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Het UNESCO Platform Vlaanderen is een niet-

gouvernementele organisatie die fungeert als het 

centrale aanspreekpunt voor iedereen in Vlaanderen 

die informatie zoekt die verband houdt met de 

activiteiten en programma’s van de UNESCO. De 

organisatie staat eveneens in voor de coördinatie 

van een aantal Unesco-initiatieven in Vlaanderen en 

zorgt er via samen werking en netwerking met andere 

partners voor dat de idealen van de UNESCO beter 

ingang vinden bij de civil society.

UNESCO is de intergouvernementele Organisatie voor 

Onderwijs, Wetenschappen, Cultuur en Communicatie, 

een van de gespecialiseerde agentschappen van de 

Verenigde Naties. Het doel van UNESCO bestaat erin 

om vrede en veiligheid te bevorderen door de samen-

werking tussen landen te stimuleren in de deelgebie-

den die tot haar actiedomein behoren teneinde een 

universeel respect voor rechtvaardigheid, de wet, 

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.

werelderfgoed
De kroonjuwelen van de oceaan laten schitteren
een bijzonder programma dat beter beheer en bescherming van mariene gebieden beoogt, 
kan zijn taak vervullen mede dankzij steun vanuit vlaanderen.

beleid
Welke keuzes moet UNESCO maken?
Het debat over de toekomst van unesco is volop aan de gang. Pijnpunt is de precaire 
financiële situatie van de organisatie.

De intellectuele rol van UNESCO
vertegenwoordigers van verschillende europese unesco commissies kwamen bijeen in 
leuven om na te denken over hoe unesco haar intellectuele rol van weleer met hernieuwd 
elan opnieuw kan spelen.

focus
UNESCO@vlaanderen: Water
Vlaanderen als voortrekker voor internationale watersamenwerking
de vlaamse overheid steunt verschillende projecten en netwerken om het waterbeheer en 
de duurzame ontwikkeling in droge gebieden te verbeteren.

Nationale waterexpertise bundelen
een belgisch comité vormt de schakel tussen het Internationaal Hydrologisch Programma van 
unesco en de nationale betrokkenen bij het watervraagstuk. door nationale en internationale 
samenwerking draagt het bij tot duurzaam waterbeheer.

cultuur
Uitwisseling en sociale integratie bevorderen
een beurzenprogramma biedt kansen aan jonge kunstenaars om in het buitenland ervaring 
op te doen.

50 jaar samenwerking voor Afrika
de afrikaanse unie viert dit jaar haar gouden jubileum. unesco was van bij het begin een 
trouwe partner en beide partners blikken vol vertrouwen naar de toekomst.

publicaties
Boeken
african world Heritage / Patrimoine mondial africain

Brochures
unesco werelderfgoedconventie – belgische inspanningen voor mondiale erfgoedzorg

8

9

10

13

17

19

20

22

7

12 8

201910



k
o

rt

kort

UNESCO en Italië 
beschermen Afghaans 
erfgoed
de meeste mensen kennen bamyan van de twee 
reusachtige boeddhabeelden die er in 2001 werden 
opgeblazen door het talibanregime. bamyan herbergt 
echter nog ander waardevol erfgoed, zoals shahr-i-
Zohak (rode stad): indrukwekkende ruïnes van een fort 
dat de toegang tot bamyan bewaakte in de twaalfde 
en dertiende eeuw. Het is een van de sites die worden 
gerestaureerd met steun van unesco en Italië.

bamyan telt verschillende boeddhistische kloosters 
en forten uit de islamitische periode die getuigen 
van Indische, Griekse, romeinse, sassanidische en 
islamitische invloeden.

unesco en Italië maken 900 000 euro vrij voor 
het nieuwe erfgoedproject. Het zal onder meer 
opleidingen in erfgoedbeheer omvatten maar ook 
bewustmaking rond andere sites die in aanmerking 
komen voor erkenning als werelderfgoed, zoals 
Herat, balkh en de Tuin van babur. Herat dateert 
uit de avestische perdiode en omvat een aantal 
historische sites waaronder de citadel van Herat en 
het Mosallah complex. balkh is een historische stad 
en het centrum van de leer van het zoroastrisme in 
het noorden van afghanistan. de Tuin van babur is 
een historisch park in Kaboel.

unesco en Italië werken al langer samen rond 
de bescherming van het afghaanse erfgoed. deze 
samenwerking kreeg in 2002 een nieuwe impuls toen 
Italië het Mausoleum abdul al-razzaq in Ghazni in eer 
herstelde, de Minaret van Jam tegen overstromingen 
beschermde en noodmaatregelen trof om de vijfde 
Minaret in het Mosallah complex van Herat te 
beschermen.

Het nieuwe project zal aansluiten bij inspanningen 
van Japan en Zwitserland om te helpen bij de 
bescherming van de bamyan werelderfgoedsite 
in afghanistan. een gecoördineerde aanpak 
zal verschillende internationale en afghaanse 
institutionele partners doen samenwerken om 
het erfgoed van afghanistan te vrijwaren en de 
ontwikkeling van de bamyan vallei te bevorderen.

als onderdeel van het project zal unesco de 
activiteiten coördineren om de oude islamitische 
overblijfselen van shar-e- Gholghola te conserveren. 
de conservatiewerken zullen op beeld worden 
vastgelegd door de Italiaanse documentairemaker 
duilio Giammaria om binnen en buiten afghanistan 
aan bewustmaking te doen voor het belang van 
erfgoedbescherming en culturele ontwikkeling.

Oproep: UNESCO jongerenvertegenwoordiger
wereldwijd laten jongeren hun stem horen om mee te helpen bouwen aan het heden en aan 
de toekomst van hun omgeving en hun land. Ze willen gehoord worden en ook betrokken 
worden in de beleidsprocessen die veranderingen kunnen teweegbrengen. unesco is 
de overtuiging toegedaan dat jonge mensen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan 
het maatschappelijk leven. daarom moedigt de organisatie haar nationale commissies 
aan een jongerenvertegenwoordiger op te nemen in hun rangen. Het is de bedoeling dat 
die vertegenwoordigers de leefwereld van de jeugd en het gedachtegoed van unesco 
dichter bij elkaar brengen. daarnaast krijgen jongerenvertegenwoordigers een stem in de 
internationale unesco-debatten.

aan de vooravond van haar tweejaarlijkse algemene vergadering organiseert unesco 
van 29 tot 31 oktober 2013 voor de achtste keer een Youth Forum op haar hoofdzetel in 
Parijs. de organisatie verwacht een 500-tal jongeren uit alle windstreken. de vlaamse 
overheid heeft de gewoonte een jongere naar dat forum af te vaardigen. de afdeling 
Jeugd van het agentschap sociaal-cultureel werk voor Jeugd en volwassenen, de 
vlaamse unesco commissie en het unesco Platform vlaanderen gaan daarom samen met 
de vlaamse Jeugdraad op zoek naar een geschikte kandidaat, die actief wil deelnemen 
aan de internationale jongerenbijeenkomst in Parijs. daarnaast wordt verwacht dat deze 
persoon zich wil inzetten om ideeën die uit het forum voortkomen in de praktijk om te zetten 
in vlaanderen en dat in het raam van de activiteiten van de vuc.

van de jongerenvertegenwoordiger wordt verwacht dat zij/hij zich tot aan de aanloop naar 
het negende Youth Forum (2015) engageert binnen de vuc. Het gaat bijgevolg om meer 
dan enkel de deelname aan het unesco Youth Forum in Parijs in het najaar van 2013. de 
vertegenwoordiger woont de plenaire vergaderingen van de commissie bij (viermaal per 
jaar) en koppelt daarover terug naar de vlaamse Jeugdraad. In overleg met de commissie, de 
Jeugdraad en het unesco Platform vlaanderen ontwikkelt de jongerenvertegenwoordiger 
daarnaast initiatieven om het unesco-gedachtegoed te helpen uitdragen onder jongeren in 
vlaanderen. Ten slotte helpt de jongerenvertegenwoordiger bij de voorbereiding van zijn 

Centrale databank mariene soorten
vorige schattingen die spraken van 
ruim een miljoen mariene soorten 
blijken nu “weinig waarschijnlijk,” 
aldus ward appeltans van unesco’s 
Intergouvernementele oceangrafische 
commissie (Ioc). Hij leidt een team van 
120 taxonomen dat verantwoordelijk 
is voor het nieuwe world register 
of Marine species (worMs), een 
databank die wordt bijgehouden en 
online aangeboden door het vlaams 
Instituut voor de Zee (vlIZ) in oostende.

de onderzoekers maken melding van zo’n 
220 000 tot 230 000 gekende mariene 
eukaryoten: een grote groep van 
organismen waartoe de meeste mariene 
soorten behoren, met uitzondering van 
bacteriën, archaebacteriën en virussen. 
eukaryoten vormen een van de drie 
domeinen waarin het leven kan verdeeld 
worden. Het zijn alle organismen 
waarvan de cellen een celkern bevatten 
die omgeven is door een membraan. 
Heel wat levensvormen behoren tot 
dit domein, gaande van eencelligen, 
schimmels, planten, dieren en algen.

op basis van de eerdere ontdekkingen, 
voorspellen statistische modellen 
dat er tussen de 320 000 en 760 000 
eukaryoten leven in de oceanen. dit zou 
betekenen dat een tot twee derden van 
de mariene soorten nog niet bekend zijn.

“wetenschappers zijn al meer dan 250 
jaar bezig met het beschrijven van het 
leven in de oceaan (en aan land) maar 
er was geen centrale plaats waar alles 
geregistreerd werd,” zegt appeltans. 
“al wat een wetenschapper hoeft te 
doen is een paper publiceren. Het gevolg 
is dat veel soorten meer dan een keer 
beschreven zijn. we ontdekten dat dit 
het geval is voor meer dan 40% van 
de gekende soorten. Het leidt onder 
meer tot verwarring over de naam 
van soorten. door alle informatie te 
centraliseren en toegankelijk te maken 
voor wetenschappers, verhelpen we dit 
probleem.”

de database is ook een waardevol 
instrument voor het evalueren van de 
toestand van de mariene biodiversiteit. 
Zo komt er onder meer een grote studie 
uit in 2014 over het leven in de oceanen.

Het register komt er in een periode 
waarin de ontdekking van soorten in 
de lift zit. Het voorbije decennium zijn 
er meer soorten beschreven dan in alle 
voorgaande decennia samen. als deze 
trend zich doorzet, zullen we tegen het 
einde van de eeuw alle mariene soorten 
ontdekt hebben.

Zware beschadigingen 
werelderfgoed Mali
begin juni 2013 stuurde unesco een team specialisten naar 
Timbuktu om er zich te gaan vergewissen over de toestand 
van het erfgoed. eerder dit jaar vernielden rebellen in Mali 
doelbewust werelderfgoed. nu blijkt dat ze bijzonder lelijk hebben 
huisgehouden. de schade is erger dan tot nu toe gedacht.

