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UNESCO Platform Vlaanderen. Het wil de idealen en

Van een groene economie naar een groene samenleving

programma’s van UNESCO beter bekend maken door

UNESCO propageert een visie op duurzame ontwikkeling die onder meer rekening houdt
met de hervormende kracht van onderwijs en cultuur. De uiteindelijke betrachting is
om deze benadering omgezet te zien in concrete engagementen van de internationale
gemeenschap.

in gewone mensentaal te vertellen wat de Organisatie
dagdagelijks doet.
Hoofdredactie
Marino Bultinck
Bijzondere medewerkers

wetenschap

Dagmar Dewulf, Guido Ooghe, Jasperina Deforce

De verdediging van de oceaan opnemen

Ontwerp en druk

In de aanloop naar de Rio+20 top over duurzame ontwikkeling grijpt UNESCO de Werelddag
van de Oceanen aan om beleidsmakers en andere stakeholders te sensibiliseren om meer
inspanningen te leveren voor de bescherming en het duurzaam beheer van zeeën en
kustgebieden.

www.artypo.be, Delphine Kuyle
Verantwoordelijke uitgever
Jean-Pierre Dehouck
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Contact
UNESCO Platform Vlaanderen vzw

Duurzaam omgaan met grondwater

Farasijnstraat 32

We zitten op een schat aan grondwater maar er is te weinig over bekend en daar waar het
grondwater wel wordt aangehoord, gebeurt dat op een niet-duurzame manier. UNESCO
wil het tij doen keren en het beheer van grondwaterbronnen verbeteren om het hoofd te
bieden aan huidige en toekomstige uitdagingen.

B-8670 Koksijde (Oostduinkerke)
T	

+32 (0)58 52 36 41

T/ F +32 (0)58 51 44 79
E

info@unesco-vlaanderen.be
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Abonnementen:

Jazz brengt mensen dichter bij elkaar

Voor 10 euro per kalenderjaar kan je Unesco Info

UNESCO Goodwill Ambassadeur Herbie Hancock legt uit waarom jazz kan bijdragen tot
het opbouwen van vrede.

in de brievenbus ontvangen. Het volstaat een briefje
of e-mail met je gegevens naar ons contactadres te
sturen om Unesco Info thuisgestuurd te krijgen.

ethiek

Wetenschappelijke vooruitgang zorgt blijvend voor uitdagingen
Het UNESCO Platform Vlaanderen is een nietgouvernementele organisatie die fungeert als het
centrale aanspreekpunt voor iedereen in Vlaanderen
die informatie zoekt die verband houdt met de
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Het ethisch onderwijs kan de ontwikkelingen van de wetenschap met moeite volgen. Meer
uitwisseling en samenwerking kunnen de educatie versterken.

onderwijs

activiteiten en programma’s van de UNESCO. De

60 jaar lobbyen voor geletterdheid

organisatie staat eveneens in voor de coördinatie

Het UNESCO Instituut voor Levenslang Leren viert dit jaar zijn zestigste verjaardag. Een
mooie aanleiding om terug te blikken op het pionierswerk van de instelling.

van een aantal Unesco-initiatieven in Vlaanderen en
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zorgt er via samenwerking en netwerking met andere
partners voor dat de idealen van de UNESCO beter

Investeren in onderwijs is meer dan ooit van cruciaal belang

ingang vinden bij de civil society.

UNESCO levert al tien jaar lang het bewijs dat investeren in onderwijs loont. Ondanks
de economische moeilijkheden moeten we blijven investeren in onderwijs omdat het de
beste garantie is op een betere toekomst voor zowel rijke als arme landen.

UNESCO is de intergouvernementele Organisatie voor
Onderwijs, Wetenschappen, Cultuur en Communicatie,
een van de gespecialiseerde agentschappen van de

vredescultuur

Verenigde Naties. Het doel van UNESCO bestaat erin

Pleidooi voor liefde en vergiffenis

om vrede en veiligheid te bevorderen door de samen-

40 jaar na het gruwelijke beeld van het vluchtende verbrande Vietnamese meisje, roept
UNESCO Goodwill Ambassadrice voor Vrede Kim Phuc op tot liefde en vergiffenis.

werking tussen landen te stimuleren in de deelgebieden die tot haar actiedomein behoren teneinde een
universeel respect voor rechtvaardigheid, de wet,

communicatie

mensenrechten en fundamentele vrijheden ingang

VN nemen strategie aan ter bescherming van journalisten

te doen vinden voor alle volkeren ter wereld zonder

UNESCO ligt aan de basis van een gezamenlijke VN-strategie om de veiligheid van
journalisten te vergroten en de straffeloosheid omtrent misdaden tegen medewerkers van
media te bestrijden.

onderscheid van ras, geslacht, taal of godsdienst.

22

21

Dit project geniet de financiële steun van de
Vlaamse Regering. De Vlaamse overheid kan niet
verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van
dit tijdschrift.

Klimaatverandering en werelderfgoedsites onder het wakende oog van satellieten
Cultuur als motor voor ontwikkeling
Van een groene economie naar een groene samenleving
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Organisatie
van de Verenigde Naties
voor Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur

www.unesco-vlaanderen.be
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UNESCO werkte mee aan een zopas
verschenen boek rond meertaligheid
in cyberspace, een thema waar de
Organisatie al langer rond actief is.
NET.LANG: Towards the Multilingual
Cyberspace is een praktische gids die
zich richt op iedereen die begaan is met
het bevorderen van meertaligheid in
de digitale wereld en biedt inspiratie
en inzichten aan mensen die betrokken
zijn bij het uittekenen van beleid en het
aanbieden van onderwijs.
De digitale wereld moet een open
gemeenschap zijn die niemand uitsluit en
waar iedereen aan bod kan komen. Taal,
of beter een verscheidenheid aan talen,
vormt daarvan een van de fundamenten.
De auteurs benaderen cyberspace als
een complex en onderling verbonden
fenomeen dat een systematische
analyse en begeleiding vergt over hoe
het taalbeleid het best kan worden
opgesteld en toegepast. Kunnen leren
en werken in een bepaalde taal, het
aanbieden van vertalingen, het creëren
van content in verschillende talen en
het onderhouden van contacten met
mensen die verschillende talen spreken:
allemaal zijn het aspecten die bijdragen tot
maatschappelijke ontwikkeling.
Ter voorbereiding van het boek bracht het
World Network for Linguistic Diversity
(MAAYA) twintig vooraanstaande
experten samen die een aantal domeinen
definieerden waar werk aan de winkel
is. Hun bijdragen streven naar het
grootst mogelijke evenwicht, zowel met
betrekking tot geslacht en leeftijd als
tot culturele, politieke en technische
benaderingen.
De papieren versie van het boek is te
bestellen op de NET.LANG website:
http://net-lang.net/
De elektronische versie kan je gratis
downloaden:
Engels http://www.unesco-vlaanderen.be/
media/71767/netlang_en_pdfedition.pdf
Frans http://www.unesco-vlaanderen.be/
media/71770/netlang_fr_pdfedition.pdf

4I

Smelten van gletsjerijs
in de Andes stelpen

Klimaatverandering en erfgoed
in de kijker in Leuven

Het is al langer geweten dat gletsjers lijden
onder de klimaatopwarming. De gletsjers in
de Andes zijn hier een goed voorbeeld van.
In de Andes is een zekere afstroming van
gletsjerijs heel belangrijk voor de regio en
essentieel voor de integriteit van de biomen
(de verzameling van soorten fauna en flora die
in een habitat leeft en een bepaalde topografie
bezet –red.) en de bijhorende ecosystemen.
Bovendien zorgt dit gletsjerijs het jaar rond
voor stromend water dat dient voor landbouw,
energieopwekking en drinkbaar water.

De Vlaamse UNESCO Commissie en het Departement internationaal Vlaanderen
organiseren van 25 mei tot 31 juli 2012 drie internationale tentoonstellingen in Leuven
rond klimaatverandering en erfgoed.

Wat zich nu voordoet, is dat de snel slinkende
gletsjers veel water toevoegen aan de
waterlopen bovenop de jaarlijkse neerslag
waardoor de watertoevoer stijgt. Op lange
termijn wordt verwacht dat gletsjers langzaam
maar zeker zullen verdwijnen als bijkomende
bron van water. Dit doet de vraag rijzen naar
de duurzaamheid van de huidige patronen van
watergebruik en naar de levensvatbaarheid
van de economieën en ecologie in deze
gletsjerbekkens. De impact zou zich kunnen
laten voelen in de hele Andesregio. De gevolgen
van de terugtrekking van het gletsjerijs in
de Andes zorgen voor een vroegtijdige nood
aan adaptatiemaatregelen en vormen een
voorbeeld van de aard en de omvang van
de economische en sociale gevolgen die
klimaatsverandering met zich meebrengt.

