werkte de Commissie samen met de 
gemeente Den Haag, de Bibliotheek van 
het Vredespaleis, Blue Shield Nederland, 
de Vlaamse Unesco Commissie en het 
Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen.
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Unesco blijft Palestijnen steunen
Het UN Relief and Works Agency (UNRWA), 
dat hulp en bescherming biedt aan ongeveer 5 
miljoen Palestijnse vluchtelingen, verwelkomde 
eind april Dr Qian Tang, adjunct-directeurgeneraal 
voor Onderwijs van Unesco, op het hoofdkantoor 
in Amman voor een driedaags bezoek aan het 
onderwijsprogramma van de organisatie. Het 
bezoek volgde op de ondertekening van een 
Memorandum of Understanding tussen UNRWA 
en Unesco vorige maand.

Unesco ondersteunt het onderwijsprogramma 
van UNRWA sinds de oprichting ervan in 
1950. De Organisatie stelt strategische en 
technische expertise ter beschikking. Recent 
nog hielp Unesco nog bij de hervorming van het 
onderwijsprogramma om het af te stemmen 
op de educatieve noden van de 21ste eeuw. 
UNWRA biedt verschillende onderwijsdiensten, 
variërend van basisonderwijs en technisch 
en beroepsonderwijs tot lerarenopleiding en 
nascholing voor leerkrachten. 

“Ik ben onder de indruk van het geleverde werk 
en feliciteer het UNRWA-onderwijsprogramma 

voor haar inspanningen om ervoor te zorgen 
dat alle Palestijnse vluchtelingen toegang 
hebben tot goed onderwijs,” zei Dr Tang . 
“De ondertekening van het Memorandum of 
Understanding onderstreept dat Unesco UNRWA 
zal blijven ondersteunen. De samenwerking biedt 
voordelen voor beide partners. Zo leert Unesco 
er veel uit over het aanbieden van onderwijs in 
moeilijke omstandigheden en is het laboratorium 
voor het ontwikkelen van leermaterialen rond 
mensenrechten en conflictresolutie.”

UNRWA waardeert de samenwerking met 
Unesco omdat deze garandeert dat ze 
kwaliteitsvol onderwijs kunnen inrichten voor 
de Palestijnse bevolking. Het agentschap 
verleent hulp en bescherming aan Palestijnse 
vluchtelingen in Jordanië, Libanon, Syrië, de 
Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Naast 
onderwijs verzorgt UNRWA dienstverlening op 
het vlak van gezondheidszorg, noodhulp, sociale 
assistentie , infrastructuur en verbetering van de 
vluchtelingenkampen, en microfinanciering.

www.unrwa.org

Unesco ondersteunt 80 mediaprojecten
Het Bureau van het International Programme 
for the Development of Communication (IPDC) 
kent een bedrag van in totaal 1,4 miljoen 
dollar toe aan 80 projecten die zich tot doel 
stellen om de vrije en onafhankelijke media in 
ontwikkelingslanden verder uit te bouwen. De 
beslissing viel tijdens een bijeenkomst op de 
hoofdzetel van Unesco in Parijs van 20 tot 21 
maart 2014.

42 procent van de toegekende middelen gaat 
naar projecten in Afrika – de regio die prioritair 
is voor Unesco. Azië en het gebied van de Stille 
Zuidzee krijgen, net als Latijns-Amerika en de 
Caraïben, 23,5 procent van de koek en 10 procent 
is bestemd voor Arabische landen. De steun 
voor Europese projecten vertegenwoordigt een 
procent van de beschikbare enveloppe.

Een van de Afrikaanse projecten die steun 
krijgen, is de Moeling Youth Community Radio 
in Lesotho. Er is 25 000 dollar beschikbaar voor 
infrastructuur om een radiozender mee op te 
starten en om het personeel van de zender te 
leren hoe ze programma’s kunnen maken voor 
jongeren en vrouwen.

In Irak wordt 20 000 dollar besteed aan een 
programma om opleidingen te voorzien die 
voldoen aan de behoeften van vrouwelijke 
medewerkers van media. Dit sluit aan bij 
de tweede prioriteit van Unesco: ervoor 
zorgen dat vrouwen gelijke kansen krijgen op 
zelfontplooiing.

De Republiek Palau kan zich, dankzij de 
toegekende 28 000 dollar, opmaken voor de 
komst van de eerste gratis televisiezender in 
de ether. Opmerkelijk in een land dat vooral 
betaalzenders kent. Tien medewerkers zullen 
een opleiding televisieproductie krijgen. Dit 
project vergroot het pluralisme van de media 
in Palau, een onderdeel van de eilandengroep 
Micronesië in Oceanië.

Een vierde en laatste voorbeeld van de 
ondersteunde projecten is een opleiding voor 
40 mediamedewerkers van radiostations 
die zich richten tot mijnwerkers in Bolivia. Ze 
zullen hun kennis bijspijkeren over de productie 
van programma’s die mijnwerkers wijzen op 
hun rechten en die een platform zijn voor hun 
culturele identiteit.

Unesco versterkt 
veldkantoren
Als onderdeel van 
haar inspanningen om 
doeltreffender te werken, 
heeft Unesco beslist om haar 
veldkantoren meer autonomie 
te geven. De directies van 
dergelijke kantoren worden 
rechtstreeks verantwoordelijk 
voor de activiteiten, het 
personeelsbeleid en het budget 
van hun dienst.

Er wordt ook bijkomende 
ondersteuning voorzien voor de 
veldkantoren met de oprichting 
van een Crisis en Transitie 
Eenheid. Deze dienst moet de 
coördinatie en samenwerking 
tussen veldkantoren en de 
programmasectoren van het 
Unesco Secretariaat in Parijs 
verbeteren in gebieden die 
herstellen van een conflict of 
een natuurramp. Daarbij gaat 
zowel aandacht naar noodhulp 
als naar wederopbouw op lange 
termijn.

Unesco beschikt over:
22 nationale kantoren met elk 
een lidstaat als werkterrein.
11 regionale bureaus, 
gespecialiseerd in onderwijs, 
wetenschap, sociale 
wetenschap, cultuur en 
communicatie die ondersteuning 
bieden aan nationale en ‘cluster’ 
kantoren in een bepaalde regio.
27 clusterkantoren die samen 
113 lidstaten bedienen. Een 
clusterkantoor werkt voor een 
groep lidstaten en is de centrale 
component waarrond de 
nationale kantoren en regionale 
bureaus worden uitgebouwd.
4 verbindingskantoren, waarvan 
twee bij de Verenigde Naties 
in New York en Genève, een 
bij de Afrikaanse Unie en de 
Economische Commissie voor 
Afrika en een bij de Europese 
Unie in Brussel.

Persvrijheidsprijs voor Turks journalist
De 44-jarige Ahmet Şik is de laureaat van de Unesco Guillermo Cano World Press 
Freedom Prize 2014. Hij staat bekend als een fervent verdediger van de vrijheid van 
meningsuiting en heeft zijn carrière gewijd aan het aan de kaak stellen van corruptie en 
mensenrechtenschendingen. Tussen 1991 en 2011 schreef hij voor verschillende Turkse 
kranten, waaronder Cumhurriyet, Evrensel, Yeni Yuzyl en, meer recent, Radikal . Hij heeft 
ook gewerkt als fotojournalist bij Nokta magazine en Reuters News Agency en is lid van 
de Turkse vakvereniging voor journalisten.

Ahmet Şik kwam voor het eerst in aanraking met de autoriteiten in 2007 na een kritisch 
artikel in Nokta. Op 3 maart 2011 belandde hij achter de tralies, officieel omdat hij 
ervan verdacht wordt banden te hebben met Ergenekon, een vermeende terroristische 
organisatie. Hij riskeert 15 jaar gevangenis. Zijn arrestatie vond plaats kort voor het 
verschijnen van zijn boek ‘Imamın Ordusu’ (Het leger van de Imam) dat in beslag is 
genomen en werd verboden. Het kantoor van de uitgever en dat van Radikal, waar Ahmet 
Şik werkte, werden doorzocht.

In afwachting van zijn proces is Ahmet Şik vrijgelaten in maart 2012. Hij ging terug aan 
de slag in de zomer van 2013 en raakte gewond toen hij verslag uitbracht van betogingen 
in het Gezipark in Istanboel.

De Guillermo Cano World Press Freedom Prize werd in 1997 opgericht door de Uitvoerende 
Raad van Unesco. De Prijs eert een persoon, organisatie of instelling die een opmerkelijke 

bijdrage leverde aan de verdediging en / 
of de bevordering van de persvrijheid in 
de wereld, vooral wanneer dit gebeurde 
met gevaar voor de eigen veiligheid. 
Kandidaten worden voorgedragen door de 
lidstaten van Unesco en door regionale en 
internationale organisaties die actief zijn op 
het gebied van journalistiek en de vrijheid 
van meningsuiting. De laureaten worden 
gekozen door een internationale vakjury 
waarvan de leden worden benoemd door 
de directeur-generaal van Unesco voor een 
periode van drie jaar, eenmaal verlengbaar.

Lezen in het mobiele tijdperk
Unesco publiceerde op 23 april, Wereldboekendag, een nieuwe 
studie waarin wordt uitgelegd hoe mobiele technologie 
in ontwikkelingslanden wordt gebruikt om het lezen te 
vergemakkelijken en om het analfabetisme te bestrijden.

Uit de studie Reading in the Mobile Era blijkt dat 
honderdduizenden mensen gebruik maken van mobiele 
technologie om aan teksten te geraken. In landen waar het 
analfabetisme hoog is en gedrukte teksten schaars, lezen veel 
mensen boeken en teksten op schermen van relatief eenvoudige 
toestellen.

Wereldwijd zijn er zo’n 774 miljoen analfabeten. 123 miljoen 
van hen zijn jongeren. Het analfabetisme wordt mee in de hand 
gewerkt door een gebrek aan boeken. In Afrika ten zuiden van 
de Sahara bezitten de meeste mensen niet één boek en scholen 
in de regio kampen met een tekort aan schoolboeken.

Daar waar boeken schaar zijn, maakt mobiele technologie 
de steilste opmars – ook in arme landen. De Internationale 
Telecommunicatie Unie schat dat van de 7 miljard mensen op 
aarde, er 6 miljoen toegang hebben tot een werkende mobiele 
telefoon.

De studie over hoe mobiele technologie de leesgewoonten 
beïnvloedt, werd uitgevoerd in zeven ontwikkelingslanden: 
Ethiopië, Ghana, India, Nigeria, Pakistan, Oeganda en Zimbabwe. 
Ze is opgebouwd op de analyse van meer dan 4 000 enquêtes en 
bijhorende kwalitatieve interviews.

Uit de studie blijkt dat veel mensen, een op drie van de 
respondenten, verhalen voorleest aan kinderen van op een 
mobiele telefoon, dat vrouwen meer gebruik maken van mobiele 
technologie dan mannen om te lezen (bijna zes keer zoveel), dat 
zowel vrouwen als mannen cumulatief meer gaan lezen eens ze 
beginnen te lezen op een mobiel apparaat, en dat veel mensen 
die nog maar net leerden lezen, of wiens leesvaardigheid niet 
uitstekend is, mobiele apparaten gebruiken om teksten te 
zoeken op hun niveau.

De studie is bedoeld als leidraad voor overheden en organisaties 
die mobiele technologie willen gebruiken om het lezen te 
bevorderen of om de geletterdheid te verhogen. Het rapport 
pleit ervoor om meer gevarieerde inhoud te ontwikkelen die 
kan gelezen worden op mobiele toestellen, om meer mensen 
bewust te maken van de leesmogelijkheden die hun mobiele 
toestellen bieden, en om de kosten en technologische barrières 
voor mobiel lezen te verlagen.
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Om nooit meer te vergeten

erfgoed

aan het voorbereiden is om de belangrijkste sites van de Eerste 
Wereldoorlog als werelderfgoed te laten erkennen.

De waarde van het erfgoed van de Groote Oorlog is niet exclusief 
voor Vlaanderen, maar universeel. Deze kandidatuur is dan ook een 
transnationaal dossier, waarbij Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk 
samenwerken en een internationaal draagvlak uitbouwen.

HET SELECTIEPROCES
Een inschrijving op de Werelderfgoedlijst dient te getuigen van 
uitzonderlijke universele waarde. Binnen het WO I-erfgoed dragen 
vooral de militaire begraafplaatsen en de monumenten voor de 
vermisten in de frontstreek van de Westhoek zo’n unieke betekenis uit 
en passen ze daarmee binnen de criteria die door Unesco zijn bepaald.
Ze zijn de getuigen van de instelling van een nieuwe dodencultus: het 
is de eerste maal in de geschiedenis dat alle gesneuvelden, los van 
rang, stand of nationaliteit, individueel worden herdacht. De stoffelijke 
overschotten werden individueel begraven en de namen van vermisten 
werden ingeschreven op monumentale herdenkingstekens.

TEKST: MARINO BULTINCK

Vlaanderen start een breed overleg dat moet leiden tot de erkenning van het erfgoed van de Eerste 
Wereldoorlog als werelderfgoed.

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois maakte 
op 13 maart 2014 de preselectie bekend van WO I-relicten die zullen 
worden voorgedragen als Unesco-werelderfgoed. De voorstelling van 
de preselectie gebeurde tijdens een contactdag in Diksmuide waarop 
verschillende actoren zoals vertegenwoordigers uit het middenveld, 
experts, diverse beheerders van de militaire begraafplaatsen, politieke 
mandatarissen van federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk 
niveau talrijk aanwezig waren. Niet de gehele frontzone zal worden 
voorgedragen voor inschrijving op de werelderfgoedlijst van Unesco 
maar een goed doordachte selectie van 18 afgebakende sites.

VLAAMSE STRATEGIE MET BETREKKING TOT HET 
ERFGOED VAN DE EERSTE WERELDOORLOG
Het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog speelt een prominente rol 
in de herdenking van “100 jaar Groote Oorlog”. Om het erfgoed van 
de Eerste Wereldoorlog duurzaam te verankeren, is er een strategie 
op vier sporen uitgewerkt. Onderzoek vormde de wetenschappelijke 
basis. Hierop werd een beschermingsbeleid opgestart en werden er 
belangrijke inspanningen geleverd om het beheer van WO I-erfgoed 
op vlak van restauratie, onderhoud en ontsluiting uit te werken. Het 
sluitstuk van deze erfgoedstrategie is het dossier dat Vlaanderen 

“Voor het eerst werden alle 

gesneuvelden herdacht.” 