“de vernielingen in Timbuktu zijn erger dan we dachten,” beaamt 
lazare assomo van het unesco werelderfgoedcentrum die de 
missie naar Mali leidde. “we ontdekten dat 14 van Timbuktu’s 
mausolea volledig zijn vernield, waaronder deze die behoorden tot 
de werelderfgoedsite van Timbuktu en twee bij de djingareyber 
moskee. ook het typerende el Karou monument aan de toegang 
tot de stad is met de grond gelijk gemaakt. bovendien gingen 
naar schatting ruim vierduizend manuscripten van het ahmed 
baba onderzoekscentrum verloren. 300 000 stukken werden 
gered en naar bamako overgebracht maar moeten dringend 
geconserveerd worden.

de specialisten spraken in Mali met verschillende lokale 
deskundigen die de situatie van het erfgoed in Mali uitgebreid 

onderzochten en bezochten zelf ook verschillende plekken. 
samen met de lokale gemeenschap bespraken ze wat er nu 
moet gebeuren. op basis van deze gesprekken wordt een plan 
opgesteld over wat moet worden hersteld en beschermd en hoe 
dit concreet moet gebeuren.

unesco is vastbesloten om te helpen bij het herstel van het 
werelderfgoed in Mali en bij het borgen van manuscripten en 
andere vormen van immaterieel cultureel erfgoed. de organisatie 
wil deze activiteiten kaderen binnen een brede beweging die 
streeft naar vrede en verzoening in Mali.

of haar opvolger, zodat de aflossing even 
vlot verloopt als die tussen de meisjes van 
het belgische 4 x 100 m estafetteteam op 
de olympische spelen van 2008.

Het unesco Youth Forum is een gelegenheid 
voor jongeren van over de hele wereld om 
met elkaar van gedachten te wisselen 
over verschillende unesco-thema’s en hun 
ideeën bekend te maken aan de lidstaten 
van unesco, die kort na het Youth Forum 
hun tweejaarlijkse algemene vergadering 
houden om te beslissen over het programma 
dat de organisatie de komende jaren zal 
uitvoeren.

wie zich kandidaat wil stellen als unesco 
jongerenvertegenwoordiger, kan dat doen 
tot 6 september 2013. voor alle relevante 
informatie: www.unesco-vlaanderen.be
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Onderwijshulp schiet tekort
Het unesco Instituut voor statistiek en het team dat het 
jaarlijkse unesco-onderwijsrapport verzorgt, publiceren nieuwe 
cijfers over hoever we staan op het gebied van de internationale 
onderwijsdoelstellingen. daaruit blijkt dat er voor het eerst sinds 
2002 geen vooruitgang meer geboekt wordt. dat is onder meer te 
wijten aan een daling van beschikbare onderwijshulp.

In 2011 waren er 57 miljoen kinderen op de wereld die nog nooit 
school liepen. de helft daarvan woont in afrika ten zuiden van 
de sahara. Meer dan een op vijf kinderen in de regio gaat nooit 
naar school of stopt vroegtijdig met school.

ook de cijfers over schooluitval zijn zorgwekkend. In 2011 
begonnen 137 miljoen kinderen met basisonderwijs. de 
verwachting is dat minstens 34 miljoen van hen de schoolbanken 
zullen verlaten voor het einde van de rit. dit vertaalt zich in een 
percentage van 25% vroegtijdige schooluitval – hetzelfde niveau 
van in 2000.

dit alles gaat gepaard met een terugval van onderwijshulp. de 
totale som aan hulp voor basisonderwijs daalde met 6% tussen 
2010 en 2011. dat komt onder meer omdat zes van de top tien 
donoren hun bijdragen hebben teruggeschroefd.

een ander probleem is dat de hulp niet altijd op de juiste plaatsen 
terechtkomt. amper 1,9 miljard dollar ging in 2011 naar laag-

inkomenslanden, een daling met 9% ten opzichte van het jaar 
voordien. nochtans is er 26 miljard nodig om de financiële kloof 
voor basisonderwijs te dichten.

“nu mogen donoren zich niet terugtrekken,” reageert Irina 
bokova, directeur-generaal van unesco. “In tegendeel, om 
de kinderen te bereiken en de leercrisis te bezweren, moeten 
donoren hun engagement hernieuwen zodat geen enkel kind uit 
de school wegblijft door een tekort aan middelen. Ze moeten de 
beloftes van begin deze eeuw nakomen.”

www.uis.unesco.org/education/Pages/reaching-oosc.aspx 

Persvrijheidsprijs voor 
gevangengezette journaliste
de gevangengezette ethiopische journaliste reeyot alemu krijgt dit jaar de unesco-
Guillermo cano world Press Freedom Prize. de onafhankelijke internationale jury die over 
de uitreiking van de prijs beslist, looft haar omwille van “haar uitzonderlijke moed, haar 
verzet en haar engagement voor de vrijheid van meningsuiting”.

reeyot alemu werkte mee aan talrijke onafhankelijke publicaties. Ze schreef kritisch 
over politieke en sociale onderwerpen en legde zich toe op de oorzaken van armoede en 
de ongelijke behandeling van vrouwen en mannen. In 2010 richtte ze een uitgeverij op 
en lanceerde ze het maandblad change. beiden werden stilgelegd. een jaar later was ze 
aan de slag als columnist bij Feteh, een nationale wekelijkse krant. In juni 2011 werd ze 
gearresteerd. Momenteel zit ze een celstraf uit van vijf jaar.

In een reactie op het nieuws eert de International women’s Media Foundation de 
journaliste: “wat alemu uitzonderlijk maakt is haar bewuste keuze om te blijven werken 
voor onafhankelijke media ondanks het gevaar dat daaraan verbonden is, om zichzelf niet 
te censureren alhoewel dat een gangbare praktijk is in het oost-afrikaanse land en om 
zich niet te verontschuldigen voor het schrijven van de waarheid”. reeyot alemu wordt 
beschuldigd van terrorisme en weigert belastende verklaringen af te leggen over collega’s, 
ook al zou ze daarmee haar vrijheid kunnen terugwinnen.

de unesco/Guillermo cano wereldprijs voor Persvrijheid bestaat sinds 1997 en wordt 
jaarlijks uitgereikt naar aanleiding van de werelddag voor de Persvrijheid op 3 mei. de 

Zeilschip onderzoekt Noordelijke IJszee
Het onderzoeksschip Tara is op weg naar de 
noordelijk IJszee. de volgende zeven maanden 
zal het ruim 25 000 km varen om gegevens te 
verzamelen over de mariene ecosystemen van 
de poolstreek, over de biodiversiteit en over de 
impact van klimaatverandering en menselijke 
activiteit.

de expeditie werkt aan de realisatie van de 
doelstelling van de Tara ocean expedition om 
plankton te verzamelen uit alle oceanen van de 
wereld. deze kleine organismen staan onderaan 
de mariene voedselketen, slaan koolstofdioxide 
op en gebruiken hun fotosynthetische 
kwaliteiten om te fungeren als een immense 
zuurstofpomp. Hun ecosystemen behoren tot de 
minst onderzochte velden van de oceanografie. 
biologen en oceanografen zullen hun onderzoek 
toespitsen aan de rand van de ijslaag, daar waar 
plankton het meest overvloedig is.

andere onderwerpen waarop het onderzoek zich 
zal concentreren omvatten het kwikgehalte in 
de oceaan en de atmosfeer en de concentratie 

van plasticdeeltjes. deze metingen gebeuren op 
een nooit eerder geziene schaal en zullen leiden 
tot meer kennis over de impact op het arctische 
ecosysteem.

de klimaatverandering laat zich nergens ter 
wereld meer voelen dan in het arctisch gebied. 
dit blijkt uit het feit dat de totale ijsoppervlakte 
van de noordelijke IJszee jaar na jaar kleiner 
wordt. daardoor wordt dit kwetsbare gebied 
steeds aantrekkelijker omwille van zijn grote 
voorraad aan mineralen en andere natuurlijke 
rijkdommen en omwille van het potentieel voor 
nieuwe commerciële vaarroutes. Het gebied is 
ook van belang om de klimaatverandering beter 
te leren begrijpen.

de Intergouvernementele oceanografische 
commissie (Ioc) van unesco is een van de 
institutionele partners van de expeditie en volgt 
het reilen en zeilen van de expeditie op de voet. 
de schoener Tara zal het derde zeilschip in de 
geschiedenis zijn die de noordelijke IJszee 
rondvaart.

Prijs eert het werk van een individu of een 
organisatie ter verdediging en bevordering 
van de vrijheid van meningsuiting, vooral 
als deze actie het leven van het individu in 
gevaar brengt.

Onafhankelijke 
mediaregulator 
in Tunesië
op 3 mei, werelddag 
van de Persvrijheid, is 
bekendgemaakt dat er een 
onafhankelijke regulator 
komt voor de audiovisuele 
media in Tunesië. de Haute 
autorité indépendante 
de la communication 
audiovisuelle (HaIca) bestaat 
uit deskundigen uit de 
mediasector, journalistieke 
opleidingen en de juridische 
wereld. Het orgaan wordt 
bevoegd voor het aanstellen 
van de hoofden van openbare 
omroepen, voor het toekennen 
van frequenties aan radio- en 
televisiezenders en voor het 
opvolgen van de toegekende 
spreektijd aan politieke partijen 
in verkiezingsperiodes.

“de oprichting van een 
onafhankelijke mediaregulator 
is een grote stap in de 
richting van onafhankelijke, 
vrije en pluralistische media 
in Tunesië,” reageert Irina 
bokova, directeur-generaal 
van unesco. “Het vormt een 
belangrijke bijdrage tot het 
democratiseringsproces in het 
land.”

unesco is reeds langer aan 
de slag in Tunesië om de 
overheid te adviseren rond 
issues die verband houden met 
persvrijheid en vrijheid van 
meningsuiting. de oprichting 
van de mediaregulator is een 
rechtstreeks gevolg van deze 
samenwerking. unesco blijft 
zich inzetten om te komen tot 
een allesomvattend wettelijk 
kader voor de media in 
Tunesië.

de HaIca is het eerste orgaan 
in zijn soort dat is opgericht in 
de arabische wereld sinds het 
uitbreken van de zogenoemde 
arabische lente.
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De kroonjuwelen van de oceaan 
laten schitteren

werelderfgoed

en de succesverhalen die door het netwerk 
worden opgebouwd, kunnen gemakkelijk gedeeld 
worden met, en gebruikt worden, door andere 
beschermde mariene gebieden. bovendien kan 
dit netwerk, dat de kroonjuwelen van de oceaan 
vertegenwoordigt, zijn mening en oplossingen 
aanreiken in verschillende internationale fora. Zo 
bezitten de sitebeheerders onder meer de unieke 
mogelijkheid om het beheer van een significant 
percentage van de bestaande beschermde 
mariene gebieden te helpen sturen en dus een 
bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het 
verdrag inzake biologische diversiteit.