Satellites and World Heritage Sites, Partners to Understand Climate Change
Met het oog op deze problematiek werken
het UNESCO Internationaal Hydrologisch
Programma (IHP) en het Mens en Biosfeer
Programma (MAB) samen met lidstaten
uit de Andes om een internationaal
netwerk op touw te zetten. Via dit netwerk
kunnen onderzoekers en beleidsmakers
gemakkelijker in dialoog treden en de
essentiële onderzoeks- en beleidsbehoeften
identificeren.
Dit proces werd op gang getrokken via
een workshop in Lima, Peru van 29 tot 30
mei 2012. Deze workshop diende om een
reeks aanbevelingen en een actieplan te
ontwikkelen omtrent volgende aspecten:
de impact van de klimaatsverandering op de
cryosfeer (gebied waar water voorkomt in
de vorm van sneeuw, permafrost, pakijs of
gletsjers –red.), hydrologie en biodiversiteit,
gekoppeld aan ecologische en economische
systemen in de Andes regio; een gewenst
beleid voor risicovoorspelling en een
netwerk voor samenwerking tussen landen
en instellingen; en vragen omtrent onderwijs
en capaciteitsopbouw.

Nieuwe dinosaurus vernoemd naar UNESCO
Wetenschappers van het Museum
of Natural History in Cleveland (VS)
hebben recent twee nieuwe soorten
dinosaurussen geïdentificeerd. Een ervan
is genoemd ter ere van UNESCO.
De Unescoceratops behoort tot de
leptoceratopsid ceratopsian dinosaurussen
uit het Late Krijt geologisch tijdperk (zo’n
76,5 tot 75 miljoen jaar geleden) van
Alberta (Canada). Er wordt verondersteld
dat de Unescoceratops tussen een en
twee meter lang was en minder dan 91 kg
woog. Als planteneter waren zijn tanden
de meest ronde van alle Leptocertopsids.
Het fossiel dat leidde tot de ontdekking
werd gevonden in 1995 in het Dinosaur
Provincial
Park,
een
UNESCO-

werelderfgoedsite. Verder onderzoek
door Michael Ryan van het Museum of
National History van Cleveland en David
Evans van het Roayl Ontario Museum in
Toronto bepaalde dat het om een nieuwe
genus (de belangrijkste rang na de rang
‘soort’) en soort ging.
De benaming verwijst naar de UNESCO
werelderfgoedsite waar het fossiel
is gevonden en naar het Griekse
“ceratops” dat zoveel betekend als
“gehoornd gezicht”. Michael Ryan wilde
met de benaming eer betuigen aan de
inspanningen van UNESCO om meer
kennis te verwerven over natuurlijke
historische sites wereldwijd.

Deze tentoonstelling is ontworpen om aan te tonen hoe de gevolgen van de klimaatverandering
inwerken op werelderfgoedsites. Een reeks van 25 panelen, opgesteld op het Ladeuzeplein
in Leuven, gebruikt satellietbeelden om te illustreren hoe de unieke karakteristieken van
waardevolle culturele en natuurlijke sites bedreigd worden door het smelten van gletsjers,
het verbleken van koraalriffen, het verdwijnen van permafrost, oprukkende woestijnvorming
en steeds vaker voorkomende overstromingen en zware stormen.
Het UNESCO Platform Vlaanderen en het Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO)
produceerden samen een brochure, Klimaatverandering en werelderfgoedsites onder het
wakende oog van satellieten, die aansluit bij deze tentoonstelling. Ze is gratis verkrijgbaar.
Mozambique, the Rehabilitation Project of the San Sebastian Fortress
Aan de hand van een film, foto’s en informatiepanelen krijgt de bezoeker een zicht
op de restauratie van het San Sebastian fort en omgeving op Ihla de Moçambique in
Mozambique, een site die sinds 1991 is ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van
UNESCO. Ihla de Moçambique is een eiland en voormalige Portugese handelspost op
de route naar India. Het onderscheidt zich door een architecturale eenheid die er kwam
dankzij het sinds de 16de eeuw toepassen van dezelfde bouwtechnieken, bouwmaterialen
en decoratieve principes. De restauratie gebeurde met de inbreng van Vlaamse middelen

via het Flanders UNESCO Trust fund (FUT)
en andere internationale partners.

kort

Meertaligheid
op het internet

Imaging the World’s Forests
Deze expositie wil aantonen hoe
satellietbeelden kunnen helpen bij het
beheer en het behoud van de bossen
op onze planeet. Ze is een gezamenlijke
realisatie van de Vlaamse Instelling voor
Technologisch Onderzoek (VITO), het
Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) en
de Université catholique de Louvain (UCL).
De tentoonstelling rond werelderfgoed
en satellieten is te bewonderen op het
Ladeuzeplein in Leuven. De twee andere
expo’s zijn te bezoeken in de Centrale
Bibliotheek van de KU Leuven, Ladeuzeplein
21. En dit nog tot 31 juli 2012.

Het onderwijs gaat mobiel
Mobiele technologie helpt om wetenschapsklassen in Chili samen te laten leren,
vergemakkelijkt de communicatie tussen directies en leerkrachten in Kenia, helpt
vrouwen en meisjes in Afghanistan om hun nieuwe lees- en schrijfvaardigheden bij
te schaven, bevordert technisch volwassenenonderwijs in Europa, en vergroot de
efficiëntie en de snelheid om educatieve data te verzamelen in Argentinië… deze
voorbeelden zijn enkele van de projecten die aan bod komen in een nieuwe reeks van
online publicaties waarin mobiel leren centraal staat.
Het aantal gsm-abonnementen wereldwijd zal zo stilaan de kaap van de zes miljard
ronden. Voor elke persoon die online gaat met een computer, zijn er twee die dat doen
met een mobiel toestel zoals een telefoon of tablet. Zelfs in gebieden waar scholen en
computers schaars zijn, beschikken mensen over mobiele telefoons. Tegen het einde
van het jaar zal Afrika goed 735 miljoen gsm-abonnementen tellen. Een meerderheid
van de Afrikanen beschikt voor het eerst over individuele toegang tot interactieve
informatie- en communicatietechnologie.
Net omdat mobiele telefoons overal te vinden zijn en omdat ze over zoveel functies
beschikken, wil UNESCO onderzoeken hoe ze van nut kunnen zijn voor studenten,
leerkrachten en onderwijssystemen – vooral in gebieden met weinig toegang tot
onderwijs. Voorbeelden van hoe dit nu reeds gebeurt, komen aan bod in de nieuwe
reeks met als titel UNESCO Working Paper Series on Mobile Learning.
De papers, gratis beschikbaar online, beschrijven hoe mobiele technologie
mogelijkheden tot bijscholing voor leerkrachten biedt in Mozambique, hoe ze het bereik
van het onderwijsbeheer in Mongolië vergroot, hoe ze jonge mensen aanzet tot lezen
en het schrijven van kortverhalen in Zuid-Afrika en hoe ze studenten in Noord-Amerika

meer inzicht verschaft in de werking van
ecosystemen.
Naast dergelijke praktijkvoorbeelden,
wil de reeks aantonen hoe mobiele
technologie in verschillende contexten
kan worden ingezet om allerhande
onderwijsuitdagingen aan te pakken, hoe
ze een aanvulling kan betekenen voor het
formeel onderwijs en hoe ze leren meer
toegankelijk en persoonlijk kan maken.
http://www.unesco.org/new/
en/unesco/themes/icts/m4ed/
mobile-learning-resources/
unescomobilelearningseries/
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Titanic krijgt bescherming
van UNESCO

Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Op 20 april 2012 is Erfgoedhuis Bachten de Kupe in Oostduinkerke officieel
ingehuldigd. Het Erfgoedhuis biedt onderdak aan verschillende archiefdiensten en
erfgoedverenigingen en is tevens de nieuwe uitvalsbasis van het UNESCO Platform
Vlaanderen: het secretariaat en het info- en documentatiecentrum van de organisatie
zijn er gevestigd.