De militaire begraafplaatsen en monumenten zijn ook uniek door 
de kwaliteit van hun architecturale vormgeving en landschappelijke 
inplanting. Ze zijn de materiële afdruk van het voormalige front. Hun 
hoeveelheid en concentratie geven de intensiteit en schaal van de 
Eerste Wereldoorlog aan. De vele nationaliteiten tonen aan hoe globaal 
de oorlog was.

De begraafplaatsen en monumenten voor de vermisten hebben 
nog steeds een actueel en levendig karakter. Er worden nog steeds 
gesneuvelden bijgezet. Nog steeds bezoeken duizenden uit heel 
de wereld de sites, al of niet op zoek naar verwanten. De sites zijn 
uitgegroeid tot plaatsen voor reflectie. Ze zijn een ethisch appel voor 
mens en maatschappij.

Militaire begraafplaats Pilkem.

De Menenpoort te Ieper. 

De Duitse militaire begraafplaats van Langemark.
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De selectie van militaire begraafplaatsen en monumenten voor 
vermisten werden verder verfijnd door ze af te wegen tegen een eigen 
set van criteria zoals; artistieke waarde, contextwaarde, historisch 
relevantie, internationale dimensie, immateriële component, diversiteit 
en representativiteit.

DE PRESELECTIE
Als alle bovenvermelde criteria worden toegepast op het erfgoed van 
Wereldoorlog I in Vlaanderen, houden we 18 sites over, gespreid over 
de Westhoek. Samen vormen ze een afspiegeling van de aanwezigheid 
van het WO I-erfgoed in zijn geheel. Door de focus op dit reeds 
beschermd erfgoed is de impact op de omgeving beperkt. De opname 
op de Werelderfgoedlijst houdt immers geen enkele bijkomende 
bescherming in maar is louter een erkenning, een kwaliteitslabel.

VERVOLGTRAJECT
De preselectie dient als basis om het debat aan te gaan met een veelheid 
van betrokken actoren op internationaal, nationaal, Vlaams en lokaal 
niveau. Na deze contactdag volgt een informatieronde waarbij met de 

De 18 Vlaamse sites van de preselectie voor een
nominatie als werelderfgoed:

Nieuwpoort
1. Monument voor de vermisten Nieuport Memorial

Diksmuide
2. Duitse militaire begraafplaats Vladslo
3. Crypte van de IJzertoren

Alveringem
4. Belgische militaire begraafplaats Oeren

Houthulst
5. Belgische militaire begraafplaats Houthulst

Langemark-Poelkapelle
6. Duitse militair begraafplaats Langemark 
7. Canadees monument The Brooding Soldier

Zonnebeke
8. Gemenebest militaire begraafplaats Tyne Cot cemetery 
9. Cluster van Gemenebest militaire begraafplaats Doelbos

Ieper
10. Gemenebest militaire begraafplaats Essex Farm cemetery 
11. Cluster van Gemenebest militaire begraafplaatsen Pilkem 
12. Monument voor de vermisten Menin Gate 
13. Gemenebest militaire begraafplaats Bedford House cemetery 
14. Cluster van Gemenebest militaire begraafplaatsen Palingbeek

Heuvelland
15. Cluster van militaire begraafplaatsen Kemmelberg 
16. Cluster van Gemenebest militaire begraafplaatsen Spanbroekmolen

Mesen
17. Iers monument Island of Ireland Peace Tower

Poperinge
18. Gemenebest militaire begraafplaats Lijssenthoek mil. Cemetery

betrokken actoren het dossier bijkomend gedetailleerd besproken zal 
worden. Het overleg moet resulteren tot een op alle niveaus gedragen 
definitieve selectie, tot verdere afbakening van kern- en bufferzones 
en tot het opzetten van een integraal beheer voor het geheel van sites.

Als alles verder volgens plan verloopt, dient ons land, samen met 
Frankrijk, in het voorjaar van 2016 een nominatiedossier in bij Unesco. 
Vervolgens wordt dit dossier onderzocht door ICOMOS, de Internationale 
Raad voor Monumenten en Sites. Deze internationale ngo formuleert 
een wetenschappelijk advies voor het Werelderfgoedcomité van 
Unesco. Dit advies wordt in het najaar van 2016 verwacht. In de zomer 
van 2017 zal het Werelderfgoedcomité zich officieel uitspreken over het 
dossier tijdens zijn jaarlijkse vergadering.

Tyne Cot Cemetery in Zonnebeke.

Beeld van Käthe Kollwitz op de Duitse
militaire begraafplaats van Vladslo.

Een heldenhuldekruis op de Belgische
militaire begraafplaats van Oeren.
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Met vereende kracht werken aan 
duurzame ontwikkeling 

cultuur

en versterken, maar ook omdat er veel 
efficiëntiewinst valt te behalen door meer 
gezamenlijk op te trekken.

Een recente evaluatie van de Unesco 
cultuurconventies (zie 194 EX/22 Annex III v.a. p.17, 
te vinden op unesco.org) benadrukt de urgentie 
hiervan. Niet alleen de Werelderfgoedconventie 
(1972) maar bijvoorbeeld ook de Conventie 
voor Immaterieel Erfgoed (2003) en de Haagse 
Conventie ter bescherming van erfgoed in 
tijden van conflict (1954) verheugen zich in een 

TEKST: ROBERT J. QUARLES VAN UFFORT *

Experts buigen zich op bijeenkomst over de vraag hoe de verschillende cultuurconventies van Unesco 
kunnen samenwerken om wereldwijd duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Van 24 tot en met 26 maart 2014 organiseerde de Noorse Nationale Unesco Commissie 
samen met de Universiteit van Bergen een internationale conferentie over de Unesco 
cultuurconventies: “Synergies for Development, Using natural and cultural heritage in 
sustainable development”. Doel van deze bijeenkomst was het tot stand brengen van meer 
synergie tussen de verschillende cultuurconventies die Unesco rijk is. Met name omdat 
erfgoed een steeds belangrijker rol speelt bij duurzame ontwikkeling.

ZES CONVENTIES
De in totaal zes Unesco cultuurconventies (zie kader) kennen elk weliswaar een eigen 
ontstaansgeschiedenis en context, maar op de keper beschouwd gaan zij allen over het 
beschermen van erfgoed. Langzamerhand lijkt de tijd rijp om ook in de praktijk de verdragen 
meer met elkaar te verbinden. Niet alleen omdat de verdragen elkaar inhoudelijk aanvullen 

De cultuurconventie van Unesco

1954
De Conventie voor de bescherming van culturele 
eigendom in geval van gewapende conflicten, 
beter bekend als de ‘Haagse Conventie’, is het oudste 
internationale verdrag dat zich hoofdzakelijk richt op het 
behoud van cultureel erfgoed. Afgesloten in Den Haag 
in 1954, in de directe nasleep van de Tweede Wereld 
Oorlog, tracht deze conventie het gedrag van staten te 
regelen in tijden van oorlog en/of militaire bezetting 
om zo de bescherming van culturele sites, monumenten 
en opslagplaatsen (zoals musea, bibliotheken en 
archieven) te verzekeren.
De Haagse Conventie werd aangevuld met twee 
protocollen: het Eerste Protocol werd aanvaard in 1954, 
terwijl het Tweede Protocol geïntroduceerd werd in 1999 
maar pas in werking trad in 2004.
De Conventie van 1954 omvat zowel roerend en 
onroerend erfgoed, inclusief bouwkundige, historische 
en artistieke monumenten, archeologische sites, 
kunstwerken, manuscripten, boeken en andere objecten 
van artistieke, historische of archeologische waarde, 
alsook allerlei wetenschappelijke collecties, ongeacht 
de oorsprong of eigendomsrecht van de goederen.
www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-
conflict-and-heritage/

1970
De Conventie inzake de onrechtmatige invoer, uitvoer 
of eigendomsoverdracht van cultuurgoederen kwam 

tot stand in het jaar 1970, omwille van het feit dat het 
aantal diefstallen in musea en archeologische sites aan 
het toenemen was in het zuidelijke gedeelte van de 
wereld. Het resultaat was dat privéverzamelaars, en bij 
gelegenheid zelfs ambtelijke instellingen in de Westerse 
wereld, in toenemende mate objecten aangeboden 
kregen die op frauduleuze wijze ingevoerd waren of 
waarvan de origine onbekend was.
Lidstaten van de Conventie van 1970 zijn verplicht om 
in bepaalde domeinen acties te ondernemen, zoals 
preventie - en restitutiemaatregelen en internationale 
samenwerking. Voorbeelden van voorzorgsmaatregelen 
zijn bvb. het bijhouden van inventarislijsten en 
exportvergunningen, educatieve campagnes en het 
invoeren van zware sancties tegen overtreders.
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-
trafficking-of-cultural-property/

1972
De Conventie voor de bescherming van het cultureel 
en natuurlijk werelderfgoed, beter bekend als de 
‘Werelderfgoedconventie’, werd afgesloten te Parijs in 
1972. Het hoofdkenmerk van dit verdrag is de verbinding 
tussen natuurbescherming en het behoud van cultureel 
onroerende goederen. De Werelderfgoedconventie 
erkent dus officieel de wisselwerking tussen mens en 
natuur en de fundamentele noodzaak om het evenwicht 
tussen beide in stand te houden.
Het verdrag bepaalt het soort culturele en natuurlijke sites 
dat in aanmerking komt om ingeschreven te worden op 
de Werelderfgoedlijst, en schrijft de plichten van lidstaten 

voor inzake het identificeren van mogelijke sites en de 
rol die zij spelen voor de bescherming en bewaring van 
deze plaatsen van ‘uitzonderlijke universele waarde’.
http://whc.unesco.org

2001
De Conventie voor de bescherming van cultureel 
onderwatererfgoed werd afgesloten in 2001 zodat 
dit soort erfgoed beter beschermd zou worden door 
lidstaten. Vandaar dat deze Conventie basisprincipes 
voor de bescherming van cultureel onderwatererfgoed 
vastlegt voor de lidstaten, alsook de algemeen erkende 
praktische voorschriften inzake de behandeling en het 
onderzoek hiervan.
Het verdrag bedingt ook dat onderwatererfgoed niet 
commercieel mag uitgebuit worden voor handels- of 
speculatieredenen. Het akkoord regelt noch het eigendomsrecht 
van wrakken noch de verandering van maritieme zones.
www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-
cultural-heritage/

2003
De Conventie voor de borging van het immaterieel 
cultureel erfgoed afgesloten tijdens de Algemene 
Conferentie van Unesco in 2003, heeft als doel het 
borgen van de gebruiken, voorstellingen, expressies, 
kennissen en technieken die gemeenschappen, groepen 
en, in sommige gevallen, individuen, beschouwen als 
een integraal deel van hun cultureel erfgoed.
Immaterieel cultureel erfgoed vindt men terug in 
allerlei vormen, zoals bv. mondelinge overleveringen, 

podiumkunsten, rituelen, feestelijke evenementen, 
maatschappelijke praktijken, kennis en toepassingen 
in verband met de natuur en het heelal, alsook in de 
kennis over traditionele ambachtskunsten.
www.unesco.org/culture/ich/index.php

2005
De Conventie voor de bescherming en de promotie van 
de diversiteit van cultuuruitingen is een internationaal 
juridisch bindende overeenkomst die de creatie, productie 
en verspreiding van culturele goederen, diensten en 
activiteiten door kunstenaars, culturele deskundigen, 
beoefenaars en burgers wereldwijd stimuleert.
Het verdrag kwam er omdat de internationale 
gemeenschap het nodig achtte om te beschikken over 
een internationaal instrument dat de bijzondere aard 
van culturele goederen, diensten en activiteiten erkent 
en deze niet behandelt als om het even welke andere 
handelswaar.
Vermits cultuur niet enkel als een neveneffect van 
ontwikkeling mag worden beschouwd, maar liever 
als een drijfveer voor duurzame ontwikkeling, tracht 
deze conventie een nieuw internationaal kader voor het 
beheer van cultuur te verwezenlijken door lidstaten aan te 
moedigen om: culturele verdragslijnen en maatregelen in 
te voeren die o.a. creativiteit koesteren en de mobiliteit van 
culturele goederen en diensten vergemakkelijken; evenals 
cultuur te integreren in duurzame ontwikkelingsstrategieën 
en nationaal ontwikkelingsbeleid.
www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-
diversity/diversity-of-cultural-expressions/

Unesco-programma's die erfgoed promoten, kunnen ondersteuning bieden aan de cultuurconventies.
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Internationaal verbinden, 
plannen en versterken van het 
borgen van immaterieel erfgoed

erfgoed

van de Wereldbeker Voetbal. Naast dynamiek, 
zijn er nog vele problemen, uitdagingen, kansen 
en ontwikkelingen.

Vele mensen in België kunnen ook, omwille van 
het koloniale verleden, de geschiedenislessen, 
rapporten in de media of de bestseller van David 
Van Reybroeck uit 2010, ook Congo wel situeren, 
in het midden van Afrika. Ze zijn zich, mede door 
berichtgeving over etnisch geweld, bewust 
van diverse buurlanden zoals Rwanda, Burundi 
of de in 2014 erg woelige Centraal Afrikaanse 
Republiek, gelegen ten zuiden van de Sahara, 
waar Frans een van de voertalen is.

Wel, “Zuidelijk Afrika” slaat hier op de groep 
landen die tussen (vooral francofoon) Centraal 
Afrika (met Congo) en Zuid-Afrika (dat er vaak 
wordt bij gerekend) gelegen zijn. De meeste 
landen hebben als gemeenschappelijke voertaal 
het Engels. Uitzonderingen zijn de landen waar 
Portugezen hebben huisgehouden en hun taal 
hebben geïntroduceerd, Angola en Mozambique. 
Het project dat in deze bijdrage besproken wordt 
richt zich, deels om praktische redenen, op de 
landen waar het Engels de voertaal is en die 
de Unesco-conventie van 2003 geratificeerd 
hebben. Zuid-Afrika is een van de weinige 
landen in de regio waar dit laatste nog steeds 
niet gebeurd is. Deze staat wordt dus niet 
meegenomen in het hier voorgestelde project.

In de media in België lezen en horen we niet 
zo vaak over die Engels sprekende landen ten 
noorden van Zuid-Afrika. Zimbabwe, of juister 
de negentigjarige president Robert Mugabe 
(1924), is een van de uitzonderingen die deze 
regel bevestigt. Vooral de voorbije twintig 
jaar hebben vele Westerse landen uit protest 
(onder meer wegens het in beslag nemen van 
landbouw- en andere bedrijven van blanke 
ondernemers) de contacten op een zeer laag 
pitje gezet. Je ondervindt dit snel als je vanuit 
Brussel of een andere Europese stad naar 

TEKST: MARC JACOBS *

Een door Vlaanderen ondersteund Unesco-project gaat dit jaar zeven staten in Zuidelijk Afrika helpen bij 
het uitwerken van een beleid rond immaterieel cultureel erfgoed.