Het Marien werelderfgoedprogramma wordt onder 
andere ondersteund vanuit het vlaams algemeen 
Trustfonds (FuT) en kent sinds 2010 een snelle 
opmars. de oppervlakte van mariene gebieden 
op de werelderfgoedlijst is verdubbeld en er is 
een nieuwe, meer wetenschappelijke methode in 
voege voor het identificeren van potentiële mariene 
werelderfgoedsites. Het programma boekte 
eveneens vooruitgang op het vlak van een betere 
bescherming van de reeds op de werelderfgoedlijst 
ingeschreven mariene sites. dat is onder andere te 
danken aan een brede aanvaarding en toepassing 
van ruimtelijke planning op zee: een concept dat 
vlaanderen sinds 2005 propageert via projecten 
aan de universiteit van Gent.

* de auteur leidt het Marien werelderfgoedprogramma bij unesco.

TeKsT: FannY douvere *

Een bijzonder programma dat beter beheer en bescherming van mariene gebieden beoogt, kan zijn taak 
vervullen mede dankzij steun vanuit Vlaanderen.

Het uitgangspunt van de werelderfgoedconventie van 1972 is dat bepaalde plaatsen op de 
wereld een uitzonderlijke universele waarde bezitten en omwille daarvan deel uitmaken van 
het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid.

46 sITes
op dit moment zijn er 962 sites op de werelderfgoedlijst ingeschreven omwille van hun 
uitzonderlijke culturele en/of natuurlijke kenmerken. van dat aantal hebben 46 sites hun plaats op 
de lijst verdiend omwille van hun onvervangbare mariene waarde. deze sites vertegenwoordigen 
in oppervlakte ongeveer 25% van alle beschermde mariene gebieden en 57% van het natuurlijk 
werelderfgoed. Het gaat om de meest unieke maritieme gebieden op aarde zoals het Groot 
barrièrerif in australië en de Galapagoseilanden in ecuador. deze sites werden erkend als 
werelderfgoed omwille van hun natuurlijke fenomenen, geologische processen, ecologische 
processen en/of buitengewone biodiversiteit die nergens op aarde kunnen gevonden worden.

Het Marien werelderfgoedprogramma werd in 2005 gelanceerd en kreeg de opdracht 
om een effectieve bescherming te verzekeren van alle bestaande en potentiële mariene 
werelderfgoedsites. Het moet de buitengewone waarde van deze bijzondere plaatsen behouden 
en de gebieden laten floreren voor toekomstige generaties.

Goed besTuur
Het programma stelt drie grote doelen voorop. een eerste doelstelling is ervoor zorgen dat alle 
mariene werelderfgoedsites uitstekend beheerd worden en daarvoor gebruik maken van de 
meest succesvolle en recente management technieken.

onafgezien van de verschillen in omvang, socio-economische context en geografie, delen de 
mariene sites heel wat gemeenschappelijke uitdagingen, zoals het hoofd bieden aan de gevolgen 
van klimaatverandering, een stijgend aantal toeristen, vervuiling, overbevissing enz. er mag dus 
zeker niet naar marien werelderfgoed worden gekeken als zijnde een losse verzameling van 46 
individuele sites. Het is van belang dat de sites hun bestaande expertise en succesverhalen 
kunnen delen en dat ze samen een beter beheer kunnen nastreven. 

rePresenTaTIeve selecTIe
een tweede objectief is het uitbouwen van een internationaal netwerk van mariene werelderfgoedsites 
dat een representatieve selectie vormt van alle grote mariene ecosystemen. aangezien meer dan 
70% van onze planeet bestaat uit oceanen, bestaat er een enorm potentieel om het aantal mariene 
sites op de werelderfgoedlijst uit te breiden. Het is echter des te belangrijker om ervoor te zorgen 
dat de werelderfgoedlijst gebalanceerd, geloofwaardig en representatief is en blijft. daarom werd 
een studie ontwikkeld waarin 9 hiaten werden aangetoond in de vertegenwoordiging van alle 
grote mariene ecosystemen op de lijst. eén van die hiaten bestaat uit het beperkte aantal mariene 
werelderfgoedsites langs de uitgestrekte arctische kustlijnen. Het programma ziet dan ook een 
belangrijke meerwaarde in het helpen bepalen van potentiële werelderfgoedsites. daarom lanceerde 
het Marien werelderfgoedprogramma in 2012 een publicatie die de potentiële sites in de west-
Indische oceaan beschrijft. beide studies werden gerealiseerd met de steun van de vlaamse overheid.

oceanen bescHerMen
een derde doel bestaat erin om een netwerk uit te bouwen van sitebeheerders dat een 
voortrekkersrol inneemt voor de bescherming van de oceanen op een globaal niveau. de expertise 

beleid

Welke keuzes moet UNESCO maken?

de uitvoerende raad van unesco is van 10 tot 26 april 2013 
bijeengekomen op de hoofdzetel van de organisatie in Parijs. er is onder 
meer beslist om een team erfgoedexperts naar de historische binnenstad 
van Jeruzalem te sturen en er is gedebatteerd over de prioriteiten waarop 
unesco zich de komende jaren moet toeleggen.

aKKoord Tussen PalesTIna en Israël
Tijdens de bijeenkomst van de uitvoerende raad zijn Israël en Palestina 
overeengekomen dat unesco een team van experts naar Jeruzalem mag 
sturen om er de staat van conservering van de historische binnenstad en 
de muren van de stad te onderzoeken. de laatste keer dat dit gebeurde 
dateert van 2004. de voorbije drie jaar had het werelderfgoedcomité 
aangedrongen op een nieuwe evaluatie. de leden van de uitvoerende 
raad keurden het voorstel unaniem goed en feliciteerden de betrokken 
partijen met het akkoord.

“dit is unesco op haar best,” zo reageerde directeur-generaal Irina 
bokova op het nieuws van de beslissing. “Het akkoord is een kleine maar 
belangrijke stap in de goede richting om te komen tot een oplossing voor de 
spanningen in het Midden-oosten. door op deze manier samen te werken, 
bouwen de lidstaten op een praktische manier aan een vredescultuur.”

“De precaire financiële situatie 

hypothekeert de slagkracht van 

UNESCO”

sTraTeGIe voor de KoMende Jaren
de uitvoerende raad maakte ook afspraken over de volgende middellange 
termijnstrategie die tot 2021 zal gelden. de strategie schuift ‘vrede’ en 
‘rechtvaardige & duurzame ontwikkeling’ naar voor als de overkoepelende 
prioriteiten van de organisatie. ‘afrika’ en ‘gendergelijkheid’ blijven haar 
universele doelstellingen. de strategie zal worden besproken en aangenomen 
tijdens de algemene conferentie van unesco in november 2013.

de lidstaten van unesco kozen in oktober 2011 massaal voor de toetreding 
van Palestina. daarmee activeerden zij een oude wet in de verenigde staten 
die de regering gebiedt haar betalingen op te schorten aan internationale 
organisaties die Palestina toelaten. daarmee kwam unesco financieel 
in acute problemen – want 20% van haar budget komt van de vs, en de 
bijdrage voor 2011 was nog niet betaald. ondanks alle incidentele extra 
bijdragen van anderen is de bodem nu in zicht, de reserves uitgeput – en 
het budget structureel onvoldoende om de vastgestelde programma’s uit te 
voeren. de hoop bestond dat president obama in zijn tweede ambtstermijn 
erin zou slagen om de betalingen aan unesco te hervatten maar de kans 
dat dit effectief gebeurd lijkt eerder klein.

TeKsT: MarIno bulTIncK

FInancIële MoeIlIJKHeden weGen Zwaar door
Het ziet er naar uit dat het tweejarenbudget van unesco voor de periode 
2014-2015 zal worden verminderd van 653 naar 507 miljoen dollar. 
daarom besloot de uitvoerende raad om een werkgroep op te richten om 
programmaprioriteiten vast te leggen en voorstellen te doen over welke 
activiteiten kunnen worden geschrapt. de werkgroep zal aanbevelingen 
formuleren tijdens een bijzondere zitting van de uitvoerende raad op 
4 juli 2013.

de lidstaten zijn het er grotendeels over eens dat unesco de voorbije 
jaren belangrijke vooruitgang heeft geboekt. unesco is internationaal 
zichtbaarder geworden, heeft een heel actieve rol gespeeld bij een aantal 
vn-initiatieven zoals education First en oceans compact, waarin het van 
ban Ki-Moon, secretaris-generaal van de vn, ook een prominente rol 
kreeg toebedeeld. en unesco’s strategie om nauwer samen te werken 
met de private sector en het middenveld heeft breed ingang gevonden. 
desalniettemin dreigt de organisatie door haar precaire financiële 
situatie aan slagkracht, en dus relevantie, in te boeten.

acHTerGrond
de uitvoerende raad komt twee keer per jaar samen om de uitvoering 
van het programma en de begroting van unesco te controleren. om de 
vier jaar verkiest de raad ook een kandidaat voor de functie van directeur-
generaal van unesco. die kandidaat wordt vervolgens voorgesteld aan 
de algemene conferentie die het laatste woord heeft over de benoeming. 
dit najaar beslist de algemene conferentie wie de komende vier jaar de 
leiding krijgt over de organisatie.

Het debat over de toekomst van UNESCO is volop aan de gang. Pijnpunt is de precaire financiële situatie 
van de Organisatie.

Israël en Palestina zijn overeengekomen om de toestand van het
historisch erfgoed van Jeruzalem te laten evalueren.

Marien werelderfgoed is geen losse
verzameling van individuele sites.

Meer informatie over het Marien 
werelderfgoedprogramma: http://whc.
unesco.org/en/marine-programme/
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De intellectuele rol van UNESCO 

beleid

Tweede adeM vInden
de vraag rijst hoe unesco effectief en efficiënt 
haar oorspronkelijke intellectuele gerichtheid kan 
reactiveren.

om op deze vraag een aanzet van antwoord te 
formuleren, organiseerden de nederlandse, de 
duitse en de vlaamse unesco commissies op 
26 april 2013 een internationaal seminarie op 
één van de werelderfgoedsites die belgië rijk is, 
namelijk het Groot begijnhof van leuven, thans 
internationaal woonerf van de Ku leuven.

euroPees overleG
voorzitters en algemeen secretarissen van 
de duitse, Finse, Hongaarse, Kroatische, 
nederlandse, oostenrijkse, Poolse, sloveense, 
vlaamse en Zwitserse unesco commissies 
namen deel aan dit seminarie. door de inbreng en 
betrokkenheid van het unesco liaison office bij 
de europese Instellingen ging ook uitdrukkelijke 
aandacht uit naar de opbouw van een europees 
intellectueel netwerk van unesco commissies.

TeKsT: TIJs d'HoesT

Vertegenwoordigers van verschillende Europese UNESCO Commissies kwamen bijeen in Leuven om na te 
denken over hoe UNESCO haar intellectuele rol van weleer met hernieuwd elan opnieuw kan spelen.