De Algemene Conferentie van UNESCO nam de
Conventie aan op 2 november 2001. Het verdrag bevat
de basisprincipes voor de bescherming van cultureel
erfgoed onder water, voor samenwerking tussen
landen en de algemeen aanvaarde praktische regels
met betrekking tot archeologische activiteiten op
sites onder water. De Conventie legt geen regels op
omtrent de eigendom van scheepswrakken, noch op
de omschrijving van maritieme zones.
Voor het wrak van de Titanic betekent de
bescherming dat alle lidstaten van de Conventie
het plunderen, verkopen en verdelen van het wrak
en zijn artefacten moeten verbieden. Ze moeten
de maatregelen treffen die tot hun mogelijkheden
behoren om de site te beschermen en om te
verzekeren dat de nog achtergebleven stoffelijke
overschotten met respect behandeld worden.
Aangezien het wrak van de Titanic in internationale
wateren ligt, beschikt geen enkel land over exclusieve
jurisdictie over het gebied waar het wrak te vinden is.
Landen hebben enkel jurisdictie over de vaartuigen die
onder hun vlag varen. De Conventie van 2001 voorziet
een samenwerkingssysteem tussen landen dat van
toepassing is in internationale wateren en behelst dat
landen elkaar verwittigen als er gevaar dreigt voor
een archeologische site onder water en dat staten
samenwerken om niet-wetenschappelijke en onethische
interventies te voorkomen. Lidstaten van de Conventie
moeten sancties opleggen aan verantwoordelijken voor
schendingen, beschermingsmaatregelen treffen en
onwettig verworven artefacten aanslaan. Ze moeten
ook hun havens sluiten voor elk vaartuig dat betrokken
is bij activiteiten die in strijd zijn met de Conventie.
Er zijn al flink wat inspanningen geleverd om een
oplossing te vinden voor de artefacten van de Titanic
die zijn bovengehaald maar de Conventie van 2001
beklemtoont dat alle scheepswrakken dezelfde
aandacht verdienen en moeten beschouwd worden
als maritieme herdenkingsplaatsen aan de mensen die
overleden bij schipbreuk. De wrakken moeten worden
onderzocht maar niet gebruikt met winstbejag als doel.
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/
underwater-cultural-heritage/
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UNESCO's inzet voor oceanen op wereldexpo
EXPO 2012 Yeosu Korea is de eerste
wereldtentoonstelling die in het teken
staat van de oceaan, de kust en de
eilanden. De centrale boodschap van
de expo is dat het menselijk welzijn
rechtstreeks verbonden is met dat
van de oceaan. En die oceaan krijgt te
maken met ernstige bedreigingen die
enkel door internationale samenwerking
kunnen worden verlicht. Het stijgen van
de zeespiegel, het verlies aan diversiteit,
de verzuring en de vervuiling van het
zeewater: het zijn slechts enkele van de
gevaren waarmee de kusten en de zeeën
te maken krijgen. Het herstellen van
duurzaam leven in het mariene milieu is
een gedeelde verantwoordelijkheid van
de wereldgemeenschap. De expo stelt
de huidige kennis en technologische
ontwikkelingen voor die verband
houden met de kusten en de oceanen
en reikt mogelijke oplossingen aan
voor de problemen waarmee de
oceanen kampen. De verwachte tien
miljoen bezoekers krijgen van 12 mei
tot 12 augustus 2012 een selectie
te zien van de activiteiten van de
Intergouvernementele Oceanografische
Commissie (IOC) van UNESCO.
De Ocean and Coasts Best Practices
Area op de expo, waar technologieën en
systemen worden voorgesteld die ons
meer kennis over de oceanen opleveren,
bevat een voorstelling van het Global
Ocean Observing System (GOOS).
Bezoekers krijgen meer inzicht in de
noodzaak van wereldwijde waarneming
en meting van de oceanen. De alzo
verkregen gegevens zijn bronmateriaal

voor het in kaart brengen van
bepaalde evoluties en om gefundeerde
voorspellingen te kunnen doen, onder
meer omtrent klimaatverandering.
Het VN-paviljoen op de expo is volledig
gewijd aan het belang van de oceaan
voor het menselijk welzijn. Ook de
werking van de wereldeconomie is
sterk afhankelijk van de oceanen. Het
paviljoen is opgevat als een blauwe
planeet en illustreert op treffende wijze
hoezeer we met zijn allen baat hebben
bij gezonde oceanen. Het concept en
de invulling ervan zijn grotendeels
verzorgd door de IOC van UNESCO.
Met de Verklaring van Yeosu wil de
expo een stempel drukken die zichtbaar
blijft nadat de wereldtentoonstelling
is afgelopen. De IOC van UNESCO
is nauw betrokken bij het opstellen
van de tekst en zal de principes ervan
verdedigen tijdens een forum in
augustus dat over de definitieve tekst
beslist. Uitgangspunt van de verklaring
is dat er nood is aan een beter beheer
van de oceanen, gebaseerd op het delen
van kennis over hoe de oceaan en zijn
natuurlijke rijkdommen op een duurzame
manier kunnen worden geëxploiteerd
voor huidige en toekomstige generaties.
Daarnaast beklemtoont de tekst het
belang van het mariene milieu voor de
groene economie die onder meer op de
Rio+20 top over duurzame ontwikkeling
wordt gepropageerd.
www.un-expo2012.org
http://eng.expo2012.kr/

Het Erfgoedhuis is de nieuwe bestemming van het oud gemeentehuis van
Oostduinkerke waar tot juni 2011 de diensten van het OCMW gevestigd waren. Het
leent zijn naam aan het omvangrijke archief en de documentatieverzameling van de
Heemkring Bachten de Kupe die in het Erfgoedhuis zijn ondergebracht. Het archief
kampte met een ernstig plaatsgebrek dat het voortbestaan ervan bedreigde. Dankzij
de beslissing van het gemeentebestuur van Koksijde om het voormalige gemeentehuis
van Oostduinkerke open te stellen voor de collectie van de Heemkring Bachten de
Kupe kreeg het een tweede adem. Het beheer ervan gebeurt in samenwerking met de
gemeentelijke archiefdienst.
Ook andere aan erfgoed gerelateerde diensten en verenigingen namen hun intrek in het
Erfgoedhuis: het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband 5-art (Alveringem, De
Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne), de Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum,
de bibliotheek van NAVIGO- nationaal visserijmuseum, familiekunde Vlaanderen, de
digitale beeldbank KOKSIJDE verbeeldt, de lokale vereniging van radioamateurs, het
jumelagecomité van Oostduinkerke en het UNESCO Platform Vlaanderen.
Bezoekers kunnen in het informatiecentrum van het UNESCO Platform Vlaanderen
grasduinen in boeken en rapporten uitgegeven door UNESCO, tijdschriften

en nieuwsbrieven raadplegen over
diverse onderwerpen zoals onderwijs,
natuurwetenschappen,
sociale
en
menswetenschappen,
immaterieel
en
werelderfgoed,
internationale
samenwerking, enz… en kunnen er gratis
brochures van het UNESCO Platform
Vlaanderen krijgen rond een brede waaier
van thema’s die verband houden met
UNESCO.

kort

Het wrak van de Titanic valt vanaf 15 april 2012 onder
de UNESCO-conventie betreffende de bescherming van
cultureel erfgoed onder water. De UNESCO-conventie
betreffende de bescherming van cultureel erfgoed onder
water is van toepassing op alle sporen van menselijk
bestaan met een culturele, historische of archeologische
waarde die minstens 100 jaar onder water liggen.