In 2014 wordt er met steun van de Vlaamse Gemeenschap een ambitieus project uitgevoerd 
in zeven landen in Zuidelijk Afrika rond het borgen van immaterieel cultureel erfgoed en de 
Unesco-conventie van 2003. Van 18 tot 21 maart 2014 vond in Harare (Zimbabwe) de opstart 
plaats, in aanwezigheid van ondergetekende, als facilitator en vertegenwoordiger van een 
door Unesco geaccrediteerde ngo en partner in het project: FARO. Vlaams steunpunt voor 
cultureel erfgoed.

VELE VRAGEN
In deze bijdrage probeer ik het strategisch belang van dit project te duiden, door te 
antwoorden op de volgende vragen. Wat bedoelen we met “Southern Africa” en waarom is 
Vlaanderen daar actief? Welke zeven landen? Waarom starten in Harare, hoofdstad van de 
vanuit Europees en diplomatiek perspectief toch wel niet evidente staat Zimbabwe? Hoe is 
Unesco in de regio aanwezig? Wat deed en doet Vlaanderen daar? Hoe is dit project opgezet? 
Hoeveel budget is er beschikbaar en hoe wordt het opgevolgd? Welke hefbomen worden 
geactiveerd? Is dit een slimme, risicovolle, ambitieuze of zinvolle investering? Of een druppel 
op een hete plaat? Is er sprake van een “window of opportunity”, een surfbare golf of van 
een kansrijke mijlpaal in de nabije toekomst? Waarom proberen Unesco, een ngo en een 
overheid uit Vlaanderen met een gerichte, doch bescheiden investering heel voluntaristisch 
een verschil te maken in een hele subregio?

ZUIDELIJK AFRIKA?
De meeste mensen in Vlaanderen kunnen op een wereldkaart Zuid-Afrika aanduiden: een 
bruisende staat die na een moeilijke periode van het Apartheidsregime een volwaardige 
democratie is geworden. In 2010 kwam het land wereldwijd sterk in beeld door de organisatie 

toenemend grote belangstelling van lidstaten, belangenorganisaties en 
het publiek. Hierdoor is de werklast voor de secretariaten van elk van 
deze verdragen aanzienlijk toegenomen, terwijl daar nauwelijks extra 
financiële inkomsten of bijkomende stafleden tegenover staan.

TUSSEN DROOM EN DAAD
Hoewel de noodzaak tot nadere samenwerking alom wordt erkend, 
blijkt het in de praktijk nog niet zo eenvoudig meer synergie tussen de 
cultuurconventies te realiseren. Niet alleen heeft elk verdrag een eigen 
juridische basis met eigen statutaire verplichtingen en regels, maar ook 
lopen de belangen van de lidstaten en de betrokken belangengroepen 
bepaald niet altijd parallel. Toch zijn er ook goede mogelijkheden om 
te komen tot meer synergie. Bijvoorbeeld via het aanpassen van de 
operationele richtlijnen van de verschillende verdragen. En ook kunnen 
de diverse conventiesecretariaten en lidstaten - waar mogelijk - 
gezamenlijk hun identificatie, monitoring, rapportage, communicatie en/
of financiering uitvoeren in plaats van voor elke conventie afzonderlijk. 
Zo kan een betere bescherming van (veelal bedreigd) cultureel en 
natuurlijk erfgoed worden bereikt door middel van een effectievere 
inzet van menskracht en middelen.

Het huidige tijdsgewricht lijkt daartoe bij uitstek uit te nodigen. Niet alleen 
zijn Unesco’s middelen voor de bescherming van cultureel en natuurlijk 
erfgoed schaarser dan ooit in relatie tot het grote beroep dat wereldwijd 
wordt gedaan op implementatie van de cultuurconventies en gerelateerde 
instrumenten. Van groot belang is daarnaast ook dat cultureel en natuurlijk 
erfgoed een steeds belangrijkere plaats krijgt in post-2015 agenda van 
de Verenigde Naties. Steeds breder wordt onderkend dat de cultuur en 
duurzame ontwikkeling nauw met elkaar verbonden zijn. 

De cultuurconventies en enkele andere aan Unesco verbonden 
programma’s en netwerken (zoals Man and Biosphere, Geoparks en 
Creative Cities) worden daarbij gezien als belangrijke instrumenten om 
een duurzame wereld dichterbij te brengen en concreet uitvoering te geven 
aan de in 2015 wereldwijd af te spreken duurzaamheiddoelstellingen. 

Ook creatieve industrie en duurzaam toerisme (beide vaak gerelateerd 
aan erfgoed) worden aantoonbaar steeds belangrijkere motoren voor 
duurzame ontwikkeling (zie bijvoorbeeld: UNESCO Creative Economy 
Report 2013, special edition).

MOTOR VOOR DUURZAME ONTWIKKELING
Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, verwoordde dit tijdens 
de opening van de conferentie als volgt: “Cultuur is een drijvende 
kracht voor duurzame ontwikkeling, voortgestuwd door de groei van 
de cultuursector, creatieve industrieen, duurzaam toerisme en kunsten 
& ambachten. Het is ook een stimulator van duurzame ontwikkeling 
– de context waarbinnen een ontwikkelingsagenda kan gerealiseerd 
worden door middel van het verzekeren van de betrokkenheid van 
lokale gemeenschappen en van sociale inclusie – die zorgt voor meer 
efficiëntie en impact.

Later in de conferentie ging Francesco Bandarin (bij het Unesco 
Secretariaat verantwoordelijk voor de Cultuurconventies) in op de wijze 
waarop de afgelopen periode door Unesco hard is gewerkt om de rol van 
cultuur voor duurzame ontwikkeling hoger op de VN agenda te krijgen. 
In de aanloop naar de topconferentie in 2015, waar naar verwachting de 
nieuwe doelen voor duurzame ontwikkeling zullen worden vastgelegd, 
hebben inmiddels diverse belangrijke internationale conferenties 
plaatsgevonden waar cultuur veel sterker dan voorheen is geagendeerd.

Ook in de ruim 20 posterpresentaties tijdens de conferentie werd 
ingegaan op het versterken van de cultuurconventies en hun betekenis 
voor duurzame ontwikkeling. Niet in de laatste plaats ging veel 
aandacht uit naar het beter betrekken van lokale gemeenschappen bij de 
implementatie van de conventies en het belang van goede communicatie 
over de Unesco conventies. In de posterpresentatie van de Nederlandse 
Nationale Unesco Commissie werden specifieke suggesties gedaan 
voor een betere implementatie van de Werelderfgoedconventie.

* De auteur is Algemeen secretaris van de Nationale Unesco Commissie van Nederland. 

Het besef groeit dat cultuur kan bijdragen tot duurzame ontwikkeling.

Empaako naamtraditie in Oeganda versterkt de gemeenschapsbanden.
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Harare moet vliegen: de vroeger bestaande rechtstreekse vluchten 
van de grote Europese luchtvaartbedrijven zijn opgedoekt. Je geraakt 
er via omwegen en tussenstops (via Zuid-Afrika of Egypte) en lange 
wachttijden. Daarom had ik voor onderweg, in mijn handbagage twee 
recente boeken over wat er in deze regio aan de hand is. 

Enerzijds las ik een boek van Philippe Gervais-Lambony met de 
veelzeggende titel, “L’Afrique du sud et les États voisins” (Parijs, Armand 
Collin, 2013). Hij maakt daarin duidelijk hoe de ontwikkelingen in Zuid-
Afrika en de recente snelle achteruitgang van Zimbabwe deze regio die 
zeer rijk is aan allerlei waardevolle grondstoffen (“l‘Afrique des mines”) 
tekenen. De auteur claimt dat het zinvol is om de verschillende staten 
in samenhang te zien en te benaderen, zelfs als “une Afrique australe 
mondialisée”. Anderzijds had ik het eveneens zeer verhelderende boek 
dat samengesteld werd door Gretchen Bauer en Scott Taylor, Politics 
in Southern Africa. Transition and Transformation (Londen, Lynne 
Rienner Publishers, 2011) bij. Zowel de bespreking van het proces van 
dekolonisatie en de bijzondere rol die Britse bedrijven speelden in de 
19de en 20ste eeuw, sociaal-economische parameters en de recente 
politieke geschiedenis en actualiteit, wetgeving en structuur van de 
instellingen worden er kort geduid. 

Uit de lectuur komt een beeld naar voor van vele “uitdagingen” (waarbij 
hiv/aids een enorme impact blijkt te hebben), maar ook wel van een 
groot potentieel, van enkele succesverhalen en van veel hoop op een 
betere toekomst. Het lezen van de twee boeken onderweg overtuigde 
me enerzijds dat het verantwoord is om deze regio niet te negeren of 
links te laten liggen, maar dat het net goed is om precies hier hefbomen 
van samenwerkingsontwikkeling te creëren en steun te geven aan 
initiatieven die erop inzetten om de staten in deze regio samen naar 
oplossingen te laten zoeken. Toch vroeg ik me af, na het lezen van de 
iets meer of sneller hoopgevende verhalen over Botswana of Namibië, 
over hun relatieve stabiliteit, rijke hulpbronnen, democratische 
aanknopingspunten en interessante genderverhoudingen in het 
politieke en administratieve leven, waarom Unesco me niet naar 
Gaborone (hoofdstad van Botswana) of Windhoek (hoofdstad van 
Namibië) had laten komen, maar gekozen had voor Harare om te 
trachten er het project te verankeren. “Pourquoi faire simple, quand 
on peut faire compliqué”?, zo hield Jacques Revel ons voor bij het 
uitvoeren van menswetenschappelijk onderzoek; in beleidskwesties is 
het een nog moeilijker, maar daarom niet minder relevante uitdaging.

UNESCO IN DE SUBREGIO
De voorbije jaren functioneerden twee zogenaamde “cluster offices” 
van Unesco in respectievelijk Harare en Windhoek. Het zijn deze twee 
lokale knooppunten die het nieuwe project dat ik hier voorstel, leiden. 
Er is momenteel een grote fusieoperatie bezig, waarbij het plan is om 
de coördinatie-eenheden van Unesco in Harare te concentreren. Dit is 
wellicht een bijkomende reden om het project in Harare te lokaliseren, 
om, wanneer het mogelijk en verantwoord is, het te outsourcen naar 
een instelling van een van de betrokken landen, zo mogelijk Zimbabwe. 
Een niet onbelangrijke factor die niet ten volle was ingecalculeerd bij 
het ontwerpen van het project in 2013, is het effect van de verkiezingen 
in de zomer van 2013 in Zimbabwe (die opnieuw de wereldpers gehaald 
hebben en veel commentaar hebben uitgelokt). Bij de vorming van een 
nieuwe regering werd een nieuw ministerie voor cultuur opgericht: 
op zich een gunstige evolutie, maar uiteraard niet in 1-2-3 geregeld of 
gestabiliseerd. Het betekende dat bij het opstarten van het project in 
2014, de institutionele situatie nog te onduidelijk was om het op zeer 

korte termijn te realiseren project van minder dan een jaar aan een 
Zimbabwaanse partner toe te wijzen en daarom coördineren de Unesco-
clusteroffices (noodgedwongen, ondanks de eigen onderbezetting) de 
opstart zelf. De lokale, vanuit Windhoek opererende Unesco-official (uit 
Kroatië) Damir Dijakovic kent de lokale gevoeligheden, mogelijkheden, 
al gelukte en mislukte vroegere projecten goed en gaat, zo stelde ik vast, 
in een doortastende stijl voor een heel pragmatische en realistisch”, 
maar daarom niet minder ambitieuze of voluntaristische, aanpak.

FLANDERS FUND IN TRUST EN DE PERIODIC REPORTS
De Vlaamse overheid heeft een fonds opgericht bij Unesco: het Unesco/
Flanders Funds in Trust. Een van de intelligente keuzes de voorbije 
jaren was om een deel van het hierin gestorte geld toe te wijzen aan 
projecten rond het jonge werkveld van het borgen van immaterieel 
cultureel erfgoed en het mee steunen van het Unesco-conventie van 
2003 enerzijds en anderzijds daarbij te kiezen voor (die interessante 
regio onderaan) Afrika. In overleg met het Secretariaat van de Conventie 
van 2003 in het Unesco hoofdkwartier in Parijs en de ankerpunten in 
Harare en Windhoek werden tot nog toe drie projecten uitgewerkt. 
Hierbij werd naadloos aangesloten bij prioriteiten van Unesco en bij 
de wereldwijde strategie van de Sectie Immaterieel Erfgoed om in dit 
tweede decennium vooral te investeren in competentieopbouw en het 
leren “zien” en gebruiken van de mogelijkheden van de Conventie en de 
bijbehorende, om de twee jaar veranderende, operationele richtlijnen.

“Nieuw project richt zich op 

7 Afrikaanse landen.”

PILOOTPROJECTEN
Het eerste voorstel dat met 275.000 US dollar gefinancierd werd, was: 
“‘A series of pilot projects in community-based intangible heritage 
inventorying on a grassroots level in six selected countries in Sub-
Saharan Africa”. Deze reeks werd uitgevoerd tussen juni 2009 en 
oktober 2011. De landen die deelnamen waren Botswana, Lesotho, 
Malawi, Swaziland, Oeganda en Zambia. Het was een van de eerste 
experimenten van de “capacity building”-campagne rond de Conventie 
van 2003. Er werden mensen getraind in het begrijpen van de Conventie 
en vooral in het verrichten van veldwerk, om immaterieel erfgoed te 
documenteren. Interessant was de keuze om, helemaal in de geest 
van de conventie, te proberen lokale gemeenschappen en groepen te 
betrekken bij het maken van inventarissen. Wat ik zelf in gesprekken 
met diverse betrokkenen heb opgevangen is dat sommige projecten 
met onvermijdelijke kinderziektes te kampen hadden, maar dat er in 
een aantal van die landen wel interessante ervaringen en successen 
genoteerd werden. Er is in Vlaanderen nauwelijks ruchtbaarheid aan 
gegeven, en het is al helemaal niet opgepikt in de pers en nauwelijks 
in de erfgoedsector. Interessant vind ik dat het begint op te duiken 
in de internationale wetenschappelijke literatuur, zoals bijvoorbeeld 
in de bijdrage van Susan Keitumetse, Intangible Cultural Heritage in 
Botswana, in: Michelle Stefano, Peter Davis & Gerard Corsane (eds.), 
Safeguarding Intangible Cultural Heritage, Woodbridge, The Boydell 
Press, 2012, pp. 149-152. De niet geplande, maar stilletjes (irrealistisch) 
verhoopte verzilvering in de vorm van succesvolle internationale 
nominaties voor de representatieve lijst (artikel 16) of de lijst van 
elementen die dringende borging nodig hebben (artikel 17 van de 

conventie van 2003) is niet gelukt. Maar dit heeft ook veel te maken met het steeds moeilijker 
wordende ‘spel’ rond het opstellen van een dossier voor die internationale lijsten en de heel 
specifieke expertise, retorische vermogens en ‘inside-knowledge’ die daarvoor nodig is (iets 
wat in België, bijvoorbeeld bij FARO, de voorbije jaren opgebouwd werd). 