In september 2012 kwamen de dagelijkse besturen van de duitse en vlaamse unesco 
commissies samen voor een ontmoeting met vertegenwoordigers van het unesco liaison 
office in brussel. Hoofdthema van dit overleg was de intellectuele rol die unesco als instrument 
van reflectie en bewustmaking tot in de jaren 1990 op uitgesproken wijze heeft gespeeld in het 
kader van actieve vredesopbouw.

InvullInG InTellecTuele rol
als organisatie met een intellectuele oriëntatie in de boven aangegeven zin kan unesco 
wereldwijd standaarden ontwikkelen binnen de domeinen waarin zij actief is: onderwijs, 
wetenschappen, cultuur en communicatie. Pas als unesco die opdracht opnieuw volwaardig 
invult én uitvoert, zal zij invloed hebben op de nationale en internationale samenleving. om dat 
doel te bereiken zijn de nationale commissies onmisbaar. Het bestaan van zulke commissies, 
die gesitueerd zijn in het maatschappelijke middenveld, is overigens uniek in het vn-systeem.
 
nationale commissies adviseren hun regeringen en politieke overheden over aangelegenheden 
op het vlak van onderwijs, wetenschappen, cultuur en communicatie. Zij treden daarbij 
verbindend op tussen instellingen van hoger onderwijs en van onderzoek, tussen culturele 
organisaties en media. daarnaast verspreiden de commissies informatie over de doelstellingen, 
het programma en de werkzaamheden van unesco. Tot slot vormen zij de schakel tussen 
unesco, zowel het hoofdkantoor in Parijs als het wereldwijde netwerk, en de nationale 
belanghebbenden, zoals overheden, professionele instellingen, organisaties en deskundigen op 
unesco’s expertisegebieden. om deze schakelfunctie optimaal te vervullen, bestaan de meeste 
nationale commissies uit experts in de verschillende unesco-domeinen. Het is precies door 
hun schakelfunctie en hun specifieke samenstelling dat nationale commissies de intellectuele 
capaciteiten van unesco kunnen ontwikkelen en versterken.

In zijn openingswoord ging professor Marc vervenne, voorzitter van de 
vlaamse unesco commissie, nader in op een artikel van der spiegel 
(20/2008), met als uitgangsthese dat unesco “haar glans verloren heeft”. 
Professor vervenne wees daarbij op de oorspronkelijke samenstelling 
van nationale commissies, die vaak uitsluitend uit wetenschappers, 
schrijvers en filosofen bestonden. Hun intellectuele en culturele inbreng 
verzekerde voor unesco expertise en wetenschappelijk onderbouwd 
beleid. vandaag de dag bestaat het gevaar van politisering van de 
organisatie, waardoor zij haar onafhankelijkheid dreigt te verliezen. 
een knelpunt, zoveel is duidelijk. Maar tegelijk een werkpunt en een 
aansporing om de initiële denkkracht van unesco te cultiveren en 
nadrukkelijker op de voorgrond te brengen.

TeruGblIK
de algemeen secretaris van de vlaamse unesco commissie, Tijs 
d’Hoest, ging vervolgens in op de geschiedenis van unesco en meer 
bepaald op haar voorgangster de International committee on Intellectual 
cooperation (IcIc). Hij moedigde de verschillende lidstaten aan om het 
belang van de nationale commissies te herbevestigen en hierbij actief 
op zoek te gaan naar samenwerkingsmogelijkheden over de europese 
(en wereldwijde) grenzen heen.

In zijn tussenkomst maakte de algemeen secretaris van de nederlandse 
unesco commissie, de heer robert Quarles van ufford, duidelijk dat de 
sterkte van unesco net ligt in haar rol als denktank van de verenigde 
naties. om dat doel te realiseren, mag unesco niet enkel steunen 
op diplomaten, maar moet zij een evenwichtige mengeling blijven van 
beleidsmakers, actieve netwerkers en wereldwijde experts.

“Door onderling samen te werken 

kunnen Nationale Commissies hun 

belang voor UNESCO vergroten”

veerKracHTIGe orGanIsaTIe
dr. roland bernecker, algemeen secretaris van de duitse unesco 
commissie, opende de discussie met een parafrase op de these van 
der spiegel: “wat kunnen wij doen om unesco haar glans terug te 
geven?”. Hij beklemtoonde dat er geen reden tot wanhoop is, want 
unesco gaat al decennialang door crises heen en vindt telkens weer 
een nieuw elan. Tegelijk wees hij erop dat de samenwerking tussen 
unesco en de europese landen ruimer gezien moet worden dan de 
europese unie. In dat verband benadrukte dr. bernecker dat voor 
het opbouwen van een doeltreffend netwerk van europese unesco 
commissies een lichte structuur nodig is, die de basis vormt van een 
continue samenwerking.

aansluitend op de inleidende toespraken herinnerde Marie-Paule 
roudil, hoofd van het unesco liaison office in brussel, op het belang 
van de nationale commissies alsook op de bereidheid van het liaison 
office ondersteuning te verlenen aan het omzetten van de aanwezige 
expertise in concrete projecten binnen een europees kader. door het 
recent ondertekende Memorandum of Understanding tussen de eu en 
unesco zijn de mogelijkheden daartoe sterk uitgebreid, hetgeen nieuwe 
kansen biedt voor unesco en de nationale commissies.

De vraag rijst hoe UNESCO haar intellectuele gerichtheid kan reactiveren.

UNESCO fungeert als denktank van de Verenigde Naties.

overleG versTerKen
Het daarop volgende debat maakte de noodzaak duidelijk dat de 
nationale commissies elkaar meer informeren over geplande projecten, 
maar ook samenwerken rond cruciale standpunten en thema’s. Ten 
einde de ‘intellectuele rol’ van unesco en de nationale commissies 
toegankelijk te maken voor een breder publiek is gesuggereerd dat de 
commissies overleg plegen hoe zij helder en gericht het doel van unesco 
in de communicatie in hun lidstaat kunnen ontwikkelen. Ten slotte is 
beklemtoond dat alleen daadwerkelijke steun van de nationale overheden 
voor de missie en de opdrachten van de commissies hen beleidsmatige 
slagkracht en maatschappelijke impact kan geven.

In het laatste deel van het leuvense seminarie is aan de hand van twee 
presentaties nagegaan hoe samenwerking tussen europese nationale 
commissies in de praktijk tot stand kan worden gebracht. Meer bepaald 
zijn de thema’s ‘werelderfgoed’ en ‘open access’ door een internationaal 
expertpanel aan de deelnemers voorgesteld en toegelicht.

concreTe saMenwerKInG
In beide presentaties stond de aanbeveling ‘communicatie en 
samenwerking’ centraal. voor elke lidstaat betekent schaalvergroting 
een voordeel, dat terugstroomt naar de samenwerkende partners. 
Het delen van expertise, van kritische rapporten en van best practices 
moet nog meer in de praktijk worden gebracht. op die wijze kan 
gemeenschappelijke beleidsinput geformuleerd worden. Tevens kunnen 
we daardoor tegenstellingen in europese standpunten uitzuiveren of 
zelfs vermijden. Ten slotte stelt samenwerking ons in staat om financiële 
middelen te groeperen en bijgevolg de slagkracht van de geformuleerde 
standpunten of opgezette acties te vergroten – niet alleen nationaal maar 
evenzeer ten aanzien van de nationale commissies wereldwijd en in de 
europese lidstaten en instellingen in het bijzonder.

Het gegeven dat bepaalde conventies uitsluitend ontstaan zijn op basis van 
de insteek van nationale commissies, is tekenend voor de potentiële kracht 
van de toekomstige samenwerking. deze vaststelling leidt ons terug naar de 
oorspronkelijke aanzet van het seminarie: hoe kunnen we de intellectuele 
rol van unesco reactiveren en versterken? de eerste conclusies luiden: 
door het bundelen van solide expertise, door het verwerven van politieke 
en maatschappelijke steun voor de nationale commissies en hun beleid 
ten aanzien van unesco, door het betrekken van de belanghebbenden 
van het sociale middenveld en door het stimuleren van internationale 
samenwerking tussen de verschillende nationale commissies. nationale 
commissies helpen met hun expertise rechtstreeks of onrechtstreeks 
het beleid van unesco vormgeven. op die wijze dragen zij bij aan “het 
opblinken van de glans van unesco”. wordt ongetwijfeld vervolgd!
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focus

De Verenigde Naties riepen 2013 uit tot Internationaal Jaar van 
Samenwerking op het gebied van Water. UNESCO staat in voor 
de internationale coördinatie ervan. Bedoeling is om bewustzijn 
te creëren voor het belang en het potentieel van internationale 
watersamenwerking en voor de uitdagingen die voortkomen uit 
de stijgende vraag naar water. Het Jaar moet ook helpen om de 
bereidheid aan te zwengelen om nieuwe internationale afspraken 
te maken omtrent een globaal duurzaam waterbeheer.

Dit is een uitgelezen moment om stil te staan bij hoe Vlaanderen 
zich binnen het kader van UNESCO inzet om een duurzaam 
waterbeheer te introduceren in gebieden waar waterschaarste 
een rem zet op de ontwikkeling van mensen en gemeenschappen. 
De Vlaamse overheid richtte het Flanders UNESCO Science Trust 
Fund (FUST) op om Vlaamse middelen en expertise ter beschikking 
te stellen van UNESCO voor de uitvoering van wetenschappelijke 
capaciteitsopbouw en projecten.

Het fonds is afgestemd op drie prioriteiten: oceanografie, 
geïntegreerd kustzonebeheer en waterbeheer. Hierna stellen 

UNESCO@vlaanderen: Water
we een aantal concrete projecten voor in Afrika, Azië en Latijns-
Amerika . Dankzij samenwerking en ondersteuning vanuit het 
FUST konden verbeteringen op het vlak van waterbeheer worden 
ingevoerd die een rechtstreekse impact hebben op het leven van 
vele duizenden mensen.

De projecten die aan bod komen sluiten zo goed als allemaal aan bij 
het Internationaal Hydrologisch Programma (IHP) van UNESCO. Dit 
is het voornaamste programma binnen de Verenigde Naties dat het 
internationale watervraagstuk behandelt. Duurzame oplossingen 
voor de waterproblematiek kunnen enkel gevonden voor door 
internationale coördinatie en samenwerking en een geïntegreerde 
aanpak. Om ook de nationale actoren op het vlak van water op 
dezelfde lijn te krijgen en hen toe te laten daadwerkelijk actief te 
zijn in een internationale context, is er recent een Belgisch comité 
voor het IHP opgericht. Ook de rol van dit comité komt aan bod 
in dit vierde deel van onze redactionele reeks die de vele banden 
tussen Vlaanderen en UNESCO in beeld brengt.

fo
cu

s

Vlaanderen als voortrekker 
voor internationale 
watersamenwerking

Het Flanders unesco science Trust Fund (FusT) is een invulling 
van de algemene samenwerkingsovereenkomst tussen unesco 
en vlaanderen en FusT wordt gedragen door een hernieuwbare 
vijfjarenovereenkomst tussen de vlaamse regering en unesco. Het 
stelt vlaamse middelen en expertise ter beschikking van unesco 
voor de uitvoering van wetenschappelijke capaciteitsopbouw en 
projecten. de overeenkomst loopt sinds 1999 en is reeds twee 
keer verlengd. Het FusT wordt gefinancierd en beheerd vanuit het 
departement economie, wetenschap en Innovatie (ewI) van de 
vlaamse overheid.