Infocentrum UNESCO Platform Vlaanderen,
Leopold II laan 2, 8670 Oostduinkerke,
058 52 36 41, info@unesco-vlaanderen.be
Erfgoedhuis Bachten de Kupe
www.facebook.com/people/ErfgoedhuisBachten-de-Kupe/100003924742964

Secundair onderwijs en alfabetisering voor meisjes en vrouwen in Afrika
Zowat een jaar geleden lanceerde UNESCO een wereldwijd partnerschap voor
het onderwijs van meisjes en vrouwen. Bedoeling was om met gerichte acties te
werken rond twee domeinen die meer inspanningen vereisen: secundair onderwijs
en alfabetisering. Het initiatief wil ervoor zorgen dat meer meisjes de overstap van
het basis- naar het secundair onderwijs maken en meer alfabetiseringsprogramma’s
opzetten voor vrouwen.
Het partnerschap is gericht op het versterken van de samenwerking tussen de openbare
en de privésector. Een formule die vruchten afwerkt, zoals blijkt uit drie projecten die
gefinancierd worden met privépartners.
In Senegal financiert Procter and Gamble een project ter alfabetisering van meisjes
en vrouwen. Het project kiest voor een holistische aanpak die beantwoordt aan de
leerbehoeften van drie doelgroepen: meisjes die analfabeet zijn, meisjes die nog maar
net leerden lezen en schrijven, en jonge meisjes die school lopen maar bij wie de
kans groot is dat ze hun vorming niet zullen afmaken. Daarbij wordt gebruik gemaakt
van traditionele klassen maar ook van informatie- en communicatietechnologie om
zoveel mogelijk kinderen te bereiken. Het aangeboden curriculum besteedt bijzondere
aandacht aan activiteiten die een inkomen genereren en die de hele gemeenschap ten
goede komen. Tot nu toe zijn er 160 klassen geopend in 7 regio’s en zijn er 100 docenten
opgeleid om les te geven aan zo’n 3.000 leerlingen.
In Ethiopië en Tanzania loopt een project met steun van de Packard Foundation dat het
aantal meisjes die het secundair onderwijs niet afmaken, wil terugdringen. In 13 scholen
in Ethiopië en 15 scholen op het vasteland van Tanzania en op het eiland Zanzibar

worden er activiteiten geïmplementeerd om
meisjes meer kansen op ontplooiing te bieden
en hen op de schoolbanken te houden.
In Kenia en Lesotho loopt een project
om enerzijds de gendergevoeligheid bij
leerkrachten en schooldirecties op te krikken
en om anderzijds meisjes betere toegang
en slaagkansen te bezorgen in wiskunde en
wetenschappelijke en technische vakken.
Het project geniet de financiële steun van
de GEMS Foundation en komt stilaan op
kruissnelheid. In Kenia is alles in gereedheid
om te starten met de bijscholing van
leerkrachten en directies. In Lesotho, dat
kampt met een dubbel probleem van het
gebrek aan leerkrachten voor wiskunde
en wetenschappen en van het vertrek van
gekwalificeerde leerkrachten, zal er niet
alleen aandacht gaan naar het verbeteren van
de opleiding van leraars maar ook naar het
motiveren van leerkrachten om het beroep te
blijven uitoefenen.
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duurzame ontwikkeling

Van een groene economie
naar een groene samenleving

Groen kan niet zonder blauw

Onze zeeën en hun rijkdommen worden vervuild en geplunderd. En het
zijn juist de zeeën die onze aarde bewoonbaar maken voor mensen.
Bovendien zijn ze belangrijk voor onze economie en vormen ze voor heel
wat mensen een bron van inkomsten: zee- en kustrijkdommen en de
daarmee samenhangende industrieën zijn goed voor meer dan 5% van
het BBP. Om de snelle achteruitgang van onze zeeën tegen te gaan, moet
Rio+20 dringend een nieuw beleid uitstippelen.

tekst: marino bultinck

UNESCO propageert een visie op duurzame ontwikkeling die onder meer rekening houdt met de
hervormende kracht van onderwijs en cultuur. De uiteindelijke betrachting is om deze benadering
omgezet te zien in concrete engagementen van de internationale gemeenschap.
De VN-Conferentie over duurzame ontwikkeling (Rio+20) biedt
de wereld een unieke kans om duurzame ontwikkeling nogmaals
bovenaan op de agenda te zetten. De drie belangrijkste doelstellingen
van deze conferentie zijn: een hernieuwd politiek engagement voor
duurzame ontwikkeling garanderen, de resultaten en hiaten van de
overeengekomen afspraken evalueren, en nieuwe uitdagingen aangaan.
De twee thema’s van de conferentie zijn: groene economie in het kader
van duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding, en een institutioneel
raamwerk voor duurzame ontwikkeling. Rio+20 vindt plaats van 20 tot
en met 22 juni 2012 in Rio de Janeiro, Brazilië.

Huidige context

We hoeven niet van nul te beginnen. De principes die zijn vastgelegd in
de Agenda 21 tijdens de wereldtop in Rio twintig jaar geleden, blijven van
kracht. De context is wel veranderd: er zijn nieuwe uitdagingen ontstaan
en nieuwe gevaren gerezen. Denken we maar aan de toenemende
sociale ongelijkheid, de bevolkingsgroei, de voortschrijdende
klimaatverandering, de toenemende milieuvervuiling, het niet-duurzame
gebruik van zoetwater, het leegvissen van de zeeën en het toenemende
aantal rampen veroorzaakt door de natuur en door de mens.

De armste, kwetsbaarste en meest gemarginaliseerde samenlevingen
krijgen de hardste klappen. Ze hebben bovendien het meest te lijden
onder de financiële, energie-, voedsel- en milieucrisis. Dit alles doet
serieuze twijfels rijzen over de betrouwbaarheid van de huidige
ontwikkelingsmodellen.

Nieuw ontwikkelingsmodel

We hebben een ontwikkelingsmodel nodig dat uitgaat van individuele
waardigheid, dat gericht is op menselijke groei en dat overtuigende
antwoorden biedt op de complexe sociale, economische en
milieuvraagstukken die we nu het hoofd moeten bieden. We hebben
nieuwe indicatoren nodig om ons te leiden en nieuwe maatregelen om
vooruitgang te boeken. Echt duurzame groei is inclusief, is gericht op
sociale gelijkheid en heeft respect voor natuur en milieu. De mantra
“eerst groeien, later de rommel opruimen” houdt niet langer stand –
niet voor rijke landen en niet voor arme landen. De tijd dat we moeilijke
beslissingen voor ons uit konden schuiven, is voorbij. Er zijn geen
sluipwegen meer, we moeten recht op ons doel af. We moeten werken
aan een inclusieve, groene samenleving en economie door te investeren
in menselijke ontwikkeling en sociaal kapitaal. Nieuwe uitdagingen
vereisen vernieuwende oplossingen die ook gebruikmaken van inheemse
kennis voor duurzame ontwikkeling. Deze zullen voortspruiten uit een
andere manier van denken en handelen van mensen van alle leeftijden
en levensbeschouwingen. Geen enkele samenleving mag mensen aan
de kant laten staan. In een groene samenleving krijgen mannen en
vrouwen gelijke kansen om een bijdrage te leveren aan een duurzamere
toekomst. We hebben dus een verandering van cultuur nodig om de
klimaatverandering aan te kunnen pakken.

“Rio+ 20 moet een kantelpunt zijn”
UNESCO zal tijdens Rio+20 een visie naar voren brengen voor duurzame
ontwikkeling die gebaseerd is op de hervormende kracht van onderwijs,
wetenschappen, cultuur en de media. Wat deze visie behelst en hoe
de Organisatie zich inzet om deze in de praktijk te brengen, lees je in
het rijkelijk met feiten & cijfers en praktijkvoorbeelden geïllustreerde
boekje Van een groene economie naar een groene samenleving dat is
uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen.

Onderwijs: de eerste stap

Onderwijs is een van de beste wapens in de strijd tegen armoede
en ongelijkheid. Elk jaar genoten onderwijs verhoogt de individuele
inkomsten met 10%. In onderwijs gaat het in wezen om waarden.
Het opent deuren om de wereld beter te begrijpen en om te kunnen
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Cultuur moet een wezenlijke rol spelen in de benadering van
ontwikkeling.

handelen. Onderwijs voor duurzame ontwikkeling is de voedingsbodem
voor houdingen en gedragingen met het oog op een nieuwe, duurzame
cultuur. Via het onderwijs moeten nieuwe kennis en vaardigheden
worden ontwikkeld en overgedragen. Technische en beroepsopleidingen
moeten de nodige competenties en instrumenten aanreiken die nodig
zijn voor een groene economie.

De wetenschap als brandstof voor
groene hervormingen

De wetenschap kan antwoorden bieden op een groot aantal complexe
vraagstukken. Daarom moeten we de wetenschap mobiliseren. We
moeten landen helpen bij de opbouw van capaciteit, bij het uitstippelen
van nationale beleidslijnen op het vlak van wetenschap, technologie
en techniek, en bij het opzetten van internationale netwerken. Groene
technologie en vaardigheden moeten worden gedeeld en verspreid.
Hernieuwbare energie is fundamenteel. De huidige uitdagingen gaan
over de grenzen van de verschillende disciplines heen en omvatten de
volledige cyclus van vernieuwing – van onderzoek en kennisontwikkeling
tot de toepassing ervan. Wetenschap, technologie en innovatie moeten
de brandstof vormen voor ons streven naar een meer evenwichtige en
duurzame ontwikkeling.