Ook het tweede project dat gehonoreerd werd met financiering via het Vlaamse UNESCO-fonds 
was een origineel idee. Het liep van maart 2011 tot maart 2012 onder de titel “‘Strengthening 
national capacities for implementing the Convention for the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage in four selected countries in Africa”. Er was een budget van net geen 400.000 
US dollars voorzien, dat besteed werd in Botswana, Malawi, Zambia en Zimbabwe. Naast 
trainingen en vormen van “capacity building”, werden vier interessante rapporten opgeleverd, 
met een analyse van de bestaande wetgeving en institutionele structuren in de vier landen, 
in confrontatie met verwachtingen die in de conventietekst uit 2003 en de operationele 
richtlijnen kunnen afgeleid worden. Ik had het geluk deel te kunnen nemen aan een workshop 
in Harare in 2011, waar de verschillende rapporten besproken en vergeleken werden. Deze 
rapporten werden, jammer genoeg, niet gepubliceerd. Het was voor mij de voorbije maanden 
eerder onduidelijk hoe ze intern gebruikt werden. In elk geval komen ze nu van pas om een snel 
inzicht te krijgen in de problemen, uitdagingen en beschikbare instrumenten in vier staten. 

Voor onderzoekers en adviseurs zijn ze vooral bruikbaar in combinatie met de stilaan online 
komende “periodic country reports”, met bijbehorende analyses door Unesco. De Conventie 
voorziet dat elke lidstaat in het zesde jaar na de ratificatie (en daarna telkens na zes jaar) 
een gedetailleerd verslag uitbrengt van hoe ze de voorbije periode de Unesco-conventie en 
de operationele richtlijnen hebben geïmplementeerd. Hoe ze het borgen van immaterieel 
erfgoed hebben verankerd in wetgeving, beleid, instellingen en hoe ze samen- en netwerking 

met relevante ngo’s, gemeenschappen en 
groepen hebben waargemaakt. Wat er gebeurd 
is met elementen die op de representatieve 
lijst (artikel 16 van de conventie) prijken en 
hoe gemeenschappen erbij betrokken waren. 
Een van de vragen op het invulformulier peilt 
expliciet naar de samenwerking op regionaal of 
subregionaal (dat wil zeggen buurlanden) niveau.

Deze rapporten zijn zeer belangrijke documenten 
om globaal te leren en de evolutie van het 
immaterieel-erfgoedparadigma op te volgen 
en eventueel via de operationele richtlijnen bij 
te sturen. Het Unesco-secretariaat doet grote 
inspanningen om dit te stroomlijnen en ook 
wel op detailniveau te begeleiden. De volgende 
maanden zullen de rapporten van pas komen 
om een analyse te maken van de evoluties 
van nationaal beleid, in combinatie met 
enkele tientallen landenrapporten die in 2014 
beschikbaar zullen zijn. 

Ngonie vrouwen dansen de Ingoma in Malawi.
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HET PROJECT IN 2014
Het nieuwe project, dat zowel van Unesco als van de Vlaamse overheid 
groen licht kreeg in 2013, draagt de titel “Strengthening sub-regional 
cooperation and national capacities in seven Southern African 
countries for implementing the 2003 Convention for the Safeguarding 
of the Intangible Cultural Heritage”. Er wordt in het kalenderjaar 2014 
in totaal 250.000 euro besteed in de volgende zeven landen: Botswana, 
Lesotho, Malawi, Namibië, Swaziland, Zambia en Zimbabwe. Verder 
stelt FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed gratis expertise 
en consultancy ter beschikking. 

De opstartvergadering vond in maart 2014 in Harare plaats. Het 
oorspronkelijke projectplan werd in overleg met telkens minstens twee 
vertegenwoordigers uit de zeven landen, met inbreng van Unesco-
personeel, twee ervaren facilitators uit de regio en ondergetekende als 
FARO-medewerker, verder ingevuld en op punt gesteld. “Domesticating 
the convention” was de, voor mij, enigszins verrassend geformuleerde 
uitdaging die enkele betrokkenen voor hun land zagen in de nabije 
toekomst. Het kunnen formuleren van mijn visie dat het toch ook over 
“appropriating”, “applying” én “cultivating the convention and the 
operational directives” (en eventueel, voor die operationele richtlijnen 
“changing”) gaat, was een van de redenen, waarom de aanwezigheid 
van een beleids- en erfgoedspeler en kritische erfgoedstudies-
academicus uit het verre België, misschien toch wel nuttig was. Ik kon 
meer of andere dingen zeggen dan de Unesco-officials en ook telkens 
voorbeelden uit andere delen van de wereld (zoals Labrador-New 
Foundland, Brazilië of België) aanbrengen als dat nuttig bleek.

“Nationale comités stroomlijnen 

het borgen van erfgoed.”

DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT
Een eerste strategische doelstelling van het project is het (verder) 
trachten te creëren van een kritische massa van specialisten die 
vertrouwd zijn met de Conventie. Er wordt telkens 10.000 dollar per land 
ter beschikking gesteld om “train the trainer”-opleidingen van minstens 
een week op te zetten voor telkens 10 à 15 personen. Het doel is tegen 
het einde van 2014 een groep van tussen de 70 à 105 sleutelfiguren in 
de regio intensief kennis te laten maken met de Conventie én met de 
operationele richtlijnen, met ook bijzondere nadruk op inventarisering en 
strategische planning . In de opstartworkshop in Harare, werd duidelijk 
dat verschillende landen verschillende behoeften hebben, deels om dat 
het immaterieel-erfgoedbeleid en borgingspraktijk er varieert van een 
opstartfase tot meer gevorderde fases. Het is duidelijk dat na enkele 
jaren van de groep van ambtenaren uit een aantal landen die een 
training gevolgd heeft in deze regio, niet langer iedereen in de sector 
werkt of de kans heeft gekregen iets te doen met de opgedane kennis. 
Vandaar dat nu gesproken werd over een bewuste spreiding van die te 
trainen doelgroep: én ambtenaren én academici én leden van Unesco-
commissies én mensen actief in musea én indien mogelijk mensen 
actief in de ngo’s. In het projectvoorstel heeft men het over het maken 
van “a pool of resource persons operational in the region”. De landen, 
versta de op de workshop aanwezige vertegenwoordigers, hebben elk 
de verantwoordelijkheid om dit zo goed mogelijk in te kleuren.

Zeer belangrijk is de rol van twee, uit vorige opleidingsprogramma’s 
overgebleven en door Unesco erkende (en frequent ingezette) 
facilitators uit de regio, die de opstartworkshop in Harare mee 
begeleidden: een leidend ambtenaar van de musea in Malawi, Lovemore 
Mazibuko, en Stephen Chifunyise, een gepensioneerd topambtenaar 
en kabinetsadviseur, bekend schrijver, dramaturg – cultuurpaus 
eigenlijk – uit Zimbabwe. Zij zullen wellicht worden opgeroepen door 
de betrokken landen om de train-de-trainergroepen te begeleiden. Het 
is mijn overtuiging dat voor het welslagen van het implementeren en 
toepassen van de conventie van 2003, de aanwezigheid, passie en 
activiteiten van enkele goed geïnformeerde “trekkers” of culturele 
makelaars cruciaal zijn. 

Verder bestaat het project uit het gezamenlijk laten nadenken en werken 
van beleidsmakers, -beïnvloeders en ambtenaren rond de Unesco-
conventie van 2003, rond relevante wetgeving en rond institutionele 
vertaling. Geleerd uit vorige ervaringen, werd door de coördinator van 
Unesco, Damir Dijakovic, volop gehamerd en ingezet op het oprichten 
en, belangrijker: laten werken van National Intangible Cultural Heritage 
Committees. Dit zouden (lerende en adviserende) overlegorganen 
kunnen zijn van vijf à twintig leden die met het borgen van immaterieel 
erfgoed bezig zijn, als beleidsmaker, als erfgoedwerker, als academicus 
of als beoefenaar of lokaal bemiddelaar. In sommige landen in de 
subregio bestaan ze al op papier en in andere landen moeten ze 
nog worden opgericht. Precies overlegorganen waar de geest en de 
letter van de conventie en de operationele richtlijnen kunnen worden 
besproken in relatie met noden, mogelijkheden en kansen in het land 
en de regio zijn nodig. Uit gesprekken met de betrokkenen leerde ik dat 
Dijakovic wellicht gelijk heeft, om die formule zo sterk uit te spelen en 
op de agenda te zetten, naast capacity building, maar dat er ook wat 
externe en vervolgens vooral interne druk en vraag zullen nodig zijn 
om dit te laten werken (in de geest van de conventie). Uiteraard zal dit 
niet in alle landen (en vooral voor de betrokken ambtenaren en politici) 
even evident zijn, om niet alles in de veilige en controleerbare schoot 
van de administratie te houden, maar breder te spreiden en de kennis, 
visies en energie van experten, specialisten en andere actoren te 
betrekken. Groepsdruk onderling van de betrokken staten, of positiever 
geformuleerd wederzijdse referenties en inspiratie, kan hierbij een 
factor zijn.

ASPIRATIES VOOR HET VERVOLG
Het is duidelijk dat de dynamiek en vraag eigenlijk van in de regio 
moet komen om tot duurzame oplossingen te komen. Er dient zich een 
belangrijke richtdatum of “window of opportunity” aan, die bij het 
maken van het projectvoorstel nog niet bekend was. Namibië heeft zich 
kandidaat gesteld om eind november 2015/begin december 2015 de tiende 
bijeenkomst van het Intergouvernementeel Comité van de Conventie van 
2003 te organiseren. Dit betekent niet alleen dat de internationale groep 
van drie- à vijfhonderd sleutelfiguren rond de Unesco-conventie voor het 
borgen van immaterieel erfgoed voor een week neerstrijken in Windhoek, 
maar ook dat de schijnwerpers op de regio gericht zullen zijn. Het stelt 
een extra uitdaging voor het lopende project, want, zo bleek tijdens 
de bijeenkomst in Harare, het zou heel mooi zijn als dit deel van Afrika 
op een positieve manier in beeld zou kunnen komen, met de hoopvolle 
boodschap dat een duurzaam traject rond de borging van immaterieel 
erfgoed werd ingezet, en dat de Conventie als een hefboom voor 
duurzame ontwikkeling kan functioneren. Het herschikken en aanvullen 

van de operationele richtlijnen met een nieuw hoofdstuk over “sustainable development” staat 
in 2015 en 2016 op de internationale agenda. Er is een grote nood aan goede en realistische 
voorbeelden, met bijzondere nadruk op het Zuiden en Afrika (en heel in het bijzonder Zuidelijk 
Afrika). Dat lijkt een straffe uitdaging voor een vervolgtraject, al zou het aantonen van regionale 
samenwerking en uitwisseling en het kunnen demonstreren dat met succes ingespeeld is op en 
gebruik gemaakt werd van de mogelijkheden die het Fonds van de Conventie biedt, ook al erg 
goed zijn. Het organiseren van de bijeenkomst van het Intergouvernementeel Comité in de regio 
maakt het deelnemen als observator van leden van de op te richten ICH-commissies en getrainde 
trainers en andere specialisten uit de regio bijzonder interessant. Het zou een gelegenheid zijn om 
een duurzame werking op poten te zetten. Daarnaast is het een gelegenheid om communicatie 
te voeren rond de met Vlaamse steun opgestarte projecten. 

Er werd tijdens de bijeenkomst in Harare in maart 2014 afgesproken dat de deelnemende landen 
uit het project tegen maart 2015 een dossier zouden indienen voor een van de internationale 
lijsten van de conventie of voor een ondersteuningsdossier van meer dan 25 000 US dollar 
(tweejaarlijkse cyclus) en zo mogelijk ook een dossier voor ondersteuning van projecten met 
een budget van minder dan 25 000 US dollar (die sneller kunnen behandeld en gehonoreerd 
worden). Op verzoek van de deelnemers, zegde FARO toe om in 2014 en 2015, via internet, 
commentaar, feedback en advies te geven op de ingevulde formulieren met precieze koppeling 
naar expliciete en impliciete criteria en naar documenten van het Intergouvernementeel 
Comité, om zo de slaagkansen te verhogen. De op te richten nationale ICH-commissies zullen 
de verschillende versies van het dossier en de feedback bespreken. 

Uiteraard moeten we ook realistisch blijven als het over het borgen van immaterieel erfgoed en 
de Unesco-conventie van 2003 gaat; want (net zoals bij ons) zo moeten in al die landen (de op de 
bijeenkomst in Harare niet aanwezige) ministers en topambtenaren (telkens opnieuw) overtuigd 
worden, moeten verkiezingen, machtsverschuivingen en reorganisaties van ministeries 
overleefd worden, moet gehoopt worden dat de door de huidige besparingen sterk verzwakte 
Unesco dit kan blijven trekken en met haar gezag kan blijven opvolgen en voeden... Maar de 
keuzes om enkele tientallen mensen (“trainers”, versta culturele makelaars) op te leiden, om 
actief aan te sturen op het oprichten en laten functioneren van nationale immaterieel cultureel 
erfgoed-overlegorganen en het, als een haalbare mijlpaal, samen inzetten om als Zuidelijk 
Afrikaanse regio op een positieve manier naar voor te komen eind 2015, op de tiende, (hopelijk) 
in Namibië plaats vindende bijeenkomst van het Intergouvernementeel Comité, lijken mij het 

in de huidige omstandigheden wel de moeite om 
te proberen. En hopelijk vanuit Vlaanderen een 
vervolgtraject in 2015 te overwegen, inzettend 
op dezelfde mijlpaal eind november 2015 (10.
COM), die ook zichtbaarheid voor de Vlaamse 
Gemeenschap en het Unesco Flanders Fund in 
trust kan genereren. 