3 PrIorITeITen
Het fonds is afgestemd op drie prioriteiten: oceanografie, 
geïntegreerd kustzonebeheer en waterbeheer. aangezien 2013 
het Internationaal Jaar voor samenwerking op het gebied van water 
is, gaan we hieronder nader in op de projecten die zich focussen 
op waterbeheer.

Het belangrijkste programma van unesco inzake water is het 
International Hydrological Programme (IHP). Het is een zeer belangrijk 
intergouvernementeel programma binnen de verenigde naties dat 
is gewijd aan waterresearch, waterbeheer, watereducatie en het 
vergroten van expertise en capaciteiten op het gebied van water. 
Het is georganiseerd in fasen van zes jaar en verenigt talrijke 
onderzoekscentra, educatieve instellingen, departementen en 
wateractoren van over de hele wereld rond gemeenschappelijke 
uitdagingen en doelstellingen. Projecten en programma’s die 
onder de koepel van het IHP vallen, komen in aanmerking voor 
ondersteuning vanuit het FusT.

sTeeds Meer Focus
vanaf de jaren 1990 koos het IHP voor een duidelijke actielijn die 
de rode draad van haar activiteiten vormt. In de periode 1990-
1995 was het overkoepelende thema hydrologie en waterbeheer 
in een veranderende omgeving. van 1996 tot 2001 lag de nadruk 
op hydrologie en waterbeheer in kwetsbare omgevingen en van 
2002 tot 2007 op water-gerelateerde problemen in risicogebieden. 
de programmafase die in 2008 startte en eind dit jaar afloopt, 
onderzoekt de waterbehoeften in gebieden die onder druk staan, 
onder meer ten gevolge van klimaatverandering. Het betreft hier 
streken die kampen met watersnood. Het programma bevordert de 
wetenschappelijke kennis over hoe de mensen in deze regio’s het 
best kunnen worden geholpen en beschermd.

De Vlaamse overheid steunt verschillende projecten en netwerken om het waterbeheer en de 
duurzame ontwikkeling in droge gebieden te verbeteren.

TeKsT: MarIno bulTIncK en rudY HerMan *

naast het IHP is er nog een belangrijk waterprogramma bij unesco: 
het world water assessment Programma (wwaP) dat de toestand 
van het water op aarde opvolgt en behoeften en uitdagingen 
identificeert. om de drie jaar brengt het programma daarover 
verslag uit in het wereldwaterrapport. verder bouwt unesco 
een netwerk van meer dan twintig wateronderzoekscentra uit en 
is er het unesco-IHe Instituut voor watereducatie in delft dat 
gespecialiseerd is in opleidingen voor waterexperts.

duurZaMe onTwIKKelInG In droGe GebIeden
een van de netwerken die unesco uitbouwt is ‘water & development 
Information for arid lands’: a Global network (G-wadI). Het 
netwerk bundelt een aantal regionale onderzoekscentra die 
samenwerken rond duurzame ontwikkeling in droge gebieden. Het 
FusT ondersteunt onder meer caZalac, de regionale poot van het 
netwerk voor latijns-amerika. vlaamse experts leveren ook globale 
modellen die toelaten om de problematiek van de verdroging in kaart 

De trappomp helpt om spaarzaam om te springen met
irrigatiewater in Burkina Faso.
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te brengen. daarnaast komt ook het zogeheten ‘down scalen’ van globale 
modellen aan bod naar een regionale of lokale dimensie. 

binnen het kader van G-wadI lopen een aantal grote programma’s zoals 
het International drought Initiative dat is afgestemd op afrika, waaraan 
projecten van het FusT gekoppeld zijn. een geïntegreerd systeem van 
waarnemingen maakt het mogelijk om bepaalde evoluties te identificeren 
en om voorspellingen te doen over bijvoorbeeld periodes waarin meer 
of minder neerslag worden verwacht. daarmee kan het landbouwbeleid 
bijvoorbeeld keuzes maken over wanneer welke gewassen te zaaien.

Meerwaarde voor loKale exPerTIse
de kennis die vlaamse experts en instellingen opdoen door via het 
FusT op internationaal niveau actief te zijn, levert een meerwaarde op 
die ook bij ons van nut is. verdroging is immers geen ver-van-ons-bed 
problematiek. ook ons land en onze omgeving verdrogen en voelen de 
gevolgen van de klimaatverandering. we stellen een lichte gemiddelde 
temperatuurstijging vast en alhoewel de gemiddelde neerslag op peil blijft, 
stellen we vast dat langere periodes van droogte worden afgewisseld 
met kortere periodes van hevige neerslag. dit betekent dat we plots grote 
hoeveelheden water moeten zien op te vangen. dit is niet evident gezien 
de sterke verstedelijking die ervoor zorgt dat water moeilijker in de grond 
kan infiltreren, hetgeen gevolgen heeft voor de hoeveelheid grondwater 
waarover we kunnen beschikken. Het gevolg is dat er, indien er niet wordt 
ingegrepen, ook bij ons problemen zullen rijzen inzake waterbevoorrading. 
de Kempen zijn het eerste gebied waar dit zich nu reeds laat voelen.

In deze context is ook de volgende fase van het IHP (2014-2021) van 
belang. die legt zich toe op waterveiligheid en verloopt langs zes 
actielijnen: watergerelateerde rampen en hydrologische verandering; 
grondwater in een veranderend milieu; waterschaarste en -kwaliteit; 
water en verstedelijking; ecohydrologie voor duurzame ontwikkeling; 
en watereducatie. rond dit alles wil men antwoorden vinden op lokale, 
regionale en globale uitdagingen. vlaamse experts en wetenschappelijke 
centra beschikken over expertise om aan verschillende van die actielijnen 
een wezenlijke bijdrage te leveren.

“Verdroging is geen 

ver-van-ons-bed problematiek”

GeïnTeGreerd beKKenbeHeer
een mooi voorbeeld van de projecten die het FusT ondersteunt, is het 
FrIend/nile project dat van 2001 tot 2011 liep. Het was een onderdeel 
van het internationaal ‘Flow regimes from International and experimental 
data’ project. unesco bracht zes landen van het nijlbekken, die op 
gespannen voet met elkaar leefden, samen om gezamenlijk te werken 
aan oplossingen voor de waterproblematiek: egypte, ethiopië, Kenia, 
oeganda, soedan en Tanzania.

de zes landen formuleerden prioriteiten omtrent water waarrond 
vervolgens werd gewerkt. vanuit het FusT werden opleidingen 
voorzien voor experts uit deze landen. de cursisten deelden 
vervolgens hun opgedane kennis met hun collega’s in hun 
respectievelijke onderzoekscentra zodat ze er allemaal mee aan 
de slag konden. samenwerking was het sleutelwoord van het 
project en naarmate het vorderde, bleek de wetenschappelijke 
samenwerking te werken als katalysator voor een meer open dialoog 
op andere gebieden tussen de betrokken landen. niet alleen het 
waterbeheer maar ook de onderlinge relaties zijn door dit project 
sterk verbeterd.

GrondwaTer In KaarT brenGen
de ter beschikking gestelde middelen voor het project zijn ook 
gebruikt om de droogte in de Hoorn van afrika aan te pakken. 
dankzij het gebruik van nieuwe aardobservatie technologie is 
men er zo bijvoorbeeld in geslaagd om een veel accurater beeld te 
verkrijgen van de aanwezige natuurlijke systemen voor de opslag 
van grondwater in de regio. wanneer deze op een duurzame manier 
worden gebruikt, kunnen ze helpen om de waterschaarste op te 
lossen.

Het centro del agua des Zonas aridas in latin america y caribe 
(caZalac) is een ander groot project dat dankzij steun van het FusT 
kon uitgroeien tot een succes. een belangrijk aandachtspunt was het 
gebruik van waarnemingen en modellen om een beter zicht te krijgen 
op de droogte en de neerslag in de latijns-amerikaanse landen. 
door beter te kunnen voorspellen waar en hoeveel neerslag te 
verwachten is, kon men zich aanpassen om het water op te vangen. 
daarvoor zijn eveneens nieuwe technieken ontwikkeld. experts 
werden voor dit alles opgeleid en schakelen nu zoveel mogelijk 
instellingen in de regio in om volgens dezelfde principes te werken. 

onder andere de landbouw in de regio heeft er baat bij omdat er 
gericht wordt gewerkt vanuit specifieke lokale situaties en behoeften. 
Zo kon dankzij de introductie van nieuwe irrigatietechnieken voor 
bepaalde gewassen tot 40% minder water worden gebruikt zonder de 
oogst in het gedrang te brengen. omdat het project banden heeft met 
andere internationale projecten die andere aspecten van duurzame 
ontwikkeling behandelen, wordt de impact nog vergroot omdat ook 
de kennis en expertise van deze andere projecten kunnen worden 
toegepast, bijvoorbeeld inzake bodembeheer en compostering.

Graslanden In droGe GebIeden reHabIlITeren
een ander initiatief dat de problematiek van droogte aanpakt en dat 
zich dankzij ondersteuning van het FusT ten volle kon ontwikkelen, 
is het sustainable Management of Marginal drylands (suMaMad) 
project. centraal daarin staat de situatie van graslanden in 
halfwoestijn- en woestijngebieden. Het valt onder de koepel van 
het Mens- en biosfeerprogramma (Mab) van unesco dat duurzame 
ontwikkeling beoogt door een evenwicht te vinden tussen enerzijds 
milieubescherming en anderzijds sociaaleconomische ontwikkeling.

In steppes stelt zich het probleem van overbegrazing. door de 
attitudes van de bevolking te veranderen, kunnen deze ecosystemen 
zich herstellen. dat is onder mee gebeurd in Mongolië en china waar 
grote kuddes vleeskoeien zijn gereduceerd en vervangen door kleinere 
kuddes van melkvee en de kweek van kippen. dankzij de melk- en 
eierproductie en afgeleide producten zagen de lokale volkeren hun 
inkomen meer dan verdubbeld. door het herstel van graslanden zijn 
er ook minder stofwolken die zich anders over een groot gebied 
verspreiden, wat de luchtkwaliteit in de regio, ook in stedelijke 
gebieden, ten goede komt.

Hoe werkt FUST?