Cultuur: een drijvende kracht

Nieuwe benaderingen van duurzame ontwikkeling zullen enkel effect
hebben als ze in een bredere context worden ingebed. Cultuur moet
vanaf het begin een wezenlijke rol spelen in deze ontwikkeling – het
achteraf overgieten met een cultuursausje heeft geen enkele zin.
Cultuur is op zich eindeloos hernieuwbaar en dus een belangrijke bron
van innovatie. In 2009 zorgde cultuur voor banen en inkomsten met
een waarde van 1,3 biljoen dollar. De culturele industrie groeit, maar
heeft nog steun nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen tot een
krachtige hefboom voor economische ontwikkeling, sociale samenhang
en milieubescherming. Dat betekent onder andere dat we traditionele
kennissystemen en praktijken meer moeten waarderen en gebruiken.

Een informatierevolutie voor
een groene evolutie

Groene hervormingen zullen in belangrijke mate afhangen van de media
om goed onderbouwde beleidsbeslissingen mogelijk te maken. Daarom
moeten we werken aan de capaciteitsopbouw van mediaprofessionals
om issues in verband met duurzame ontwikkeling te onderzoeken en
erover te berichten. We moeten de vrije, onafhankelijke en pluralistische
media ondersteunen bij de bewustmaking van het grote publiek en het
streven naar solidariteit.

Ongeveer 80% van de wereldbevolking leeft in gebieden waar de
drinkwatervoorziening niet is gegarandeerd. Tegen 2025 zal naar
schatting 60% van de wereldbevolking in gebieden leven waar een
ernstig gebrek aan drinkwater zal zijn, en evenveel mensen zullen geen
toegang hebben tot adequate sanitaire voorzieningen. Rio +20 moet
een nieuwe impuls geven aan een beter en rechtvaardiger beheer van
de zoetwaterbronnen op deze aarde.

Keerpunt

We moeten de natuur koesteren en de biodiversiteit beschermen. De
huidige, wereldwijde vraag naar grondstoffen van de aarde overschrijdt
het natuurlijke aanbod van onze planeet met naar schatting 20%. We
moeten ons inzetten voor het behoud en dus het duurzaam gebruik
van de biodiversiteit en de ecosystemen op deze aarde. Hiervoor zijn
een duidelijker beleid en een betere samenwerking op nationaal en
regionaal niveau noodzakelijk.
Rio+20 moet de geschiedenis in gaan als een keerpunt – als het begin van
een wereldwijde groene hervorming. Dit is de visie van UNESCO en de
Organisatie blijft zich inzetten om alle betrokkenen ervan te overtuigen
om gebruik te maken van onderwijs, wetenschap, cultuur, informatie en
communicatie om iedereen een duurzame toekomst te bieden.

De inzet van UNESCO voor
duurzame ontwikkeling
en de benadering van
duurzame ontwikkeling die
de Organisatie propageert en
Van een groene economie
naar een groene samenleving
uitvoert, zijn samengebracht
in de nieuwe publicatie Van
een groene economie naar een
groene samenleving (80 p.).
Het boekje is gratis te verkrijgen via info@unesco-vlaanderen.be
UNESCO Platform Vlaanderen vzw

VN Conferentie
over duurzame
ontwikkeling

Organisatie
van de Verenigde Naties
voor Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur

“Voor échte duurzame ontwikkeling is meer nodig dan
enkele groene investeringen en een lage CO2-uitstoot.
Naast de economische en ecologische dimensie, zijn de
sociale en humane aspecten essentiële factoren voor
succes. We moeten ons uiteindelijk allemaal, wereldwijd,
inzetten voor de opbouw van een groene samenleving.”
Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO

UNESCO’s inzet voor duurzame ontwikkeling

UNESCO_Groene_economie-COVER.indd 1

04-05-2012 12:11:03

Overzicht van UNESCO’s bijdrage aan Rio+20
http://www.unesco.org/new/en/rioplus20/

Officiële website van Rio+20 United Nations Conference on
Sustainable Development
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.html
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wetenschap

De verdediging
van de oceaan opnemen
tekst: marino bultinck

In de aanloop naar de Rio+20 top over duurzame ontwikkeling grijpt UNESCO de Werelddag van de
Oceanen aan om beleidsmakers en andere stakeholders te sensibiliseren om meer inspanningen te
leveren voor de bescherming en het duurzaam beheer van zeeën en kustgebieden.
De Werelddag van de Oceanen is een jaarlijks terugkerende gelegenheid om te vieren wat de
zeeën ons allemaal bieden. De oceanen maken de aarde bewoonbaar voor ons door het klimaat
en het weer te regelen en door ons van zuurstof en voedsel te voorzien. Bovendien zorgen de
oceanen ook voor verschillende sociale en economische voordelen. Aangezien de Werelddag
gehouden wordt op 8 juni is het dit jaar, in de aanloop naar de VN-Conferentie over duurzame
ontwikkeling (Rio+20), een uitgelezen moment om te lobbyen voor hun verdediging.

Blauwe longen

De oceanen vormen de blauwe longen van onze planeet. Ze voorzien ons van het grootste deel
van de zuurstof die we inademen en zijn een belangrijke bron van voedsel en medicijnen en
een cruciaal onderdeel van de biosfeer. De ‘blauwe economie’ van de oceanen is nauwelijks
te overschatten: minstens een op vier mensen is afhankelijk van zeevis en -vruchten voor hun
dagelijkse portie proteïnen. Mariene en kustgebonden industrieën zijn goed voor 5% van het
globale BBP en 90% van de wereldhandel wordt vervoerd met schepen. En technologische
ontwikkelingen zorgen ervoor dat de economische activiteit aan de kust en op de oceaan blijft
toenemen en diversifiëren.

Maar de oceaan en zijn natuurlijke rijkdommen
staan onder grote druk tengevolge van
verschillende vormen van vervuiling en
overexploitatie. Als er niets verandert op het
vlak van de uitstoot van CO2 dreigt de oceaan
tot 150% zuurder te worden tegen 2100, wat
nefast kan inwerken op de gehele voedselketen
en op ecosystemen zoals koraalriffen. Als we
de levenskwaliteit willen behouden die we te
danken hebben aan de oceaan en de integriteit
van mariene ecosystemen willen bewaren, moet
er verandering komen in de manier waarop we
de oceaan beschouwen, beheren en gebruik
maken van de natuurlijke rijkdommen in de
oceaan en kustgebieden.

Blauwdruk voor de duurzaamheid van de oceaan en de kusten
Doel 1 – De druk op mariene ecosystemen verlichten
en hun structuur en functies herstellen om te komen
tot een evenwichtig en duurzaam gebruik van de
natuurlijke rijkdommen

Doel 3 – Het beleid en de wetgeving, ook en vooral op
internationaal niveau, aanpassen en het mandaat
en de coördinatie versterken van de VN-instanties
die werken rond de oceaan en het mariene leefmilieu

De strijd aanbinden tegen de verzuring van de
oceaan
Een wereldwijd programma ontwikkelen en
uitvoeren voor het herstel van natuurlijke
leefgebieden in de oceaan en aan de kust en
een wereldwijde blauwe koolstofmarkt opzetten
om economische voordelen te koppelen aan de
bescherming van natuurlijke leefgebieden
Een wettelijk kader creëren voor de bestrijding van
uitheemse binnendringende soorten in het water

Een wettelijk en institutioneel kader uitwerken
en toepassen om natuurlijke leefgebieden en
biodiversiteit te beschermen dat verder reikt dan
nationale rechtsgebieden
Regionale organisaties belast met het beheer van
de oceaan hervormen
De coördinatie, samenhang en doeltreffendheid
verbeteren van de oceaangerelateerde VN-instanties

Doel 2 – Het concept van de groene economie
ondersteunen en ingang doen vinden om armoede
te verlichten en het duurzaam beheer en gebruik van
de oceaan te bevorderen
Groene samenlevingen bouwen in kleine eilanden
en kuststaten – de meest kwetsbare gebieden
Meer inspanningen leveren voor verantwoorde
visserij en aquacultuur binnen een groene
economie
De voedselproductie duurzamer maken om het
leven in de oceaan te herstellen en te beschermen

Kennis vergaren

Onze kennis kan niet tippen aan het belang van de oceaan. Het is een
feit dat het grootste deel van de oceaan een blinde vlek is voor ons.
Willen we komen tot een beheer en maatregelen die duurzaam zijn
en vertrekken vanuit de ecosystemen, dan kan dat enkel op basis van
wetenschappelijk kennis die voortvloeit uit onderzoek en observatie. Al
meer dan 50 jaar lang neemt de Intergouvernementele Oceanografische
Commissie (IOC) van UNESCO het voortouw om internationale
samenwerking te versterken en om onderzoek en expertiseopbouw te
coördineren om zodoende meer te weten te komen over de oceanen
en kustgebieden en kennis te vergaren om het duurzaam beheer te
verbeteren en het mariene leefmilieu te beschermen. De IOC bezorgde
haar lidstaten ook een wetenschappelijke basis voor het plannen en
uitvoeren van hun beleid met betrekking tot de zee en de kust.