Dat de hier beschreven trajecten niet geïsoleerd 
zijn maar dat er ook pogingen van de Vlaamse 
overheid waren, die de volgende jaren mogelijk 
worden gecontinueerd, om via gerichte  
impulsen en investeringen onder meer in de 
gezondheidszorg en landbouw in een land als 
Malawi duwtjes in een goede richting te geven, 
heb ik pas recent geleerd. Dankzij de hogere 
vermelde boeken over Zuidelijk Afrika en door 
informele gesprekken met sommige deelnemers 
aan de vergadering in Harare in maart 2014, 
begrijp ik beter het belang van de keuze van 
Unesco en de Vlaamse overheid om met 
meerdere landen tegelijkertijd te werken en om 
in te zetten op het identificeren, samenbrengen 
en ondersteunen van sleutelfiguren die, 
bijvoorbeeld via het borgen van erfgoed, aan 
duurzame ontwikkeling in hun land en in de regio 
willen werken. 

* De auteur is directeur van FARO. Vlaams steunpunt voor 

cultureel Erfgoed, houder van de UNESCO Chair on Critical 

Heritage Studies and the Safeguarding of the Intangible 

Cultural Heritage (Vrije Universiteit Brussel) en lid van de 

Vlaamse Unesco Commissie.

Traditioneel vervaardigen van potten in het Kgatleng district in Botswana.
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3. Hoewel overheden steeds vaker de middelen voor Unesco terugschroeven, was de interesse 
voor Unesco vanuit de civil society nog nooit zo groot. De link met Unesco blijft met andere 
woorden een goede waardemeter. Het maatschappelijk middenveld heeft bovendien 
hoge intellectuele verwachtingen van de Organisatie, waarbij een duidelijk spanningsveld 
ontstaat tussen de toenemende diplomatieke doelstellingen van Ambassadeurs en 
Permanente Vertegenwoordigingen ten nadele van de intellectuele rol die experts dienen 
te vervullen.

4. Door de ondertekening van Conventies hebben de verschillende overheden zich bereid 
verklaard om te handelen in overeenstemming met de internationale regelgeving. Toch is er 
nog te vaak een beperkt bewustzijn van de implicaties van dergelijke ondertekening.

5. De beleidsdoelstellingen van Unesco zijn vaak erg uitgebreid, waardoor het moeilijk is om 
hierover op een concrete manier te communiceren met het middenveld, maar zeker ook met 
de beleidsverantwoordelijken, met als gevolg een afnemende interesse voor en financiering 
van Unesco. Aansluitend hierbij wordt vastgesteld dat de impact van een domein als 
‘cultuur’ moeilijk te meten valt, waardoor Commissies blijvend moeten investeren om de 
‘aantrekkelijkheid van Unesco’ te waarderen. Het is en blijft hierbij verleidelijk om alles 
een economische stempel te geven, terwijl de werking van Unesco veel meer is dan een 
organisatie die inkomsten kan genereren.

JAARLIJKSE ONTMOETING
Om deze vaak ontmoedigende vaststellingen om te zetten in kansen, formuleerde de 
vergadering enkele concrete oplossingen. Vooreerst was er eensgezindheid over de oprichting 
van een Europees netwerk. Op deze manier worden de intellectuele expertise en de nationale 
capaciteiten van de verschillende Commissies gericht gebundeld. Het uiteindelijke netwerk zal 
bestaan uit de landen van de Europese Unie, de kandidaat-EU-lidstaten en de EFTA-landen. In 
totaal zullen hierdoor 34 landen aangeschreven worden om zich aan te sluiten bij dit netwerk. 
Jaarlijks zal deze vergadering eenmaal bijeenkomen.

Daarnaast zal ook de virtuele samenwerking versterkt worden via onder andere een 
(interactieve) website, een gedeelde nieuwsbrief, maar ook via het opdrijven van het aantal 
onderlinge teleconferenties.

Met deze meer intensieve samenwerking, streeft het netwerk volgende doelstellingen na:
1. De centrale doelstelling is het verhogen van de slagkracht en geloofwaardigheid van 

Unesco’s beleid, en dit wereldwijd. Hierbij zal ook aandacht geschonken worden aan het 
minder bekende werk van Unesco (o.a. op vlak van bio-ethiek of oceanografie).

2. Via dit netwerk zullen de Commissies streven naar het omzetten van de vaak vage Unesco-
doelstellingen in concrete, tastbare en aantrekkelijke activiteiten en publicaties.

3. Op deze manier wordt een verhoogde 
visibiliteit van de werking van de 
Commissies gegenereerd, waarbij het 
voor iedere buitenstaander duidelijk wordt 
welke meerwaarde het internationale 
expertisenetwerk kan bieden.

4. Door het combineren van deze expertise 
groeit de geloofwaardigheid en slagkracht 
van de – door het netwerk – geformuleerde 
adviezen aan Unesco, maar ook aan de 
Permanente Vertegenwoordigers of aan 
nationale beleidsmakers. De Commissies 
zullen via deze adviezen en activiteiten 
de lidstaten blijvend attent maken op hun 
aangegane engagement dat voortvloeit 
uit de ratificatie van een Conventie. Door 
een frequente onderlinge consultatie en 
gemeenschappelijk gedragen publicaties 
wordt een gestroomlijnde boodschap 
bovendien mogelijk.

5. Een meer intensieve samenwerking tussen 
de expertisenetwerken leidt tot een win-win 
voor zowel het maatschappelijk middenveld, 
de lidstaten als voor Unesco. Niet alleen 
vanuit wetenschappelijk of sociaal oogpunt, 
maar zelfs op geopolitiek vlak kunnen 
dergelijke regionale samenkomsten enkel tot 
positieve synergiën leiden. Een persoonlijk 
contact tussen de leden van de verschillende 
Commissies verlaagt bovendien de 
drempel om bij (project-)voorstellen, 
vragen of problemen vlotter met elkaar te 
communiceren en elkaars expertise in te 
roepen.

6. Eens dit netwerk formeel uitgebouwd 
is, kan bovendien als blok gezocht 
worden naar expertinput door bepaalde 
bestaande (intellectuele) netwerken of 
think tanks. Daarnaast biedt dit netwerk 
ook kansen bij de zoektocht naar financiële 
ondersteuningsbronnen van externe 
partners, zoals de Europese instellingen of 
grote internationale bedrijven.

De ambitieuze doelstellingen tonen aan dat er 
nog een lange weg te gaan is, maar de neuzen 
wijzen in dezelfde richting, de visieteksten 
werden geschreven, de plannen getekend en 
de eerste steen gelegd. Wordt (ongetwijfeld) 
vervolgd! 

* De auteur is Algemeen secretaris van de Vlaamse Unesco 

Commissie.

Op naar een Europees
expertennetwerk

Unesco

Commissies en van Unesco toeneemt op vlak van effectiviteit en 
efficiëntie. Waarom is dergelijk netwerk zo noodzakelijk? Waaruit zal deze 
samenwerking bestaan? Wat is de meerwaarde en hoe zal dit zich idealiter 
vertalen in de dagdagelijkse werking van de verschillende Commissies? 
Deze vragen stonden centraal tijdens de tweedaagse brainstormsessie 
met vertegenwoordigers van de Duitse, Nederlandse, Oostenrijkse, 
Poolse, Tsjechische, Vlaamse, Zweedse en Zwitserse Commissie.

Vooreerst noteerden de deelnemers volgende vaststellingen:
1. Het mandaat van Unesco blijft erg relevant voor de internationale 

beleidsvoering. Kwaliteitsonderwijs, wetenschappelijke 
samenwerking, duurzame ontwikkeling, culturele diversiteit, 
erfgoedbeleid en ontwikkelingen in de cyberspace zijn maar enkele 
topics waar Unesco actief op inzet. Deze inspanningen kunnen 
nationaal versterkt worden door de nationale Commissies en 
hun expertnetwerken die in elk van de 195 lidstaten bestaan. De 
brainstormsessie maakte duidelijk dat elke Commissie binnen de 
eigen grenzen rond dezelfde topics werkt, waarbij de algemene 
zichtbaarheid van de eigen inspanningen beperkt blijft.

2. Wereldwijd bestaan er tal van sub-regionale samenkomsten, 
waarbij bepaalde landen elkaar op regelmatige basis ontmoeten 
(bijv. de Duitstalige of Baltische staten).

TEKST: TIJS D'HOEST *

Verschillende Nationale Unesco Commissies van Europese landen gaan samenwerken om hun slagkracht 
te vergroten.

In navolging van de ontmoeting van de Dagelijkse Besturen van de 
Duitse en Vlaamse Unesco Commissie met vertegenwoordigers van 
het Unesco Liaison Office and Representation to the European Union 
in Brussel, werd in april 2013 een eerste internationaal seminarie 
georganiseerd voor enkele Europese Nationale Commissies (zie 
UNESCO info 88, De intellectuele rol van Unesco, pag 10-11). De 
centrale vraag luidde toen: hoe kan Unesco effectief en efficiënt 
haar oorspronkelijke intellectuele rol reactiveren? Voorzitters en 
algemeen secretarissen van de Duitse, Finse, Hongaarse, Kroatische, 
Nederlandse, Oostenrijkse, Poolse, Sloveense, Vlaamse en Zwitserse 
Unesco Commissie namen deel aan dit seminarie. Deze samenkomst 
maakte duidelijk dat heel wat Commissies met gelijkaardige vragen en 
uitdagingen kampen. Hierdoor werd formeel opgeroepen om werk te 
maken van een Europees netwerk van Nationale Commissies om de 
violen gelijk te stemmen en de krachten te bundelen.

NETWERK OPRICHTEN
Het momentum werd aangegrepen en in maart 2014 kwam een kerngroep 
van Europese Nationale Commissies samen in Genève om het netwerk in 
zijn definitieve vorm te gieten. De uiteindelijke doelstelling is om tegen 
de herfst van 2015 een netwerk van 34 Nationale Commissies te hebben 
dat actief synergiën nastreeft, waardoor de werking van de verschillende 

Nationale Unesco Commissies

Tot op vandaag is Unesco de enige organisatie binnen 
de Verenigde Naties die werkt met een systeem van 
nationale commissies om zowel de intellectuele en 
professionele kringen als de belangrijkste culturele, 
wetenschappelijke en educatieve instellingen bij de 
werkzaamheden van de Organisatie te betrekken.

De commissies in de lidstaten van de Organisatie vormen 
de nationale aanspreekpunten die Unesco kunnen helpen 
bij de oriëntering en ontwikkeling van haar programma’s. 
Een commissie in een lidstaat ondersteunt naast Unesco 
zelf, ook haar eigen regering met adviesverlening over 
alle Unesco-materies. Ten slotte kan de commissie zelf 
initiatieven nemen om de doelstellingen van Unesco in 
eigen land te helpen realiseren.

Unesco erkent enkel nationale Commissies omdat de 
organisatie, zoals overal binnen de Verenigde Naties, 
werkt volgens het principe van één land één stem. De 

administratie en de besluitvorming van Unesco stemmen 
bijgevolg af op één centraal aanspreekpunt per lidstaat.

Op 12 februari 1949 is de Nationale Belgische Unesco 
Commissie opgericht. Zij viel onder de bevoegdheid 
van de Minister van Buitenlandse Zaken en kreeg 
het mandaat om de gouvernementele en niet-
gouvernementele activiteiten met Unesco te coördineren. 
Deze nationale commissie bestaat als zodanig niet meer 
in de Belgische federale staatsstructuur. Als gevolg 
van de staatshervormingen zijn het merendeel van 
de Unesco-domeinen de bevoegdheid geworden van 
de Gemeenschappen en de Gewesten. In België zijn 
er nu twee Unesco-commissies: de Vlaamse Unesco 
Commissie (VUC), opgericht in 2003, en de Commission 
belge francophone et germanophone pour l’Unesco, 
opgericht in 2006. Tussen de dagelijkse besturen van 
beide commissies bestaan er goede contacten en wordt 
gestreefd naar het ontwikkelen van synergie.

Met gemeenschappelijke standpunten willen de commissies hun advies aan 
Unesco versterken.
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De kostprijs van de leercrisis

onderwijs

blijven meisjes de kinderen van de rekening. Zo zou het tot 2072 duren 
vooraleer de armste jonge vrouw in ontwikkelingslanden kunnen lezen. 
En wellicht zou het niet meer voor deze eeuw zijn dat alle meisjes 
van arme gezinnen in Afrika ten zuiden van de Sahara het secundair 
onderwijs kunnen doorlopen.

DE JUISTE MENSEN OP DE JUISTE PLAATS
In een derde van de landen die het rapport bestudeerde, is minder dan 
driekwart van de leerkrachten in het basisonderwijs opgeleid volgens 
nationale standaarden. In West-Afrika, waar maar weinig kinderen 
de basisvaardigheden leren, bestaat de helft van het lerarenkorps 
uit tijdelijke krachten die weinig betaald krijgen en weinig of geen 
specifieke opleiding genoten.

“Onderwijs moet minstens de 

basisvaardigheden aanleren.”

“Leerkrachten hebben de toekomst van deze generatie in handen,” zegt 
Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco. “We moeten 5,2 miljoen 
leerkrachten rekruteren tegen 2015. En we moeten hen helpen om 
ervoor te zorgen dat elk kind toegang krijgt tot universeel, kosteloos en 
kwaliteitsvol basisonderwijs – tenslotte een mensenrecht. We moeten 
er eveneens voor zorgen dat gelijkheid expliciet aan bod komt in de 
onderwijsdoelen die we voor na 2015 formuleren. Daartoe moeten 
er indicatoren komen om de vooruitgang van de achtergestelden te 
kunnen meten en ervoor te zorgen dat niemand achterblijft.”

TEKST: MARINO BULTINCK

Omdat de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende is, sorteren veel investeringen in het (basis)onderwijs 
weinig of geen effect. Zo verliest de wereldgemeenschap jaarlijks 129 miljard dollar.

Unesco is belast met de coördinatie van het wereldwijde Education 
for All initiatief dat zich tot doel stelde om ervoor te zorgen dat alle 
kinderen van kwaliteitsvol basisonderwijs kunnen genieten en dat 
het aandeel analfabeten onder volwassenen met de helft daalt tegen 
2015. Jaarlijks brengt de Organisatie een rapport uit met een stand van 
zaken. De elfde editie van het rapport becijfert dat overheden jaarlijks 
129 miljard dollar verliezen aan investeringen in basisonderwijs van 
onvoldoende kwaliteit die niet resulteren in meer inschrijvingen. Een 
gevolg is dat een op vier kinderen in arme landen niet kan lezen. Het 
rapport besluit dat goede leerkrachten wel het verschil kunnen maken. 
Op voorwaarde dat ze goed zijn opgeleid en dat de beste leraars les 
geven aan de kinderen die hen het meest nodig hebben.