Het Flanders UNESCO Science Trust Funds (FUST) waarmee de Vlaamse 
Regering middelen en expertise ter beschikking stelt ter ondersteuning van de 
uitvoering van wetenschappelijke projecten van UNESCO, stelt drie prioriteiten 
voorop: oceanografie, geïntegreerd kustzonebeheer en waterbeheer.

Projecten die in aanmerking komen voor ondersteuning van het FUST 
moeten voldoen aan een aantal algemene voorwaarden en principes:

• Duurzame uitbouw van expertise
• Bijdragen tot de ontwikkeling van een beleid gericht op duurzame 

ontwikkeling waarbij rekening wordt gehouden met de plaatselijke 
sociaaleconomische en politieke context

• Ondersteunen en versterken van de uitwisseling van kennis
• Samenwerken als volwaardige partners bij het aanpakken, definiëren 

en oplossen van problemen
• Bestendigen van de inspanningen
• Garanderen van voldoende uitrusting en opleidingen om de goede 

werking van het project mogelijk te maken
• Stimuleren van netwerking

UNESCO formuleert projectvoorstellen waarvoor het bijkomende 
financiering en expertise zoekt. Vanuit het FUST bestaat vooral interesse voor 

projecten die vallen onder drie grote 
programma’s: de het Internationaal 
Hydrologisch Programma (IHP), 
het Mens- en Biosfeerprogramma 
(MAB) en de Intergouvernementele 
Oceanografisch Commissie (IOC).

Vervolgens lanceert de Vlaamse 
overheid een oproep naar de 
Vlaamse universiteiten en 
onderzoeksinstellingen om te polsen 
welke experts willen meewerken 
aan internationale UNESCO-
projecten. Een wetenschappelijk 
comité evalueert de ontvangen 
reacties en vervolgens wordt een 
selectie gemaakt. De geselecteerde 
projecten worden in nauwe 
samenwerking en overleg met 
UNESCO uitgevoerd. De betrokken 
partners brengen jaarlijks verslag 
uit over het verloop van het project.

Voorbeeld van geïntegreerd kustzonebeheer: natuurgebied naast stadsontwikkeling en havenactiviteiten.

14 I I 15



fo
cu

s

saMenwerKInG en neTwerKInG sTIMuleren
Het suMaMad project onderzoekt het beheer van droge gebieden, onder 
andere water- en bodembeheer en de rehabilitatie van ecosystemen, 
telkens met aandacht voor het genereren van inkomsten voor de 
plaatselijke bevolking. Het koppelt verschillende bestaande projecten 
aan elkaar en zorgt voor de verspreiding en toepassing van de beste 
voorbeeldpraktijken in droge gebieden. daarbij worden zowel lokale 
overheden als de plaatselijke bevolking betrokken en gaat veel aandacht 
naar het vergroten van het bewustzijn over de problematiek bij de 
betrokkenen. daartoe werden conferenties georganiseerd en relevante 
publicaties ontwikkeld en verspreid.

een ander voorbeeld van een project waarbij samenwerking en netwerking 
leidt tot het realiseren van gemeenschappelijke doelstellingen, is het 
Framework for empowerment and Training in the field of water (FeT-
water). dit vanuit het FusT ondersteunde project richt zich op de landen 
van zuidelijk afrika. In de regio was reeds heel wat expertise en kennis 
aanwezig maar de experts en de verschillende instellingen en instanties 
werkten grotendeels onafhankelijk van elkaar. daarom zijn een aantal 
netwerken opgezet om gezamenlijk rond een aantal onderwerpen te 
werken, zoals rond het gebruik van natuurlijke rijkdommen, het gebruik 
en het beheer van grondwater, het optimaliseren van het watergebruik, 
de bescherming en het beheer van graslanden, meersen en rivieren en 
de ontwikkeling van een strategie – en de praktische uitvoering ervan op 
het terrein – rond geïntegreerd bekkenbeheer. daarnaast kwam er ook 
een netwerk voor de preventie van watergerelateerde rampen waaronder 
overstromingen en landverschuivingen.

naast de oprichting van netwerken ging er ook aandacht naar het 
verschaffen van opleidingen aan plaatselijke waterexperts. In dit kader 
is ook lesmateriaal ontwikkeld dat is geaccrediteerd bij het departement 
Hoger onderwijs van de republiek van Zuid afrika en kan gebruikt worden 
aan alle universiteiten in zuidelijk afrika.

socIaaleconoMIscHe dIMensIe van 
waTerProbleMaTIeK
de sociaaleconomische dimensie van de waterproblematiek komt 
onder meer aan bod in de interdisciplinaire opleiding Human rights 
for development (Hr4dev) die vanuit het FusT wordt ondersteund en 
georganiseerd wordt door de universiteiten van antwerpen, Gent, vub 
en leuven in samenwerking met het Kenniscentrum Kinderrechten. 
aandachtspunt daarbij is het recht op water als mensenrecht, met 
bijzondere focus op kinderrechten. In veel landen die met waterschaarste 
kampen, kunnen kinderen niet naar school omdat ze een groot deel van 
de dag moeten besteden aan het halen van water. de opleiding brengt 
vertegenwoordigers van verschillende ngo’s, mensenrechtenorganisaties, 
overheden, universiteiten enz. samen om te onderzoeken hoe er vanuit 
mensenrechteneducatie in verschillende disciplines kan worden 
bijgedragen tot duurzame ontwikkeling. Tijdens de opleiding komt een 
brede waaier onderwerpen en aspecten aan bod en worden goede 
praktijkvoorbeelden uitgewisseld. 

om het geïntegreerd kustzonebeheer in Zuid-amerika te stimuleren, 
ondersteunt het FusT een project om, naar analogie met projecten in 
afrika en europa, een reeks regionale indicatoren te identificeren die zowel 

rekening houden met aspecten van waterbeheer als sociaaleconomische 
factoren. denk maar aan gegevens over waterkwaliteit, bevolking, 
visserij, havenactiviteit enz. deze worden gebruikt om een elektronische 
atlas te voeden die verschillende lagen data samenvoegt zodat het 
kustbeheer kan worden ontwikkeld op basis van wetenschappelijk 
onderbouwde argumenten. Het project loopt in chili, colombia, ecuador, 
Panama en Peru. de verschillende bevoegde ministeries uit deze landen 
wisselen gegevens uit, koppelden hun databanken aan elkaar en werken 
volgens gemeenschappelijke standaarden en protocols. ook op politiek 
niveau coördineren de landen hun kustbeheer met duurzame ontwikkeling 
als uitgangspunt.

uit het bovenstaande blijkt dat de projecten die vanuit het FusT 
ondersteund worden, naadloos aansluiten bij de basisgedachte van 
unesco: grensoverschrijdende samenwerking leidt tot een meer 
efficiënte aanpak van globale uitdagingen en zorgt voor een betere 
onderlinge verstandhouding tussen landen. Het FusT laat vlaamse 
experts en onderzoeksinstellingen toe om de eigen expertise uit te 
dragen en om theoretische ontwikkelingen in de praktijk toe te passen. 
Zo vergroot niet enkel de vlaamse expertise maar ook de visibiliteit van 
een kleine regio. door de weloverwogen definiëring van de prioriteiten 
van het FusT slaagt vlaanderen erin om met een relatief bescheiden 
investering een tastbaar verschil te maken op internationale schaal.

* de auteur is senior researcher bij het departement ewI.

Nationale waterexpertise
bundelen

water wordt wel eens het blauwe goud van de 21ste eeuw 
genoemd omdat het zo cruciaal is voor duurzame ontwikkeling. 
niettegenstaande we op een blauwe planeet leven en water in 
overvloed aanwezig is, zijn zoetwaterreserves schaars. In belgië 
wordt ongeveer 120 liter drinkwater per persoon per dag verbruikt. 
dit drinkwaterverbruik aan de waterkraan is slechts een fractie 
van de totale belgische watervoetafdruk die geschat wordt op 1 
800 m3 per persoon en per jaar. Gezien dit cijfer lager is dan de 
natuurlijke aanvoer van water door neerslag of door instroming 
via de grote rivieren vanuit onze buurlanden, hoeft er niet meteen 
voor waterschaarste gevreesd te worden in belgië. Toch is dit 
cijfer opmerkelijk hoger dan het globale gemiddelde van 1 200 m3 
per persoon en per jaar. bovendien voeren we vele goederen en 
diensten in uit gebieden die gekenmerkt worden door natuurlijk 
waterschaarste, wat ethische vragen over de hoge watervoetafdruk 
van de doorsnee belg oproept.

Een Belgisch comité vormt de schakel tussen het Internationaal Hydrologisch Programma van 
UNESCO en de nationale betrokkenen bij het watervraagstuk. Door nationale en internationale 
samenwerking draagt het bij tot duurzaam waterbeheer.

TeKsT: MarnIK vancloosTer

duurZaaM waTerbeHeer
een ander aspect van het watervraagstuk in belgië betreft 
de waterkwaliteit. belgië scoort nog steeds niet goed op het 
gebied van waterkwaliteit, ondanks de strengere regelgeving en 
serieuze investeringen in de sector voor waterzuivering. voor vele 
waterlichamen in belgië zullen de doelstellingen van de europese 
Kader richtlijn voor water in 2015 wellicht niet bereikt worden.

al deze aspecten beklemtonen de noodzaak van een duurzaam 
waterbeheer dat uiteraard gestoeld moet zijn op een goede 
kennis van de watercyclus en de verschillende processen die het 
watersysteem in belgië beïnvloeden. duurzaam waterbeheer 
veronderstelt ook de betrokkenheid van diverse publieke en private 
actoren om waterdoelstellingen te bereiken, evenals adequate 
opleidingen, vormingsprogramma’s en sensibilisering van die 
actoren die zich met het watervraagstuk bezig houden.

“Waterkwaliteit blijft een heikel 

punt in ons land”

InTernaTIonaal Kader
om deze maatschappelijke uitdaging aan te gaan, ontwikkelde 
unesco het Internationaal Hydrologisch Programma (IHP). Het 
is het enige intergouvernementele programma van de vn dat zich 
uitsluitend toelegt op het watervraagstuk. Het programma werd 
opgestart in de jaren zeventig van de vorige eeuw en wordt uitgevoerd 
in geactualiseerde zes jaar durende deelprogramma’s, die aangepast 
worden aan de specifieke actuele problemen van het watersysteem 
in een globaliserende context. de achtste fase van het IHP 
programma zal van start gaan in 2014 en zal gestructureerd worden 
rond de volgende watergerelateerde thema’s: watergerelateerde 
rampen en hydrologische veranderingen; Grondwater in een 
veranderende omgeving; waterschaarste en waterkwaliteit; water 
in een verstedelijkte wereld; ecohydrologie; en vorming en training 
in het waterdomein: de sleutel tot waterveiligheid.

naTIonale exPerTIse bundelen
Het belgisch comité van het Internationaal Hydrologisch Programma 
van unesco, in het kort unesco-IHP-be, is de officiële belgische 
vertegenwoordiging binnen het IHP. de leden van het belgisch 
comité vertegenwoordigen verschillende belgische actoren die zich 
actief met het watervraagstuk in belgië bezig houden. Ze behoren tot 

Door landbouw en veeteelt te heroriënteren kan het milieu
worden gespaard en kan het gezinsinkomen toenemen.