Doel 4 – Mariene onderzoek, monitoring, evaluatie,
technologie en kennisuitwisseling uitbreiden om
beter gewapend te zijn om allerlei uitdagingen aan
te pakken en de oceaan duurzaam te beheren
Institutionele capaciteit en menselijke vaardigheden
verder ontwikkelen voor het observeren, opvolgen
en onderzoeken van de oceaan en het mariene
leefmilieu en de evaluatie verbeteren van de
uitvoering van internationale engagementen
De Blueprint for Ocean and Coastal Sustainability, en
een samenvatting ervan, zijn beschikbaar op
www.unesco-vlaanderen.be

Rio+20 is een gelegenheid om nieuwe richtlijnen uit te werken voor
de prioriteiten op het vlak van kust- en zeewetenschappen. Dit
gegeven zette vier VN-agentschappen – IOC/UNESCO, de Voedselen Landbouworganisatie (FAO), het VN-Ontwikkelingsprogramma
(UNDP) en de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) – er toe aan
om hun expertise te bundelen om een reeks voorstellen uit te werken
met betrekking tot de oceaan en om een context te schetsen voor de
discussies op de Rio+20 top door de huidige uitdagingen te analyseren
die van invloed zijn op het beheer van de zeeën en kustgebieden over
de hele wereld. Het resultaat is gebundeld in de Blueprint for Ocean and
Coastal Sustainability (zie kader).

Overexploitatie bedreigt de levenskwaliteit die we danken aan de zee.
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cultuur

Wist je dat?

Jazz brengt mensen
dichter bij elkaar

De oceaan bestrijkt 70% van het aardoppervlak
terwijl slechts 1% van de oceaan wettelijke
bescherming geniet.

Kleine mariene planten, fytoplankton genoemd,
zorgen voor de helft van alle zuurstof in de
atmosfeer door fotosynthese.

Naar schatting 50 tot 80% van alle leven op aarde
bevindt zich onder water. De oceaan bevat 99% van
alle leefgebieden op onze planeet. Minder dan 10%
van die gebieden is door de mens geëxploreerd.

De oceaan bevat 96% van al het water op aarde,
de rest is zoetwater in de vorm van rivieren, meren
en ijs.

UNESCO Goodwill Ambassadeur Herbie Hancock legt uit waarom jazz kan bijdragen tot het
opbouwen van de vrede.

Het totaal aan opgeslagen koolstof in ecosystemen
van de kust zoals mangroves, zilte moerassen en
zeegrasvelden bedraagt tot vijf keer de hoeveelheid
die is opgeslagen in tropische wouden.

Herbie Hancock, de legendarische jazzpianist en componist, is de drijvende kracht achter de
Internationale Dag van de Jazz die dit jaar voor het eerst werd gevierd op 30 april. Hij beschrijft
de humanistische waarde van jazz en spreekt over zijn mandaat als UNESCO Goodwill
Ambassadeur voor Interculturele Dialoog.

De oceaan slaat ongeveer 25% op van alle CO 2 die
jaarlijks tengevolge van menselijke activiteit in de
atmosfeer terechtkomt. De oceaan zorgt zo voor
een serieuze vermindering van de impact van dit
broeikasgas op het klimaat.

Wat motiveerde u om een Internationale Dag van de Jazz in het leven te roepen?
Herbie Hancock: Toen ik in juli 2011 de eer aanvaardde om Goodwill Ambassadeur van UNESCO
te worden, besloot ik om me toe te leggen op vredescultuur. Daarom stelde ik een project
voor dat de waarden die besloten liggen in jazz,op mondiale schaal verspreidt. De Algemene
Conferentie nam mijn voorstel aan in november 2011. Ik hoop dat de Internationale Dag van de
Jazz de belangstelling voor jazz kan vergroten, in het bijzonder onder jongeren.

Een blauw-groene economie

Het concept van een groene economie is de laatste jaren opgedoken
als een algemeen aanvaard alternatief voor het traditionele
gedachtegoed, waarin milieubescherming en -beheer volledig los
werden gezien van economische ontwikkeling. Ondertussen erkent
men wel dat ontwikkeling gekoppeld moet worden aan het milieu en
aan de sociale pijlers van een samenleving. Een groene economie
moet ten goede komen aan gemeenschappen in de kustgebieden
van ontwikkelingslanden die afhankelijk zijn van een gezonde zee om
te kunnen overleven. Gezonde zeeën zijn van cruciaal belang voor de
duurzame ontwikkeling voor miljoenen mensen. Om die reden moeten
we evolueren naar een blauw-groene economie.
Een blauw-groene economie kan sociale, economische en milieuwinst
opleveren. Er bestaat een duidelijk verband tussen armoedebestrijding,
duurzame ontwikkeling en een betere bescherming en herstel van onze
zeeën en hun biodiversiteit. Landen kunnen optimale economische
en sociale voordelen halen uit een gezonde zee en tegelijkertijd het
milieu op lange termijn beschermen door de principes van een blauwgroene economie te aanvaarden en de institutionele kaders daaraan
aan te passen.

tekst: jasmina Šopova & gina doubleday

“De wortels van jazz liggen in de mensheid”
U zet zich al langer in voor jongeren, onder meer via het Thelonius Monk Institute of
Jazz waarvan u mee aan de wieg stond.
Herbie Hancock: Ik denk dat muziek – en voornamelijk jazz omdat er ruimte is voor improvisatie
– jongeren kan helpen om zichzelf uit te drukken. Jezelf kunnen uiten werkt bevrijdend voor een
mens. We beschikken over statistieken die aantonen dat studenten die onze opleiding volgen
ook beter gaan presteren in andere vakken zoals wiskunde, wetenschappen of literatuur. De
blootstelling aan de waarden van jazz heeft een directe impact op hun hoop en hun gevoel van
eigenwaarde omdat de waarden waar jazz voor staat bijzonder groot zijn.
De wereldhandel kan niet zonder scheepvaart.

Meer over de Werelddag van de Oceanen en over UNESCO’s
inzet voor zeeën en kustgebieden vind je op http://www.unesco.
org/new/en/natural-sciences/ioc-oceans/world-oceans-day/
world-oceans-day-2012/

Herbie Hancock wil de waarden die besloten liggen in jazz wereldwijd verspreiden.
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Wat zijn de waarden van jazz?
Herbie Hancock: In het heden leven,
samenwerken en, vooral, anderen respecteren.
Muziek, en jazz in het bijzonder, is een
internationale taal die vrijheid uitdraagt. Dit
komt voort uit het ontstaan van het genre – het
is gegroeid uit slavernij.
Jazz bestaat in het moment, en velt geen
oordeel: als je op een podium speelt, oordeel
je niet over wat andere muzikanten spelen.
Wat je wil doen is er iets aan toevoegen –
wat een andere muzikant ook speelt, het is
jouw taak en wens om het te helpen open
bloeien. Er is geen sprake van “ik hou niet van
wat de andere speelde,” want zodra je een
beoordelende houding aanneemt, belemmer
je de koers van de muziek. Er heerst een sterk
gevoel van wederzijdse samenwerking. Zulke
waarden zijn niet alleen schitterend om muziek
te componeren, ze zijn evenzeer van belang in
het leven.
Dialoog vormt een onderdeel van de muziek
en mensen voelen dat aan. Ik zal je een
voorbeeld geven: in 1998 vroeg president
Clinton aan het Thelonius Monk Institute om als
vertegenwoordiger van jazz op te treden op een
top van Amerikaanse landen in Chili. Van op het
podium kon ik zien hoe de mensen in het publiek,
die verschillende landen vertegenwoordigden,
zich ontspanden. Ze kregen een gloed op hun
gezicht en onzichtbare barrières vielen weg.
De volgende dag zei president Clinton ons dat
we meer hadden gedaan voor de interculturele
dialoog dan waar de staatshoofden en de
ambassadeurs in geslaagd waren. (lacht)
Op uw laatste plaat, The Imagine Project
uit 2010, brengt u muzikanten samen uit de
Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk,
Ierland, Mali, Congo, Colombia, Somalië,
Mexico, Zuid-Afrika en India. U vermengt
ook verschillende genres, van jazz tot hiphop.
Welke was de gedachte achter het album?
Herbie Hancock: Toen ik nadacht over een
nieuwe plaat vroeg ik mezelf af welk doel het
album moest dienen. Zo dacht ik niet toen ik
begon in de muziekbusiness maar naarmate de
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Bracht u jazz terug naar Afrika met dit
project?
Herbie Hancock: Toen ik met het Imagine project
begon, beschouwde ik het niet als een jazzplaat.
Jazz past in zijn eigen doosje maar ik wilde
muren slopen.
Breng ik jazz terug naar zijn oorsprong? Naar
mijn gevoel liggen de wortels van jazz in de
mensheid. Dus het antwoord is ja, maar niet
enkel naar Afrika – de wortels liggen ook in
Ierland en tal van andere landen.
Zoals ik zei, denk ik dat de wortels van jazz in de
mensheid liggen. Daarom zou ik graag zien dat jazz
wordt erkend als immaterieel cultureel erfgoed,
net zoals belangrijke geboorteplaatsen van jazz –
in Mississippi, New Orelans, Chicago of New York
– volgens mij thuishoren op de Werelderfgoedlijst.