LEERKRACHTEN HEBBEN DE SLEUTEL IN HANDEN
Leerkrachten staan centraal in editie 2013/4 van het Education for All 
Global Monitoring Report. Als we er niet in slagen om genoeg mensen 
warm te maken voor het beroep van leraar en/of om hen voldoende 
goed op te leiden dan zal de leercrisis nog verschillende generaties 
aanhouden, waarschuwt het rapport. Bovendien zullen de meest 
kwetsbaren het grootste slachtoffer zijn. In veel landen in Afrika ten 
zuiden van de Sahara, bijvoorbeeld, maakt slechts een op vijf van de 
armste kinderen het basisonderwijs af met voldoende beheersing van 
het lezen en van wiskunde.

Onderwijs van lage kwaliteit drijft het analfabetisme de hoogte in. 
Meer dan we vroeger konden vermoeden. Ongeveer 175 miljoen jonge 
mensen in arme landen – goed voor een kwart van de jeugdpopulatie 
– kunnen niet of nauwelijks lezen. Onder jong vrouwen in Zuid- en 
West-Afrika loopt dat cijfer op tot een derde. Zonder veranderingen 

Aanbevelingen van het Education for All Global Monitoring Report 2013/14

1. De nieuwe onderwijsdoelen voor na 2015 moeten een 
expliciet engagement voor gelijkheid inhouden zodat 
alle kinderen dezelfde onderwijskansen krijgen. De 
doelen moeten voldoende duidelijk en meetbaar zijn 
en de indicatoren moeten de vooruitgang volgen van 
de meest achtergestelden.

2. De nieuwe onderwijsdoelen voor na 2015 moeten ervoor 
zorgen dat alle kinderen de nodige basisvaardigheden 
leren op school. Kinderen hebben niet alleen het recht 
om school te lopen, ze moeten er ook daadwerkelijk 
iets leren en er de vaardigheden opsteken waarmee ze 
een goedbetaalde job kunnen vinden.

3. Zorg ervoor dat de beste leerkrachten les geven aan de 
leerlingen die hen het meest nodig hebben. Nationale 
beleidsplannen voor het onderwijs moeten zich expliciet 
engageren om de meest achtergestelden te bereiken. 
Leerkrachten moeten lokaal worden gerekruteerd of een 
gelijkaardige achtergrond hebben als de achtergestelde 
jongeren. Er moeten beloningen worden voorzien voor 
leraars die aan de slag gaan in afgelegen gebieden 
waar veel achtergestelde kinderen wonen. Overheden 
moeten zich inzetten om hun beste leerkrachten niet 
te verliezen. Dit betekent dat ze voldoende moeten 
verdienen om in hun levensonderhoud te voorzien, dat 
ze kunnen werken in goede omstandigheden en dat ze 
voldoende carrièremogelijkheden moeten krijgen.

ECONOMISCHE GEVOLGEN
Het rapport becijferde dat 250 miljoen kinderen onvoldoende 
basisvaardigheden aanleren en dat daar een verlies van 129 miljoen 
dollar per jaar tegenover staat. Er zijn 37 landen die minstens de helft 
van het geld dat ze investeren in basisonderwijs verliezen omdat 
kinderen niet leren. Daarenboven toont het rapport aan dat universeel 
kwaliteitsvol onderwijs grote economische voordelen kan opleveren. Zo 
zou het bruto binnenlands product per capita met 23 procent toenemen 
over een periode van veertig jaar.

Ongelijkheid is echter niet voorbehouden voor arme landen. In Nieuw-
Zeeland, bijvoorbeeld, scoren kinderen uit rijke gezinnen beduidend 
beter dan jongeren uit arme families. Een groep die in veel rijke landen 
achtergesteld blijft, zijn migranten. Zo beschikt minder dan 60 procent 
van de immigranten in Frankrijk over de basisleesvaardigheden.

RECEPT VOOR VERBETERING
Het rapport stelt dat kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen alleen 
mogelijk is als overheden erin slagen om voldoende goed opgeleide 
leerkrachten aan te leveren en als ze hun onderwijsbeleid afstemmen 
op de behoeften van de meest achtergestelden. Dit betekent: de 
beste kandidaten aantrekken voor een baan als leerkracht, hen een 
relevante opleiding bieden, hen inzetten in die gebieden van het land 

waar de onderwijsnoden het hoogst zijn, en hen belonen als ze zich 
voor lange termijn engageren in het onderwijs. Een ander werkpunt dat 
het rapport aanhaalt, is ervoor zorgen dat meisjes zich veilig voelen op 
school. En het curriculum en de manier waarop het onderwijs wordt 
geëvalueerd moeten gericht zijn op inclusiviteit en op het verbeteren 
van de leerresultaten.

“Wat is de zin van het onderwijs als kinderen na jaren op de 
schoolbanken niet beschikken over de vaardigheden die ze nodig 
hebben?” zo vat Pauline Rose, directeur van het rapport, het 
probleem samen. “Het grote aantal analfabeten onder kinderen en 
jongvolwassenen toont aan dat de toekomstige onderwijsdoelen 
moeten inzetten op gelijke leerkransen en bredere toegang tot 
onderwijs. Het doel voor na 2015 moet zijn dat alle kinderen school 
kunnen lopen en dat ze er daadwerkelijk leren wat ze moeten leren.”

Het Education for All Global Monitoring Report 2013/14 en 
thematische analyses en samenvattingen zijn beschikbaar op 
www.efareport.unesco.org

De kwaliteit van het onderwijs schiet tekort in veel ontwikkelingslanden.
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Wie maalt er om de leerlingen?

buiten, omhoog en omlaag’ in hun juiste betekenis gebruiken. 
Dacht je nu echt dat de kleuteronderwijzer dat op een theoretische 
basis uitlegt?

Wie alles vanuit de theorie wil aanleren, lijkt op een dokter die je 
voor elke kwaal hetzelfde pilletje voorschrijft. Er zijn nu eenmaal 
dingen die je beter ervaringsgericht aanpakt. Onderzoek naar 
leerstijlen heeft uitgewezen dat slechts een minderheid van de 
leerlingen gebaat is bij een docerende onderwijsstijl. Niet variëren 
van werkvorm of leermiddel ontneemt de meerderheid van je 
leerlingen dus kansen op leersucces.

GEEF ZE VERTROUWEN
Leerlingen zijn geen stofzuigers. Je doet hen onrecht aan door te 
proberen om hen vol te storten met het beton van gestolde kennis. 
Het is alsof je die jonge paarden voor een overladen kar spant en 
dan zegt: zo zul je leren galopperen. Er is nogal wat schoolmoeheid 
en uitval in ons secundair onderwijs. Dat lijkt op burn-out en heeft 
dezelfde oorzaak. Gebrek aan kansen op zelfsturing.

Als je het goed voor hebt met jongeren, geef ze dan vertrouwen. 
Heb respect voor wie ze zijn en wat ze kunnen. Daag ze uit. Maak 
ruimte voor projecten waarin ze zelf inbreng hebben. Waarin ze hun 
talenten kunnen exploreren. Zodat hun natuurlijke leergierigheid 
weer vlucht krijgt en ze met zichzelf in competitie gaan. En als 
vanzelf gaan uitblinken.

En vergeet daarbij hun leraren niet. Zij zijn het die het in de klas 
moeten waarmaken. Geef ook hen vertrouwen. En de training en 
de middelen die daarvoor nodig zijn. Zij zijn het meer dan waard. 
Samen met hun leerlingen.

* De auteur is gewezen directeur van een middelbare school en huidig pedagogisch 

medewerker van het Unesco Platform Vlaanderen. Deze bijdrage verscheen op 2 mei 2014 

op deredactie.be

TEKST: GUIDO OOGHE *

Onderwijs dat steeds uit hetzelfde vaatje tapt, lest slechts de dorst van enkelen. Als we 
daadwerkelijk geen enkel talent willen verloren laten gaan, moet het anders.

De ondertussen beruchte onderwijshervorming blijft de partijen 
uit elkaar spelen. Terwijl ze elkaar om de oren slaan met slogans 
en halve waarheden. Jammer is dat. Vooral voor de leerlingen die 
het lijdend voorwerp van dit verhaal dreigen te worden.

WAAR GAAT HET OM?
Laten we het debat sereen houden. Waar gaat het om? Uit 
internationaal onderzoek blijkt dat ons onderwijs achteruit 
boert. Preciezer gezegd: er blijft een uitstekende kopgroep, maar 
de middenmoters scoren lager. Dus wordt er moord en brand 
geschreeuwd. Vroeger was het beter. Terug naar de theorie. Bij die 
paniek is de roep om een terugkeer naar ‘l’enseignement à papa’ 
niet van de lucht. En dat is vreemd. Want eigenlijk weten we niet 
of het erg selecterende onderwijs van de jaren zestig wel zo goed 
was. De onderwijskwaliteit werd toen immers niet gemeten zoals 
nu. Natuurlijk was er een elite die dankzij of ondanks het genoten 
onderwijs goed scoorde in het vervolgonderwijs. Maar we hebben 
geen idee hoe het met de uitvallers gesteld was.

NIET ALLEEN KENNIS
Laat dat nu juist een van de basiskritieken zijn die we in de PISA-, 
TIMMS- of andere OESO-rapporten lezen. De uitval is nog steeds 
te groot. Te veel leerlingen halen hun secundair diploma niet of 
komen belabberd uit de testen. Is dat omdat ze te weinig uit hun 
hoofd geleerd hebben? Vergeet het. Dat is al lang niet meer de 
hoofdfocus van die onderzoeken. Die willen niet meer in de eerste 
plaats weten wat de leerlingen kennen, maar wat ze kunnen en wie 
ze zijn. Het lijkt alsof het internationale onderwijsonderzoek van de 
laatste twintig jaar compleet aan Vlaanderen voorbij gegaan is.

In 1996 bracht Unesco het richtinggevende onderwijsrapport 
‘The Treasure Within’ uit dat door een internationale commissie 
onder leiding van Jacques Delors opgesteld werd. Het legde 
internationaal de lat hoger voor het onderwijs. Meer leerlingen 
moesten meer van het onderwijs meedragen. Geen talent laten 
verloren gaan. Daar is een onderwijs voor nodig dat steunt op 
vier pijlers: Learning to know, Learning to do, Learning to live 
together en Learning to be. Kennis is en blijft belangrijk, maar 
om zoveel mogelijk jongeren te laten uitgroeien tot bekwame, 
verantwoordelijke, harmonische leden van de gemeenschap 
moeten we op veel meer terreinen inzetten.

LEREN UIT JE FOUTEN
Eerlijk, wie heeft er leren fietsen of zwemmen uit een boekje? 
Of autorijden? Dat soort dingen verwerf je niet via theorie, maar 
door ze te doen en uit je fouten lering te trekken. Moeten ze 
dan geen begrippen kennen? Toch wel. Neem nu het volgende 
ontwikkelingsdoel uit de kleuterschool: De kleuters kunnen, 
handelend, de begrippen ‘in, op, boven, onder, naast, voor, achter, 
eerste, laatste, tussen, schuin, op elkaar, ver weg, dicht bij, binnen, 
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Digitalisering 
van cultureel erfgoed 

communicatie

over digitalisering en online toegankelijkheid 
van cultureel materiaal en digitale preservatie. 
Hij roept op om de inspanningen te verhogen 
en gebruik te maken van het EU Structureel 
Fonds alsook van private investeringen. Op 
deze manier is ook het Europeana platform 
ontstaan. Tenslotte sprak Enrico Turrin in naam 
van de Federatie van Europese Uitgevers. Turrin 
wees op de voordelen van de conventionele 
auteursrechten, o.a. de inkomstengarantie voor 
uitgevers om zo blijvend te investeren in nieuwe 
creatieve werken. De Federatie staat open voor 
dialoog en is bereid om mee te werken aan het 
identificeren van eigenaarschap (bijvoorbeeld 
ARROW database). 

AANBEVELINGEN
Moderator Gwen Frank van Open Acces and 
Wikimedia Commons vatte de middag samen. 
De oproep naar een geüniformeerde wetgeving 
omtrent auteursrechten wordt door alle partijen 
aangehaald. Ook de identificatie van de status 
van een bepaald werk met betrekking tot 
licenties en eigenaarschap blijkt problematisch 
te zijn. De partijen zien hier mogelijkheden 
tot samenwerking, zowel op nationaal als 
internationaal niveau.

TEKST: WARDA EL-KADDOURI EN TIJS D'HOEST

Expertseminarie in Brussel pleit voor een aanpassing en harmonisering van de auteursrechtenwetgeving 
om de digitalisering van cultureel erfgoed op grotere schaal te kunnen voortzetten.

Allerlei instellingen en organisaties zetten zich al geruime tijd in om cultureel erfgoed 
universeel toegankelijk te maken. Projecten zoals het Memory of the World programma van 
Unesco rond archieven en documentair erfgoed of Wikisource van Wikimedia zijn daar slechts 
twee voorbeelden van. Doordat de hedendaagse technologie steeds gesofisticeerder en 
toegankelijker wordt, heeft de manier waarop we inhoud digitaal opslaan en verdelen invloed op 
de eeuwenoude opvattingen over auteurschap, uitgeverijen, toegankelijkheid en auteursrecht. 
Er is sprake van een spanningsveld tussen twee concepten: open access en copyright. 

Naar aanleiding van de Internationale Dag van het Boek en het Auteursrecht (beter bekend 
onder de publieksnaam Wereldboekendag) organiseerde de Vlaamse Unesco Commissie 
in samenwerking met Wikimedia een expertseminarie in Brussel op 24 april 2014. Het 
seminarie bood de gelegenheid om van gedachten te wisselen over de risico’s, uitdagingen en 
ontwikkelingen op het gebied van massadigitalisatie en de toegang tot cultureel erfgoed met 
verschillende nationale en internationale sprekers.