Iedereen heeft recht op schoon drinkwater.
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de academische wereld, tot de verschillende overheden en administraties 
van de diverse gemeenschappen en gewesten, tot de private watersector 
en tot niet-gouvernementele organisaties. Het vernieuwde belgisch 
comité werd op 6 december 2012, na een lange afwezigheid van belgië 
in het IHP, opnieuw geactiveerd. daartoe organiseerden de vlaamse 
unesco commissie en de Frans- en duitstalige commissie voor unesco 
een bijeenkomst in de kantoren van het unesco-verbindingskantoor bij 
de eu in brussel. Professor Marnik vanclooster, hooglereaar aan het 
earth and life Institute van de ucl, louvain-la-neuve werd verkozen 
als voorzitter van het comité. Professor willy bauwens, hoogleraar aan 
de vub werd verkozen als vicevoorzitter. Zij kregen het mandaat om 
unesco-IHP-be vanaf 2013 concreet vorm te geven.

rol van HeT naTIonaal coMITé
de nieuwe rol van het unesco-IHP-be comité bestaat erin de kennis en 
expertise met betrekking tot het watervraagstuk in belgië te structureren, 
en dit binnen de achtste fase van het IHP. unesco-IHP-be zal het IHP-
programma promoten binnen belgië en een actieve deelname van belgië 
en belgische actoren aan het IHP nastreven. bovendien zullen nodige 
contacten gelegd worden met de andere nationale comités binnen het 
IHP, in het bijzonder de comités van de buurlanden, en het hoofdkwartier 
en secretariaat van het IHP in Parijs.

vanaf dit jaar worden er thematische en algemene vergaderingen 
belegd. Zo werd een eerste thematisch symposium georganiseerd 
door het Franstalige bureau van unesco-IHP-be op 30 mei 2013 aan 
de ucl in louvain-la-neuve rond het thema ‘waterbeheer in belgië: 
klimatologische en maatschappelijke uitdagingen’. op deze eerste 
thematische vergadering gingen klimatologen, sociologen, hydrogeologen 
en vertegenwoordigers van de waterdistributiesector in debat gaan 
over de specifieke waterproblematiek voor belgië in een globaal en 
klimatologisch veranderende wereld. 

de eerste algemene vergadering wordt gepland op 11 oktober 2013 en 
zal georganiseerd worden in brussel. naar aanleiding van deze eerste 
algemene vergadering zal de universitaire ontwikkelingssamenwerking 
in belgië in het waterdomein in kaart gebracht worden en gelinkt worden 
aan de activiteiten van het IHP.

voor meer over het opzet en de werking van het belgisch comité 
voor het Internationaal Hydrologisch Programma: 
www.ihp-belgium.be

Uitwisseling en sociale integratie 
bevorderen

een van de prioriteiten van unesco op het gebied van cultuur is het 
koesteren van traditionele en nieuwe vormen van culturele expressie. dit 
leidde onder meer tot de ontwikkeling van twee opmerkelijke conventies: 
de conventie voor het borgen van immaterieel erfgoed en de conventie 
voor de bescherming en promotie van de diversiteit culturele expressies 
(ook bekend als de ‘conventie culturele diversiteit’). als onderdeel van haar 
inspanningen om cultuurindustrieën beter te laten gedijen, ontwikkelde 
unesco een programma dat zich toelegt op ambachten en design.

beurZenProGraMMa
unesco en de Franse Fondation culture et diversité lanceerden een 
gezamenlijk initiatief om studenten toegepaste kunst van bescheiden 
komaf de kans te geven om internationaal ervaring op te doen. Franse 
studenten krijgen zo de kans om kennis te maken met de knowhow die 
aanwezig is in ontwikkelingslanden terwijl studenten uit die landen de 
Franse expertise kunnen komen opsnuiven.

nicolas is een van de studenten die kon profiteren van het gelijke 
kansenprogramma. Hij studeert graveren aan de estienne school in 
Frankrijk en kon zich gaan bekwamen in buenos aires (argentinië) van 
november 2012 tot eind maart 2013.

luciana studeert kostuumontwerp aan de escuela de arte y officios del 
teatro argentina de la Plata. Zij arriveerde op 16 maart 2013 in Frankrijk 
om een stage te lopen bij het nationaal centrum voor Kostuums in Moulins.

PersoonlIJKe ervarInGen
Nicolas, wat maakte het meeste indruk op jou tijdens je stage 
in Argentinië?
nicolas: de generositeit van de kunstenaars in buenos aires. In vier 
maanden tijd legde ik er meer contacten dan gedurende mijn twee jaar in 
Parijs. al was ik in Parijs in de eerste plaats student en kon ik in argentinië 
meteen aan de slag in verschillende werkplaatsen. Het gemak waarmee 
ik me kon integreren, kwam als een verrassing.

Luciana, hoe verloopt je stage tot nu toe?
luciana: Ik houd me vooral bezig met de voorbereiding van kostuums 
voor balletvoorstellingen in de opera en voor filmopnames. Het is een 
verrijkende ervaring. we moeten ervoor zorgen dat het kostuum een 
verlengde is van het lichaam en de ziel van de artiest. we moeten het 
figuur van de artiest respecteren en het model aanpassen zodat het 
kostuum de artiest als gegoten zit.

Wat inspireert jullie?
nicolas: allereerst is er de afbeelding zelf, de illustratie en het bedenken, 
ontwikkelen en uitvoeren van een concept. daarnaast oefent de traditionele 
ambacht van het werk een grote aantrekkingskracht op mij uit. Ik hou van 
de handenarbeid, van het fysieke contact met het materiaal. Graveren en 

TeKsT: MarIno bulTIncK

het maken van prints combineert het tactiele met het visuele. en ten slotte 
werk ik graag in een studio waar verschillende betrokkenen met elkaar 
in interactie treden en waar ideeën en ervaringen worden uitgewisseld.
luciana: wat mij van dag tot dag inspireert, zijn de uitdagingen, de 
toekomst en het besef dat we nog lang niet alles weten. Het dwingt me om 
voortdurend op ontdekking te gaan, om te observeren en om nieuwe dingen 
uit te proberen – steeds met een kritische houding tegenover mezelf.

Denken jullie dat de stage invloed zal hebben op jullie verdere 
leven, als student of artiest?
nicolas: ongetwijfeld! dankzij dit programma kon ik een brede kring 
contacten uitbouwen in buenos aires. bij mijn vertrek vertelden alle 
werkplaatsen me hetzelfde: met of zonder het programma, je bent altijd 
welkom. Zelf droom ik ervan om naar die mooie stad terug te keren 
en er voor een lange periode aan de slag te gaan. Zulema Maza, mijn 
voornaamste contactpersoon, zei dat hij een plaats voor me heeft in zijn 
studio als ik besluit terug te keren. Misschien kan ik binnenkort wel mijn 
carrière starten in argentinië.
luciana: Ik denk het ook want er zijn altijd nieuwe dingen te leren. de stage 
deed me het belang inzien van de restauratie van kostuums. de Franse 
kostuums zijn zoveel ouder dan deze waarmee ik gewoon was om te werken.

Wat mogen we jullie wensen voor de komende jaren?
nicolas: succes in het buitenland misschien.
luciana: Ik weet het nog niet. na enkele maanden in Moulins besef ik 
dat ik nog een lang weg te gaan heb. Ik kon al een samenwerking op 
touw zetten tussen het Teatro argentino de la Plata en het centrum in 
Moulins, zoals een tentoonstelling van Franse theaterkostuums. la Plata 
beschikt nog niet over een kostuummuseum. Het zou mooi zijn om er een 
op te richten en zo meer mensen naar het theater te lokken.

Een beurzenprogramma biedt kansen aan jonge kunstenaars om in het buitenland ervaring op te doen.

voor meer over de Fondation culture et diversité: 
www.fondationcultureetdiversite.org 

cultuur

Waterexperts gaan nauwer met elkaar samenwerken in binnen- en buitenland.

Kunst en cultuur zijn een uitstekende katalysator voor integratie.
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50 jaar samenwerking voor Afrika

ontwikkeling

Meisjes- en vrouwenonderwijs was een gedeelde bekommernis. In 
1993 organiseerde unesco de eerste pan-afrikaanse conferentie 
over meisjes- en vrouwenonderwijs. samen met de afrikaanse unie 
richtte ze vervolgens een gespecialiseerd centrum rond dit thema op in 
ouagadougou (burkina Faso).

unesco was in de jaren 1970 het eerste agentschap van de verenigde 
naties dat steun bood aan nationale bevrijdingsbewegingen op het 
continent. de organisatie zette ook een bijzonder programma op voor 
een Zuid-afrika zonder apartheid.

culTurele dIversITeIT
een andere pijler van de samenwerking tussen unesco en de afrikaanse 
unie betreft de promotie van afrika’s culturele diversiteit en van 
afrikaanse talen om de sociale cohesie te versterken en om inclusieve 
en duurzame ontwikkeling te bevorderen door het cultureel erfgoed van 
afrika te borgen en de culturele industrie vooruit te helpen.

“Afrika is een prioritair 

aandachtspunt in het 

werkprogramma van UNESCO”

obJecTIeve GescHIedenIs
een jaar na de oprichting van de afrikaanse unie lanceerde unesco 
haar General History of africa programma. Het was erop gericht om de 
geschiedenis, de tradities en de culturen van afrika bloot te leggen en 
te delen met de wereld. en het belichtte de bijdrage van afrika aan de 
ontwikkeling van de mensheid.

Het project gaf een nieuwe impuls aan de integratie op het continent 
door een nieuwe visie op het verleden te bieden. voor het eerst schreven 
afrikaanse geleerden mee aan de geschiedenis van hun continent. de 
eerste fase van het project is afgerond in 1999. er verschenen acht delen 
in dertien talen over de geschiedenis van afrika. vervolgens startte in 
2008 een project om gidsen op te stellen om het pedagogisch gebruik van 
de achtdelige geschiedenis van afrika te bevorderen. Inmiddels verscheen 
de reeks ook in het Portugees en werkt unesco, in samenwerking 
met brazilië en afrikaanse deskundigen, aan een negende deel over de 
moderne ontwikkelingen van afrika.