tijd verstreek en ik het boeddhisme omarmde, begon ik mezelf dergelijke vragen te stellen. Wat
zou mijn doel zijn om deze plaat te maken? Gaat het enkel om het stansen van muziek op een
schijf of is er een dieperliggende betekenis?
Een van de issues die vandaag spelen, is globalisering. Dit is een proces waarbij mensen zich
aanpassen aan een gevoel dat we op één wereld met één volk leven. We zijn allemaal mensen.
Ik wou dit thema op muzikale wijze behandelen en dus besloot ik een plaat op te nemen met
muzikanten uit verschillende landen en liedjes in allerlei talen. Ik wou letterlijk een wereldplaat
maken. Er staan zeven talen op het album en de songs zijn opgenomen in het thuisland van de
muzikanten. We moesten dus de wereld rond om deze plaat op te nemen.
Ik wilde aantonen hoe groot het potentieel van globalisering is, als we het soort geglobaliseerde
wereld creëren waarin we willen leven. We willen geen egoïstische, hebzuchtige wereld. We
willen een wereld waarin mensen niet enkel aan ‘ik’ denken maar aan ‘wij’. Stel je eens zo een
wereld voor. Daarom leende ik de titel van John Lennons song Imagine.

U voelt zich nauw betrokken bij het
werelderfgoed.
Herbie Hancock: Jazeker. Tot mijn grote trots
speelde ik op de aftrap van de vieringen ter
gelegenheid van de veertigste verjaardag van
de Werelderfgoedconferentie. Het behoud van
werelderfgoed beschouw ik als een van de
hoogtepunten in het werk van UNESCO. De sites
zijn niet alleen juweeltjes van de wereldcultuur,
ze staan symbool voor de geschiedenis
van landen en voor het doorgeven van die
geschiedenis aan jongere generaties.
Op mijn eerste missie als Goodwill Ambassadeur
bezocht ik werelderfgoedsites in Zuidoost-Azië.
Het maakte me nog meer bewust van hun
belang en betekenis. Ik bezocht onder andere
Borobudur en Prambanan in Indonesië en
Angkor in Cambodia. Het was een inspirerende
en hartverwarmende ervaring. Ik zag hoe de
ontwikkeling van werelderfgoedsites banen
schept voor mensen en hoe het helpt om
plaatselijke kunsten en ambachten te promoten
en verder te ontwikkelen.
Het is ook ontroerend om vast te stellen hoeveel
internationale en interculturele samenwerking
werelderfgoedsites opwekken. Ganse tempels
werden ontmanteld en geduldig steen voor steen
terug opgebouwd. Dat is hoe ik het opbouwen
van vrede in de wereld zie en ik ben trots dat
ik er, als UNESCO Goodwill Ambassadeur, mijn
steentje kan toe bijdragen.

Wetenschappelijke vooruitgang
zorgt blijvend voor uitdagingen
tekst: cathy bruno–capvert

Het ethisch onderwijs kan de ontwikkelingen van de wetenschap met moeite volgen. Meer
uitwisseling en samenwerking kunnen de educatie versterken.
Vorig jaar steunde UNESCO de oprichting van de International
Association for Ethics in Education (IAEE). De associatie hield haar
eerste bijeenkomst van 1 tot 3 mei 2012 in Pittsburg (VS). Henk ten
Have, medestichter van de associatie en van 2003 tot 2010 hoofd van
UNESCO’s Divisie voor de Ethiek van Wetenschap en Technologie, blikt
terug op de conferentie en legt uit waarom het zo belangrijk is om op
internationaal vlak samen te werken en ervaringen uit te wisselen
omtrent ethiek in het onderwijs.
Waarom was het nodig om een associatie op te richten?
Experten kunnen toch veel informatie vinden op het internet en
hun ervaringen uitwisselen via sociale media, niet?
Henk ten Have: Het klopt dat er al veel informatie beschikbaar is maar
de meeste daarvan komt voort uit programma’s in ontwikkelde landen
en bestaat bijna uitsluitend in het Engels. Bovendien bestond er geen
platform om informatie en ervaringen inzake ethisch onderwijs uit te
wisselen op wereldschaal.
Ethische kwesties die voortkomen uit wetenschappelijke ontwikkelingen
duiken even snel op als de vooruitgang die wordt geboekt. Vanuit deze
vaststelling vloeit de vraag voort hoe het ethisch onderwijs in alle
landen kan worden versterkt zonder dat specialisten hun kennis en
ervaring met elkaar delen.
Als directeur van de Divisie voor de Ethiek van Wetenschap en
Technologie zag ik de behoefte aan uitwisseling en netwerking stijgen.
Het waren de lidstaten van UNESCO zelf die in 2004 vroegen dat er
een globaal programma zou worden uitgewerkt rond ethisch onderwijs.
Dankzij dat programma kregen we zicht op de beschikbare experten,
leerkrachten en programma’s, vooral in Afrika en de Arabische landen.
Er kwamen regionale bijeenkomsten die leerkrachten uit verschillende
groepen landen samenbrachten. Vaak was het voor de deelnemers de
eerste keer dat ze met elkaar over hun vakgebied konden praten en
verschillende programma’s voor ethisch onderwijs konden analyseren.
Op basis van die ervaring, voelde ik aan dat er nood was aan een blijvend
academisch platform dat niet alleen globaal van schaal was maar dat
ethisch onderwijs ook kon promoten als een ernstig academisch issue,
waar onderzoek en publicaties aan gewijd worden om de kwaliteit van
het ethisch onderwijs over de hele wereld te verbeteren.
Welke verwachtingen koesterde u voor de conferentie in
Pittsburg?
Henk ten Have: De verwachting was dat er een zekere dynamiek zou
ontstaan door docenten ethiek uit allerlei verschillende landen samen
te brengen, hun enthousiasme voor hun vak aan te wakkeren, en door
pistes te verkennen waarlangs het ethisch onderwijs kan worden
verbeterd en gediversifieerd. Vanuit dit oogpunt denk ik te mogen
stellen dat de conferentie een succes was.
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Er is behoefte aan een academisch platform rond ethisch
onderwijs.

Er waren meer dan 200 deelnemers met 125 presentaties uit 33 landen.
Veel deelnemers kwamen uit de Verenigde Staten of Canada maar alle
regio’s van de wereld waren vertegenwoordigd door presentaties uit
landen zoals Australië, Botswana, Brazilië, China, de Dominicaanse
Republiek, India, Israël, Italië, Kenia, Litouwen, Malawi, Nederland,
Nigeria, Noorwegen, Panama, Pakistan, Qatar, Roemenië, Rusland,
Saudi-Arabië, Singapore, Spanje, Tunesië, Turkije, Zweden en
Zwitserland.
Veel deelnemer gaven te kennen dat het de eerste keer was dat ze
zoveel collega’s uit zoveel landen ontmoetten. Het gaf hen nieuwe
ideeën en inspiratie. En het stimuleerde een meer academische
benadering van onderwijs, met plaats voor onderzoek en voor het
publiceren van ervaringen.
Wat staat er nog op het programma om het ethisch onderwijs
verder te ontwikkelen?
Henk ten Have: De leden van de associatie besloten om twee
internationale conferenties te houden, een in 2014 in Turkije en een
tweede in 2015 in Brazilië. Ondertussen zullen we werken aan het
lanceren van een interactieve website waar informatie en ervaringen
kunnen worden uitgewisseld. Deze website zal ook gekoppeld zijn
aan de website van UNESCO zodat bezoekers toegang krijgen tot
de databanken van het Global Ethisch Observatory (GEObs) en het
educatief materiaal dat de Organisatie ontwikkelde voor ethisch
onderwijs, zoals het basiscurriculum voor bio-ethiek.