HUIDIGE AUTEURSRECHTENWETGEVING SCHIET TEKORT
Het seminarie nam een namiddag in beslag en bestond uit twee panelgesprekken. Het eerste 
panel bestond uit organisaties die al enkele (of heel wat) initiatieven rond de digitalisering 
van cultureel erfgoed ondernomen hebben en hun ervaringen deelden. Zo stelde de Britse 
Nationale Bibliotheek haar digitaliseringsproject in het kader van Europeana voor. Wikimedia 
benadrukte dat het publieke karakter en de toegankelijkheid van Wikipedia en Wikisource als 
informatiekanalen voordelen zijn die optimaler benuttigd moeten worden. Wikipedia gebruikt 
voor de pagina’s rond ruimtevaarttechnologie bijvoorbeeld enkel NASA als bron voor tekst 
en foto’s terwijl het Europees Ruimteagentschap eveneens over nuttig informatie beschikt – 
maar een strenger auteursrechtenbeleid hanteert. Het uniformiseren van auteursrechten zou 
een vooruitgang betekenen in het democratiseringsproces van cultureel erfgoed, aldus Jean 
Fréderic Berthelot van Wikimedia. Rony Vissers van PACKED vzw, het Vlaams expertisecentrum 
rond digitalisering van erfgoed, stelde het project Open Cultuur Data voor. Volgens Vissers 
zou digitalisering deel moeten uitmaken van het institutioneel beleid waarbij expertisecentra 
financiële steun krijgen van de bevoegde autoriteiten, die zelf ook geschoold moeten zijn in 
digitalisering. Bovendien is er ook een kader van kwalitatieve controle nodig. Volgens PACKED 
staat de huidige auteursrechtenwetgeving deze volgende stappen in de weg.

VOLOP DE KAART VAN DIGITALISERING TREKKEN
Het tweede panel bestond uit Europese beleidsmakers van de Europese Commissie en de 
Federatie voor Europese Uitgevers. Marco Giorello, vicevoorzitter van de afdeling Auteursrechten 
binnen het Directoraat-Generaal Interne Markt en Consumentenzaken, zei dat de digitalisering 
van cultureel erfgoed al enkele jaren een prioriteit vormt binnen het beleid van de Europese 
Commissie. Hoewel de Commissie de onderhandelingsprocessen poogt te faciliteren, duiken 
enkele problemen op zoals het identificeren en het opsporen van eigenaarschap, het volume van 
hetgeen gedigitaliseerd moet worden en daarmee gepaard het hoge aantal licenties dat daarvoor 
nodig is. Giorello stelt voor om een nieuw concept van collectieve licenties te introduceren. 
Op die manier zouden werken gebruikt en hergebruikt kunnen worden op een transnationaal 
niveau. De meningen hierover zijn echter zeer uiteenlopend, waardoor de onderhandelingen 
stroef verlopen. Krzysztof Nichczynski, beleidsmedewerker van het Directoraat-Generaal 
CONNECT (verantwoordelijk voor de Digitale Agenda voor Europa), is een grote voorstander 
van het digitaliseren van cultureel erfgoed en verwees naar de Commissie haar aanbeveling 

“Iedereen wil een 

aanpassing van het 

auteursrecht.”

Jongeren moeten vertrouwen krijgen.
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begonnen om op hun beurt statistici, mariene biologen en andere experts op te leiden. Dankzij 
deze benadering van “training the trainers” kon er een Ocean Data and Information Network 
worden opgericht: een netwerk van gespecialiseerde centra die data verzamelen en analyseren 
langsheen de Afrikaanse kust. Deze centra registreren het zeeniveau en de temperatuur en 
kunnen helpen om abnormale weerspatronen te voorspellen die kunnen leiden tot droogte 
of overstromingen. Bovendien hebben ze een waarschuwingssysteem ontwikkeld om tijdig 
alarm te slaan als een tsunami dreigt de kust te bereiken. Verder garanderen deze centra een 
wetenschappelijk onderbouwde benadering voor het duurzaam beheer van kustgebieden en 
de natuurlijke rijkdommen van de zee. Kortom, ze vormen een integraal onderdeel van het 
wereldwijd netwerk van datacentra dat ondertussen grotendeels zelfbedruipend is.

Een ander gezamenlijk project van de Vlaamse Regering en Unesco tekende een kader van 
indicatoren uit voor geïntegreerd kustzonebeheer op nationaal en regionaal niveau in de 
regio van de Stille Zuidzee en Latijns-Amerika (Chili, Colombia, Ecuador, Panama en Peru). 
Dit project richt zich op de toestand van de kust en het mariene leefmilieu en houdt rekening 
met socio-economische omstandigheden en diversiteit om alle betrokkenen informatie en 
atlassen ter beschikking te stellen waarmee bestaande beheerplannen voor de kust en de 
zee kunnen worden aangepast en verder uitgewerkt. Een en ander leverde goede resultaten 
op en bovendien zijn er verbindingen mogelijk met andere grote projecten in de regio. Vlaamse 
experts droegen in aanzienlijke mate bij tot de goede resultaten door institutionele en 
individuele voorbeeldpraktijken te delen.

ONDERTUSSEN IN OOSTENDE
Mariene biologen weten het al langer maar Oostende is meer dan de ‘Konigin van de 
badsteden’ in België: het is een knooppunt voor mariene en oceaanwetenschap, een centrum 
voor databeheer en een plek waar wetenschappers van over de hele wereld samenwerken 
om tsunami’s op te volgen, de impact van de klimaatverandering in het oog te houden en 
om de verandering van de biodiversiteit in kaart te brengen... om slechts enkele voorbeelden 
te noemen. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), opgericht in 1999, is gehuisvest in 
de gerenoveerde gebouwen van de Oude Vismijn. Het VLIZ is uitgegroeid tot het centrale 
coördinatie- en informatieplatform voor marien en kustonderzoek in Vlaanderen. Als partner 
in verschillende projecten en netwerken, verspreidt en promoot het VLIZ het internationaal 
imago van het Vlaams wetenschappelijk mariene onderzoek en de mariene educatie.

Met steun van het FUST en middelen van 
de Vlaamse Regering en de stad Oostende, 
richtte Unesco in 2005 het IOC Project Office 
for the International Oceanographic Data and 
Information Exchange (IODE) op. Het bevindt 
zich in dezelfde gebouwen als het VLIZ en gaf 
Unesco de kans om de stap te zetten naar een 
nieuw tijdperk van capaciteitsopbouw en van 
oceanografische data en informatiediensten.

INTERNATIONALE SPELER
Vandaag is Vlaanderen de tweede 
financieringspartner van de IOC, na Noorwegen. 
Door de middellange-termijnstrategie van 
de IOC te versterken, neemt Vlaanderen de 
verantwoordelijkheid op om wereldwijde 
uitdagingen aan te pakken en biedt het een 
antwoord op reële en relevante behoeften van 
de betrokken lidstaten.

Vlaanderen en Unesco vinden steeds meer 
toenadering tot de Europese Unie die op haar 
beurt meer dan ooit rekent op de expertise 
van internationale organisaties. De EU 
financierde projecten waarin zowel Vlaamse 
onderzoeksinstellingen als de IOC samenwerkten. 
Een voorbeeld van een dergelijke samenwerking 
is het PEGASO project. Dit project brengt experts 
van de EU, Unesco en Vlaanderen samen met 
beleidsmakers, wetenschappers en beheerders 
om een nieuwe reeks van instrumenten en 
benaderingen te ontwikkelen om te komen tot 
duurzame planning en beheer van het gebied van 
de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.

VOORTZETTING SAMENWERKING 
MET UNESCO
Recent besliste Vlaanderen om de samenwerking 
met Unesco in het kader van het FUST te verlengen 
voor een periode van vijf jaar (2014-2018). 
Daarmee bekrachtigde Vlaanderen niet alleen 
het eigen engagement maar beklemtoonde het 
eveneens het belang om van water een prioriteit 
te maken alsook dat de Intergouvernementele 
Oceanografische Commissie binnen het systeem 
van de Verenigde Naties het orgaan bij uitstek is 
aangaande de zeeën.

* Alejandro Iglesias Campos is Assistant Programme Specialist 

bij de aan Unesco verbonden IOC. Kristof Vandenberghe 

is Assistant Programme Specialist van het Bureau voor 

Strategische Planning van Unesco.

Gidsland voor 
zeewetenschappelijk onderzoek

wetenschappen

experts inzake oceaanbeheer en op het verschaffen van de kennis en de 
instrumenten die ons helpen om de oceanen beter te begrijpen. Alhoewel 
de omvang van de Vlaamse Gemeenschap het niet mogelijk maakt om 
te investeren in grote onderzoeksschepen of wetenschappelijke boeien, 
getuigt de steun voor de Intergouvernementele Oceanografische 
Commissie (IOC) van een Vlaamse sociaal engagement voor kustgebieden 
en het mariene leefmilieu.

Verschillende multilaterale organisaties spelen een sleutelrol bij het 
verzekeren van een duurzame toekomst voor de natuurlijke rijkdommen 
van de oceanen maar de IOC is het voornaamste internationale 
orgaan verantwoordelijk voor de coördinatie van het onderzoek van 
de zeeën en de oceanen. Samen met de Europese Unie is de IOC een 
geprivilegieerde partner van Vlaanderen op dit domein.

“Vlaanderen is een van de 

sterkhouders van de internationale 

oceanografie.”

WERK VAN LANGE ADEM
De Vlaamse Regering steunde de oprichting van het Flanders-UNESCO 
Trust Fund for Science (FUST). Dit fonds garandeert een coherente 
aanpak van wereldwijde wetenschappelijke uitdagingen, met 
bijzondere aandacht voor watergerelateerde kwesties. Wat dit fonds 
zo uniek maakt, is dat het Unesco in staat stelt om een duurzaam lange-
termijnperspectief te ontwikkelen voor grootschalige projecten. Sinds 
de oprichting ervan, concentreerde Vlaanderen zich op een afgelijnd 
samenwerkingsgebied en trok het deze lijn consequent door. Gedurende 
al die tijd kon Unesco rekenen op medewerking van experts van Vlaamse 
universiteiten en onderzoekscentra, of van deskundigen van de Vlaamse 
Regering. Deze aanpak bleek ook verrijkend voor Vlaanderen. Dankzij 
het fonds kreeg Vlaanderen een ongeziene toegang tot internationale 
netwerken en konden projecten op grote schaal gerealiseerd worden 
die niet mogelijk zijn bij bilaterale samenwerking alleen. Meer nog: de 
combinatie van Vlaamse financiering en de expertise van Unesco leidt 
vaak tot de medewerking van andere belangrijke partners waardoor 
projecten naar een hoger niveau getild worden.

Om een voorbeeld te geven: dankzij het fonds startte Unesco meer 
dan tien jaar geleden met het opleiden van Afrikaanse experts inzake 
het beheer van oceanografische data. Ondertussen zijn die experts 

TEKST: ALEJANDRO IGLESIAS CAMPOS EN KRISTOF VANDENBERGHE *

Vlaanderen trok vijftien jaar geleden de kaart van de samenwerking met Unesco. Het leidde tot een nieuw 
tijdperk in het beheer van oceanografische data en bevorderde duurzame ontwikkeling in kustgebieden 
en droge streken in onder meer Afrika en Latijns-Amerika.

Vlaanderen heeft een lange geschiedenis met de zee. De Noordzee 
was altijd al een bijzondere bondgenoot en bood toegang tot de wereld. 
Zeevaart en -handel brachten gedurende vele eeuwen welvaart naar de 
Lage Landen en maakten de Vlaamse kust tot een van de meest actieve 
centra van mariene activiteiten en marien onderzoek in Europa.

INTERNATIONAAL ENGAGEMENT
Het is precies omdat de Vlaamse Gemeenschap van België zo dicht 
bij de zee ligt dat ze er het belang van inziet, zowel op lokaal niveau 
als op grotere regionale en internationale schaal. En het is omwille 
van dezelfde reden dat Vlaanderen, ondanks zijn kleine kustlijn, sterk 
geëngageerd is om de internationale gemeenschap te helpen om 
oceaangerelateerde wereldwijde uitdagingen aan te pakken.

Bijna 65 procent van de wereldbevolking leeft langs of dichtbij de kust. 
Vooral mensen in ontwikkelingslanden zijn van de zee afhankelijk voor 
hun voedselvoorziening. Bovendien plaatst de exponentiële toename 
van menselijke activiteit steeds meer druk op de natuurlijke rijkdommen 
van kustgebieden en de zee. Weinig van deze problemen stoppen 
aan nationale grenzen, vandaar dat de internationale gemeenschap 
vertrouwt op de betrokkenheid van internationale organisaties.

PARTNERSCHAP MET UNESCO
Meer dan 15 jaar geleden maakte de Vlaamse Regering een duidelijk 
keuze. In 1998 besliste de minister-president van de Vlaamse Regering, 
Luc Van den Brande, om een samenwerking aan te gaan met Unesco. 
Deze samenwerking focust zich op het vergroten van de capaciteit en de 
expertise met betrekking tot de monitoring, de verzameling en de analyse 
van oceaangerelateerde data, op het ondersteunen van opleidingen voor 

Het Flanders-UNESCO Trust Fund for Science (FUST): http://fust.iode.org 
Het Afrikaans netwerk van oceanografische datacentra: www.odinafrica.org 
Projecten in Latijns-Amerika en het gebied van de Stille Zuidzee: www.spincamnet.net en www.caribbeanmarineatlas.net 
Het PEGASO project in het gebied van de Middellandse Zee en de Zwarte Zee: www.pegasoproject.eu

Datacentra ondersteunen een geïntegreerd kustzonebeheer in Afrika.

Vlaanderen investeert niet in materieel maar in de 
samenwerking van mensen.
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Duurzaam beheer
van berggebieden

wetenschappen

WARM WATER NIET UITVINDEN
Een ander aandachtspunt is het gebruikmaken van lokale kennis. “We 
vergeten dat mensen die in berggebieden wonen, jaren ervaring hebben 
met het leven in moeilijke omstandigheden met een wisselend klimaat. 
Ze beschikken over praktische kennis,” zegt Thomas Hoffer, coördinator 
van Mountain Partnerschip, een netwek onder leiding van de Voedsel- en 
Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. “Deze gemeenschappen 
kunnen oplossingen aanreiken die ook bruikbaar zijn buiten berggebieden.”

“Het beheer moet meer 

wetenschappelijk onderbouwd zijn.”

De bijeenkomst legde ook een aantal uitdagingen bloot. Zo is het nog 
niet duidelijk wat de meest efficiënte manier is om wetenschappelijke 
resultaten te vertalen naar het beleid toe. Bovendien laten algemene 
richtlijnen zich niet steeds toepassen op specifieke lokale situaties. Elke 
regio kent zijn eigen leefmilieu en eclogische & sociale uitdagingen.

“Omdat ze zo gevoelig zijn, kunnen bergen fungeren als een barometer 
voor klimaatverandering,” zegt Wendy Watson-Wright, adjunt-
directeurgeneraal van Unesco voor Oceanen. “De bescherming, het 
duurzaam beheer en het herstel van berggebieden zijn van cruciaal 
belang voor onze duurzame toekomst.”