HedendaaGse uITdaGInGen
Tegenwoordig ligt de nadruk van de samenwerking tussen de afrikaanse 
unie en unesco op een aantal cruciale thema’s: het streven naar 
kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen, het verstevigen van de 
fundamenten van vredescultuur gebaseerd op dialoog en verzoening 
en het ontwikkelen van wetenschap en technologie met het oog op 

TeKsT: MarIno bulTIncK

De Afrikaanse Unie viert dit jaar haar gouden jubileum. UNESCO was van bij het begin een trouwe 
partner en beide partners blikken vol vertrouwen naar de toekomst.

de afrikaanse unie viert haar vijftigste verjaardag. aangezien afrika 
een globale prioriteit van unesco in al haar werkgebieden is, bestaat er 
een lange traditie van samenwerking tussen de organisatie en de unie.

vrede en solIdarITeIT
“de afrikaanse unie is een katalysator voor solidariteit en vrede op 
het continent,” zegt Irina bokova, directeur-generaal van unesco. 
“Gedurende vijftig jaar zet ze zich in voor een meer geïntegreerd en 
welvarend afrika – een rol die des te belangrijker wordt naarmate het 
continent zich verder ontwikkelt. unesco stond van bij het begin op 
één lijn met de afrikaanse unie en zal zich blijven inzetten om de pan-
afrikaanse samenwerking te bevorderen.”

onderwIJs
unesco hielp de afrikaanse unie met het organiseren van regionale 
conferenties voor ministers van onderwijs en wetenschap waaruit 
uiteindelijk een permanente afrikaanse conferentie van Ministers van 
onderwijs voortkwam. om de afrikaanse inspanningen voor het verbeteren 
van het aanbod en de kwaliteit van het onderwijs te ondersteunen, richtte 
de organisatie een regionaal bureau voor onderwijs in afrika (breda) 
op in dakar (senegal). Het bureau levert verschillende diensten zoals 
het ontwikkelen van leerplannen, het opleiden van onderwijsexperts en 
leerkrachten en het formuleren van beleidsplannen voor het onderwijs.

duurzame ontwikkeling. een ander aandachtspunt is het ontwikkelen van 
de mediasector en het verbeteren van de opleiding van journalisten. ook 
het borgen en promoten van het culturele erfgoed en de diversiteit van 
de cultuurindustrie is een gemeenschappelijk objectief.

JonGeren
Jongeren vormen een prioritaire doelgroep van de activiteiten van unesco 
op het afrikaanse continent. daartoe is een strategie ontwikkeld die erop 
gericht is om jongeren kansen te bieden om bij te dragen tot vrede en 
ontwikkeling in afrika, om hen te helpen om de overstap van het onderwijs 
naar de arbeidsmarkt te maken en om hen te beschermen tegen geweld.

recent brachten de afrikaanse unie en unesco deskundigen en 
vertegenwoordigers van overheden en het middenveld bijeen om de 
aanpak van specifieke problemen te bespreken. Zo was er in april 2012 
een conferentie in nairobi (Kenia) over de vraag hoe wetenschap en 
technologie kunnen bijdragen tot een oplossing voor de jeugdwerkloosheid 
en in maart 2013 is een pan-afrikaanse conferentie gehouden in luanda 
(angola) over de fundamenten van vredescultuur.

culTuurIndusTrIe
op het gebied van cultuur bestaat een lange traditie van samenwerking 
om het cultureel erfgoed van afrika te borgen. Zowel materieel, 
immaterieel en documentair komen daarbij aan bod. de activiteiten 
op dit vlak richten zich ook op conflictsituaties, zoals recent in Mali. 
unesco biedt ondersteuning aan verschillende afrikaanse culturele 
instellingen en aan de cultuurindustrie. In februari 2013 was unesco 
een van deofficiële partners van het 23ste Pan-afrikaans Film- en 
Televisiefestival van ougadougou in burkina Faso.

onlangs verstrekte unesco haar samenwerking met het Internationaal 
centrum voor onderzoek en documentatie van afrikaanse Tradities 
en Talen (cerdoTola) dat gevestigd is in Yaoundé (Kameroen). Het 
bestendigde partnerschap zal zich toeleggen op de bescherming van 
afrikaanse talen en erfgoed in angola, burundi, de centraal afrikaanse 
republiek, congo, congo (brazzaville), equatoriaal-Guinea, Kameroen, 
rwanda, sao Tomé en Principe, en Tsjaad.

“dit gouden jubileum is een groots moment voor afrika en de wereld,” 
aldus Irina bokova. “Het is een gelegenheid om te vieren en om met 
vertrouwen verder te bouwen aan de verdere ontwikkeling van afrika. 
unesco zal samen met afrika blijven vooruitgaan.”

Meer over de samenwerking tussen unesco en de afrikaanse unie: 
www.unesco.org/new/en/africa/regional-integration/africa-union/

alles over de General History of africa: www.unesco.org/new/en/
culture/themes/dialogue/general-and-regional-histories/general-
history-of-africa/ 

Beide partners zetten in op de verbetering van het
meisjesonderwijs.

Er bestaat een lange traditie van samenwerking om het Afrikaans erfgoed te borgen.
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publicaties

bOEKEN / brOchurES

Unesco 
Werelderfgoedconventie 
Belgische inspanningen voor mondiale erfgoedzorg 

African World Heritage 
Patrimoine mondial africain

voor het eerst publiceert unesco een 
boek dat volledig in het teken staat van het 
werelderfgoed in afrika ten zuiden van de 
sahara. Het toont de grote diversiteit aan 
cultureel en natuurlijk erfgoed in de regio.

veel afrikaanse werelderfgoedsites worden 
beheerd volgens traditionele methoden die 
het erfgoed eeuwenlang wisten te vrijwaren. 
er valt veel uit te leren over hoe duurzaam 
om te springen met schaarse middelen. 
ook het belang van de rol van lokale 
gemeenschappen bij het beheer van erfgoed 
is niet te onderschatten in afrika.

Het boek vertelt over de opmerkelijke 
werelderfgoedsites in afrika ten zuiden van 
de sahara en over de gemeenschappen die er 
zorg voor dragen. al snel wordt duidelijk dat 
men er op een geïntegreerde manier omspringt 
met cultureel en natuurlijk erfgoed en dat 
menselijke ontwikkeling steeds een bepalende 
factor is. Het biedt een nieuwe kijk op afrika.

uit het boek blijkt ook dat veel sites bijzonder 
kwetsbaar zijn. conflicten en andere 
menselijke oorzaken dreigen sites, zoals de 
ruïnes van Groot-Zimbabwe, de nationale 
parken van serengeti en virunga en de tombes 
van askia en Timbuktu, te doen teloorgaan.

Klimaatverandering is een andere bedreiging 
voor de werelderfgoedsites. Het smeltende 
ijs van de Kilimanjaro en het krimpende 
Tsjaadmeer tonen de noodzaak om 
strategieën en maatregelen te ontwikkelen 
en uit te voeren om de impact van 
klimaatverandering te beperken.
Het boek is rijkelijk geïllustreerd en de 
verhalen van de werelderfgoedsites en de 
mensen die er wonen, worden verteld in het 
engels en het Frans.

http://publishing.unesco.org/details.
aspx?&Code_Livre=4959

Unesco Werelderfgoedconventie
Belgische inspanningen voor mondiale 
erfgoedzorg

Hoewel belgië een van de laatste landen in 
europa was dat het verdrag ondertekende in 
1996, is het sindsdien een actieve rol gaan 
spelen in de werelderfgoedconventie. belgië 
heeft momenteel 11 inschrijvingen op de 
werelderfgoedlijst, inclusief enkele gebieden 
in ondervertegenwoordigde 
categorieën van erfgoed zoals moderne 
architectuur (de herenhuizen van de architect 
victor Horta en het stocletpaleis) en 
industrieel erfgoed (de scheepsliften van het 
canal du centre en de belangrijkste mijnsites 
van wallonië). 

belgië was ook een van de eerste landen 
dat voorstelde om seriële inschrijvingen aan 
de werelderfgoedlijst toe te voegen, zoals 
de vlaamse begijnhoven en de belforten 
van vlaanderen en wallonië. die laatste 
inschrijving is in 2005 uitgebreid tot een 
transnationale site van de belforten van 
belgië en Frankrijk.

als lid van het werelderfgoedcomité tussen 
1999 en 2003 was belgië een grote steun 
om de werkmethodes van het comité 
efficiënter te maken. Tot vandaag speelt 
het land een actieve rol in discussies over 
het handhaven van de geloofwaardigheid 
van de conventie. belgië gebruikt het 
verdrag ook als een instrument voor 
internationale samenwerking. Het heeft 
essentiële financiële hulp ingezet voor 
het behoud van de werelderfgoedsites 
in de democratische republiek congo en 
ondersteunt thematische programma’s 
van de conventie, zoals voor maritiem en 
stedelijk erfgoed. daarnaast stelde het land 
wetenschappelijke kennis beschikbaar door 
de medewerking van belgische universiteiten 
en researchinstellingen.

bovenstaande zijn niet onze woorden maar 
deze van Kishore rao, directeur van het 
unesco werelderfgoedcentrum, in zijn 
voorwoord bij deze publicatie. de brochure 
presenteert het werelderfgoed dat ons 
land rijk is en illustreert met concrete 
voorbeelden hoe er vanuit verschillende 
beleidsniveaus van ons land internationaal 
wordt samengewerkt rond de uitvoering van 
de werelderfgoedconventie. ook het belang, 
de algemene werking en de toekomst van de 
conventie komen aan bod.

de vlaamse unesco commissie nam 
het initiatief voor deze publicatie die is 
uitgegeven door het unesco Platform 
vlaanderen. verschillende partners waren 
betrokken bij de invulling van de brochure:
het Federaal wetenschapsbeleid, de 
Federale ontwikkelingssamenwerking, 
het waals departement voor erfgoed, het 
vlaams agentschap onroerend erfgoed 
en de directie Monumenten en sites 
van het brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
evenals de Frans- en duitstalige unesco 
commissie van belgië. de initiatiefnemers 
konden rekenen op ondersteuning van 
de Permanente vertegenwoordiging van 
belgië bij unesco en van de vlaamse 
vertegenwoordiging in Parijs.

De brochure Unesco Werelderfgoedconven-
tie – Belgische inspanningen voor mondiale 
erfgoedzorg is gratis te bestellen bij het 
UNESCO Platform Vlaanderen op 
info@unesco-vlaanderen.be

Unesco 
Werelderfgoedconventie 
Belgische inspanningen voor mondiale erfgoedzorg 



kalender

JUNI
01 Internationale dag van de ouders
04 Internationale dag van onschuldige kindslachtoffers van agressie
05  wereldmilieudag
08  werelddag 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
03  Internationale dag van de coöperatieven
11 wereldbevolkingsdag
18  Internationale nelson Mandela dag
28  wereldhepatitisdag
30  Internationale dag van de vriendschap

AUGUSTUS
09 Internationale dag van de inheemse volkeren van de wereld
12 Internationale dag van de jeugd
19 werelddag van de humanitaire hulpverleners
23 Internationale dag ter herinnering van de slavenhandel en zijn afschaffing
29 Internationale dag tegen nucleaire proeven
30 Internationale dag voor de slachtoffers van gedwongen verdwijningen

www.unesco-vlaanderen.be

Unesco Platform Vlaanderen vzw
Organisatie 

van de Verenigde Naties
voor Onderwijs,

Wetenschap en Cultuur