De resultaten van de bijeenkomst, en van de acties die erop volgen, 
zullen worden voorgesteld tijdens de grote VN-klimaattop in Peru in 
december 2014. Inmiddels werkt het Internationaal Hydrologisch 
Programma verder aan de uitbouw van een deelprogramma dat zich tot 
doel stelt om de watervoorziening te beschermen tegen de impact van 
de klimaatverandering.

TEKST: MARINO BULTINCK

Bergen fungeren als barometers van de klimaatverandering. Hun kwetsbare ecosystemen vergen een 
specifieke aanpak om de duurzaamheid van onze toekomst te verzekeren.

Ecosystemen in bergachtige gebieden zijn bijzonder kwetsbaar voor de 
gevolgen van klimaatverandering. Gevolgen die zich sneller manifesteren 
dan in om het even welk ander ecosysteem op aarde. Het bewustzijn groeit 
over de noodzaak om een specifieke, op wetenschappen gebaseerde, 
aanpak te formuleren voor het beheer van zulke gebieden. Dit bewustzijn 
werd verder aangezwengeld tijdens een tweedaagse wetenschappelijke 
conferentie op de hoofdzetel van Unesco in Parijs van 23 tot 24 januari 2014.

KWETSBAAR ECOSYSTEEM
Klimaatverandering heeft diepgaande gevolgen voor de biosfeer en 
de natuurlijke rijkdommen van onze planeet. De verwachting is dat 
de klimaatverandering bijzonder heftige gevolgen zal hebben voor 
bergachtige streken. Een gegeven dat we niet zomaar naast ons kunnen 
neerleggen. De grootste rivieren ontspringen immers in bergen en maar 
liefst 40 procent van de wereldbevolking is onrechtstreeks afhankelijk 
van berggebieden voor drinkwatervoorziening, landbouw, biodoversiteit 
en hydro-elektriciteit. Vandaar dat het beheer van berggebieden van 
cruciaal belang is voor de duurzaamheid van onze toekomst.

“Er is nood aan een specifieke strategie om ervoor te zorgen dat de 
ontwikkeling in berggebieden minder kwetsbaar is voor de gevolgen 
van de klimaatverandering,” aldus Blanca Jiménez-Cisneros, 
Secretaris van het Internationaal Hydrologisch Programma (IHP) van 
Unesco. “Het IHP zal zich daarom de komende jaren toespitsen op 
het verlenen van advies aan beleidsmakers en op het ontwikkelen 
van wetenschappelijke informatie-instrumenten die richting kunnen 
geven aan het waterbeleid.” Zo kunnen lidstaten meestappen in een 
wetenschappelijk netwerk dat ervaringen en kennis uitwisselt omtrent 
veranderingen inzake sneeuwval, gletsjers en waterhulpbronnen.

AANBEVELINGEN
Aan de internationale bijeenkomt in Parijs gingen drie regionale 
workshops vooraf. De input van deze conferenties werd opgenomen 
in een advies bestemd voor regeringen en VN-agentschappen. In dat 
advies staat onder meer te lezen dat er meer grensoverschrijdende 
samenwerking moet komen voor het beheer van berggebieden en dat 
het beleid meer rekening moet houden met de specifieke karakeristieken 
van dergelijke ecosystemen. Om een en ander in een stroomversnelling 
te brengen, is het nodig dat landen hun expertise en capaciteit op het 
vlak van het verzamelen en uitwisselen van data uitbreiden. Dit moet 
worden gekoppeld aan een systeem voor het opvolgen en evalueren 
van de impact van wetenschappelijke input op het beleid.

Om ecosystemen en gemeenschappen in berggebieden weerbaarder 
te maken voor de gevolgen van de klimaatverandering, is niet alleen 
een meer wetenschappelijke benadering wenselijk. Ook meer politieke 
steun voor het uitwerken van een specfiek beleid, is vandoen. 

Internationale studie 
van jeugdmigratie 

jongeren

Als multilaterale organisatie hoeft Unesco 
niet overtuigd te worden van de meerwaarde 
die internationale samenwerking biedt. De 
Organisatie is daarom aangesloten bij de Global 
Migration Group: een samenwerkingsverband 
van 15 VN-agentschappen en de Internationale 
Organisatie voor Migratie. Deze groep ijvert 
ervoor om migratie op de internationale 
ontwikkelingsagenda voor de periode na 2015 
te krijgen en om jonge migranten nauwer te 
betrekken bij beslissingen die hen rechtstreeks 
aanbelangen.

TEKST: MARINO BULTINCK

Migratie biedt jonge mensen kansen op onderwijs en werk maar brengt ook ongelijkheden en spanningen 
voort. Een internationale studie van de Verenigde Naties brengt de simulatie van jonge migranten overal 
ter wereld in beeld.

De Verenigde Naties hebben een nieuw rapport over migratie voorgesteld op hun hoofdzetel 
in New York op 24 februari 2014. Het United Nations World Youth Report 2013 is een studie 
van migratie vanuit het perspectief van jonge migranten. Het toont ervaringen, successen 
en uitdagingen van jonge vrouwen en mannen die zelf de wereld in trokken of van wie een 
familielid koos voor migratie. Unesco zet zich al geruime tijd in om het lot van migranten te 
verbeteren en om ervoor te zorgen dat ze van hun fundamentele rechten en vrijheden kunnen 
genieten. De Organisatie werkte mee aan de realisatie van het rapport.

BEWUSTMAKING
Er lopen ruim 232 miljoen migranten rond. Jongeren maken ongeveer een derde uit van alle 
migranten. Het rapport kon rekenen op ruime medewerking van jonge migranten en biedt 
een veelomvattend zicht op migratie van jonge mensen. Zo wil het zoveel mogelijk mensen 
bewust maken van de complexe en diverse ervaringen van jonge mensen die vertrekken uit de 
gemeenschap waar ze opgroeiden om elders een nieuw leven te beginnen.

De volledige migratiecyclus komt aan bod in het rapport. De voorbereiding van de migratie, de 
reis naar het land van bestemming (vaak doorheen verschillende ‘transitlanden’) en het zich 
vestigen in een nieuwe samenleving. Ook de identiteit van migranten en de redenen waarom 
ze vertrekken worden besproken. Het rapport onderzoekt welke informatie er voorhanden is 
om migranten te helpen; hoe jonge mensen die familie zonder hen zagen vertrekken, het stellen 
en het breekt een lans voor het betrekken van jonge mensen bij het beleidsproces om het 
leven van jonge migranten te verbeteren en om hun participatie in de samenleving van hun 
bestemming te vergroten.

VEELVOORKOMENDE PROBLEMEN
Het rapport stelt dat migratie kansen biedt voor werk en onderwijs (de internationale 
studentenpopulatie in het hoger onderwijs zal naar schatting stijgen tot 8 miljoen tegen 2020) 
maar eveneens kan leiden tot ongelijkheden en mensenrechtenschendingen. Problemen zoals 
geen huisvesting hebben bij aankomst, geen toegang krijgen tot gezondheidszorg en het niet 
erkennen van kwalificaties zijn voorbeelden van problemen waarmee heel wat migranten te 
kampen krijgen, zeker diegenen die niet al hun papieren op orde hebben.

Unesco is op verschillende terreinen actief om de inclusie van migranten te bevorderen en om 
hen te helpen om hun rechten uit te oefenen. Een bijzonder aandachtspunt is het aansporen 
van lidstaten om elkaars kwalificaties te erkennen zodat migranten meer kansen krijgen inzake 
opleiding en werkgelegenheid. Daartoe zijn zes regionale conventies opgesteld: voor Afrika, 
de Arabische landen, Azië en het gebied van de Stille Zuidzee, Latijns-Amerika en de Caraïben 
en Europa en het gebied van de Middellandse Zee. Unesco stimuleert het implementeren van 
deze internationale onderwijsinstumenten.

SOCIALE INTEGRATIE
Unesco zet zich ook in om negatieve stereotypen over migranten de wereld uit te helpen. 
Dat doet de Organisatie met behulp van onderwijsprojecten rond intercultureel leren en door 
onderzoek te voeren naar de factoren die van invloed zijn op de kwetsbaarheid van migranten. 
Deze activiteiten hebben tot doel om de sociale integratie van migranten te verbeteren.

“Intercultureel leren 

bevordert de integratie 

van migranten.”

Het United Nations World Youth Report 
2013 is online beschikbaar op 
www.unworldyouthreport.org

40 procent van de wereldbevolking is onrechtstreeks
afhankelijk van het ecosysteem van berggebieden. Jongeren maken een derde uit van de

232 miljard migranten wereldwijd.
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Internationale Dag van de Jazz gemist?
Dan ben je nog geen volger van:
facebook.com/UnescoPlatformVlaanderen
twitter.com/unescovl

Charting the Course of Education and HIV

Meer dan drie decennia nadat het virus 
werd geïdentificeerd blijft hiv een probleem 
waarmee miljoenen mensen kampen. 
Ondertussen is er vooruitgang geboekt en 
slaagden een aantal landen erin om het 
aantal besmettingen in te perken. Van bij het 
begin speelden scholen een belangrijke rol in 
de preventie van hiv/aids.

Dit boek bespreekt de voornaamste 
uitdagingen voor hiv-preventie en legt uit hoe 
de rol van het onderwijs daarbij evolueerde. 
Er worden lessen getrokken uit het verleden, 
uitdagingen en kansen opgelijst en voorstellen 
gedaan over hoe het onderwijs in de toekomst 
kan helpen om het aantal nieuwe infecties 
terug te dringen, om aan voorlichting te doen 
over zorg en behandeling en om het stigma 
en de discriminatie die gepaard gaan met hiv/
aids de wereld uit te helpen.

Het boek behoort tot de Education on the 
Move reeks van Unesco. De reeks bundelt 
de kennis van verschillende academische 
disciplines en van diverse organisaties en 
stelt deze ter beschikking van mensenen en 
instanties die het onderwijsbeleid sturen en 
hervormingen kunnen doorvoeren. Het is met 
andere woorden een voortdurende reflectie 
over die onderwijsaspecten die hoog op de 
internationale onderwijsagenda verdienen 
te staan.

Charting the Course of Education and HIV 
(ISBN 978-92-3-001226-7) kost 22 euro en is 
te bestellen op http://publishing.unesco.org/
details.aspx?Code_Livre=5022

Water and Energy

Water en energie zijn nauw met elkaar 
verbonden en sterk van elkaar afhankelijk. 
Water en energie zijn bepalende factoren 
in de strijd tegen armoede: zowel 

rechtsrtreeks – aangezien een aantal 
Millenniumontwikkelingsdoelen gericht 
zijn op het verbeteren van toegang tot 
zuiver drinkwater, sanitaire voorzieningen, 
elektriciteit en andere energeiebronnen 
– als onrechtstreeks, aangezien water en 
energie van invloed zijn op economische 
groei – de ultieme hoop voor een brede 
armoedeverlichting.

Deze vijfde editie van het World Water 
Development Report van de Verenigde 
Naties (WWDR 2014) wil beleidsmakers 
(binnen en buiten de water- en energie- 
domeinen), betrokkenen en uitvoerders van 
het beleid informeren over de onderlinge 
verbanden, potentiële synergieën en 
compromissen, en bewust maken van de 
behoefte om een regelgevend kader te 
voorzien dat is afgestemd op de behoeften 
en doelstellingen met betrekking tot water- 
en energievoorziening.

Water and Energy – The United Nations 
World Water Development Report 2014 
(978-92-3-104259-1) kost 45 euro en is te 
bestellen op http://publishing.unesco.org/
details.aspx?Code_Livre=5024

World Heritage in Switzerland 

Middeleeuwse steden en kastelen, 
belangrijke fossiele afzettingen uit het 
Trias, spectaculaire Alpenlandschappen, 
industriële stadsgezichten, unieke 
wijngaarden, bijzondere spoorwegen, 
vroegmiddeleeuwse muurschilderingen en 
een opmerkelijke bibliotheek in een barokke 
abdij... Deze zeer verschillende sites delen 
een gemeenschappelijk kenmerk: ze zijn 
ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van 
Unesco.

Dit is het eerste boek dat volledig gewijd 
is aan de elf werelderfgoedsites die 
Zwitserland rijk is. De geschiedenis en de 

uitzonderlijke universele waarde van deze 
sites onthullen een fascinerend beeld van de 
geschiedenis van Zwitserland.

World Heritage in Switzerland (ISBN 978-3-
905782-76-9) kost 39 euro en is te bestellen 
op http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4972

World Trends in Freedom of Expression 
and Media Development

Unesco zet zich sinds haar oprichting in 
voor vrije meningsuiting en het garanderen 
van de persvrijheid. Met dit werk werpt de 
Organisatie een nieuwe blik op de recente 
evoluties op het gebied van mediavrijheid, 
onafhankelijkheid, pluralisme en de veiligheid 
van journalisten. Deze domeinen worden 
verkend op internationaal niveau met 
bijzondere aandacht voor de positie van de 
vrouw in het medialandschap.

Twee evoluties zorgen voor een hertekening 
van het medialandschap. Enerzijds zijn er de 
snelle technologische evoluties en anderzijds 
bleef ook de economische crisis niet zonder 
gevolgen voor de media. De technologische 
ontwikkelingen zorgen voor een ongekend 
potentieel voor het uitoefenen van de vrijheid 
van meningsuiting maar kunnen evenzeer 
gebruikt worden om die vrijheid net in te 
perken.

Het werk is een waardevol instrument 
voor overheden, de media, de academische 
wereld, de privé-sector en het 
maatschappelijk middenveld en is essentieel 
leesvoer voor iedereen die geïnteresseerd is 
in het hedendaagse medialandschap.

World Trends in Freedom of Expression and 
Media Development (ISBN 978-92-3-001201-
4) kost 15 euro en is te bestellen op http://
publishing.unesco.org/details.aspx?Code_
Livre=5025



kalender

MEI
03 Werelddag van de persvrijheid
15  Internationale dag van het gezin
17 Werelddag van de telecommunicatie en de informatiemaatschappij
21  Werelddag voor culturele diversiteit voor dialoog en ontwikkeling
22 Internationale dag van de biodiversiteit
29 Internationale dag van de VN vredesmacht
31 Werelddag zonder tabak

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

JULI
05 Internationale dag van de coöperatieven
11 Wereldbevolkingsdag
18 Internationale Nelson Mandela dag
28 Wereldhepatitisdag
30 Internationale dag van de vriendschap

WWW.UNESCO-VLAANDEREN.BE

UNESCO Platform Vlaanderen vzw
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