I 15

onderwijs

60 jaar lobbyen voor geletterheid
tekst: guido ooghe

Het UNESCO Instituut voor Levenslang Leren viert dit jaar zijn zestigste verjaardag. Een mooie
aanleiding om terug te blikken op het pionierswerk van de instelling.
Het was de bekommernis van UNESCO voor het naoorlogse Duitsland,
zoals die tot uiting kwam tijdens haar vijfde Algemene Conferentie
in Florence in juni 1950, die leidde tot de oprichting van het UNESCO
Instituut voor Opvoeding (UNESCO Institute for Education - UIE). Het
UIE was bedoeld als een instrument om de mensenrechten en het
internationale begrip te bevorderen in de periode na de oorlog. Tot 1994
was het Instituut de enige VN-instelling in Duitsland, wat het tot een
uiterst belangrijke plaats maakte voor de samenwerking tussen Oost en
West in de jaren van de Koude Oorlog.

Het begin

De eerste vergadering van de Raad van Bestuur werd gehouden van 17
tot 19 juni 1951 in Wiesbaden. Er zijn niet veel onderwijsinstellingen die
er prat op kunnen gaan dat zij op de eerste vergadering van hun Raad
van Bestuur zulke beroemde mensen mochten verwelkomen als de
befaamde pedagoge Maria Montessori en Dr Jean Piaget, de vader van
de cognitieve ontwikkelingspsychologie. Tijdens die vergadering legden
de leden van de Raad van Bestuur de statuten vast en benoemden
ze professor Walter Merck, hoofd van de faculteit Vergelijkende
Pedagogiek aan de Universiteit van Hamburg, tot directeur.
In 1952 was het UIE opgericht als een stichting naar Duits recht. In
2007 werd het Instituut omgevormd tot een volwaardig internationaal
UNESCO Instituut, een van de zes UNESCO-instellingen voor
onderwijs. Tussen de Duitse regering, UNESCO en de Vrije Hanzestad
Hamburg, waar het Instituut sinds de start zijn thuisbasis heeft,
werd een gastlandovereenkomst afgesloten. De stad biedt het
Instituut nu onderdak in de historische Albert Ballin villa aan de
Feldbrunnenstrasse. De verandering van juridische status hing samen

met de naamsverandering naar het UNESCO Institute for Lifelong
Learning (UIL) in 2006. Dit omwille van het volgehouden engagement
van het Instituut voor volwasseneneducatie en buitenschoolse en nietformele vorming binnen het perspectief van het levenslang leren.

Kerntaken

Zoals de naam al doet vermoeden, is levenslang leren het uitgangspunt
voor het werk van het UIL. Het Instituut promoot het levenslang leren in
de onderwijssystemen in alle regio’s van de wereld, beklemtoont daarbij
het belang van een perspectief op levenslang leren voor iedereen
en biedt ondersteuning aan gemeenschappen en regeringen bij het
formuleren van een beleidsvisie op duurzaam en gender-correct leren.
Het UIL is voornamelijk begaan met het voorzien van alternatieve
leermogelijkheden voor kansarme en gemarginaliseerde groepen. De
missie van het Instituut is om erop toe te zien dat alle vormen van
onderwijs en leren – formele, niet-formele en informele – erkend,
gewaardeerd en beschikbaar zijn om tegemoet te komen aan de
behoeften van mensen en gemeenschappen over de hele wereld.

Expertisecentrum

Het UIL is een non-profit UNESCO-orgaan dat werkt als een
expertisecentrum dat beleidsgericht aan internationaal onderzoek doet
en optreedt als een centrum voor opleiding, informatie, documentatie
en publicatie voor de Organisatie. Zoals vermeld richt het zich op de
bevordering van het levenslang leren, zowel op beleidsvlak als in de
praktijk, met een focus op voortgezet onderwijs, alfabetisering en nietformele vorming.
Voorbeelden van de impact van het UIL zijn een aantal belangrijke
realisaties zoals het Global Report on Adult Learning (GRALE), het
Literacy Initiative for Empowerment (LIFE) en het geplande Global
Learning Cities Network (GLCN). Het UIL publiceert bovendien het
langst lopende internationale tijdschrift voor vergelijkend onderwijs, de
International Review of Education.
In de beginjaren bestreek het werk van het toenmalige UIE een breed
scala aan onderwerpen, van voorschoolse tot volwasseneneducatie
en van het reguliere onderwijs tot minder formele types van vorming.
Het eerste internationale seminarie van het Instituut onder de
noemer Volwassenenonderwijs als middel om sociale en politieke
verantwoordelijkheid te ontwikkelen en te versterken kondigde echter al de
kerntaak van het Instituut aan: het volwassenenonderwijs. In die eerste
jaren heeft het UIE sterk bijgedragen aan de internationale verstandhouding
tussen naties en mensen die daarbuiten weinig mogelijkheden hadden
om elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen. Dé voorloper van
alle internationale outputstudies, de Internationale evaluatie van de
onderwijsresultaten (International Evaluation of Educational Achievement:
IEA), werd bij het UIE uitgevoerd tussen 1959 en 1961.

16 I

Verschuiving van de focus

Waar de eerste 13 jaar van het werk van het UIE eerder gericht waren
op Europa, heroriënteerde het Instituut nadien zijn inspanningen
naar de ontwikkelingslanden. Dit na een beslissing van de Algemene
Conferentie van UNESCO in 1965, die besloot dat de Raad van Bestuur
van het UIE vertegenwoordigers uit alle delen van de wereld diende
op te nemen. Deze verschuiving werd volledig operationeel in de jaren
1980, toen het UIE zijn wereldwijde activiteiten op het vlak van postalfabetisering en voortgezet onderwijs lanceerde.
In 1972, met de publicatie van het ‘Faure rapport’, Leren zijn (Learning To
Be), werd levenslang leren de centrale focus van het werk van het Instituut
en werden publicaties over het concept, de inhoud en de evaluatie van
levenslang leren voor het voetlicht gebracht in de baanbrekende reeks
Vooruitgang in levenslang leren (Advances in Lifelong Education). Het UIE
was de eerste instelling om geletterdheid en functioneel analfabetisme
in de geïndustrialiseerde landen aan te pakken.
De opzet en de organisatie van de Vijfde internationale conferentie
over volwasseneneducatie (Fifth International Conference on
Adult Education: CONFINTEA V), gehouden in Hamburg in 1997,
was een hoogtepunt voor het UIE. CONFINTEA V betekende een
keerpunt voor de wereldwijde erkenning van, en het engagement
voor, volwasseneneducatie en niet-formele vorming. CONFINTEA
VI, gehouden in Brazilië in 2009, bouwde verder op deze holistische
benadering van volwasseneneducatie en niet-formeel onderwijs binnen
het perspectief van een levensbreed en levenslang leren en mondde uit
in concrete maatregelen om deze visie om te zetten in de praktijk.

Viering van de verjaardag

Om de zestigste verjaardag van het Instituut luister bij te zetten,
is op 24 en 25 mei een jubileumfeest gehouden in Hamburg. Daarbij
stonden zowel de impact van het UIL op het onderwijsbeleid en de
onderwijsprogramma’s van de afgelopen 60 jaar centraal, als de
aanwezigheid van UNESCO in Duitsland gedurende zes decennia.
“Levenslang leren gaat over het soort samenleving dat we nodig hebben
voor een betere toekomst. Dat reikt voorbij de klasmuren van het formele
onderwijs en omvat alle vormen van niet-formeel en informeel leren,” zei
UNESCO directeur-generaal Irina Bokova bij het begin van de viering in
Hamburg. “Het gaat om het creëren van kansen in alle leefomgevingen,
voor alle vrouwen en mannen van alle leeftijden. Het noodzaakt tot
gerichte nationale strategieën en het inzetten van effectieve competentie,
tot sterk partnerschap tussen het maatschappelijke middenveld en de
particuliere sector en tot deskundig advies en ondersteuning.”
Arne Carlsen, de directeur van het Instituut, stelde met tevredenheid
vast dat het uitgangspunt van de instelling navolging krijgt: “steeds
meer landen over de hele wereld ontwikkelen kaders voor levenslang
leren en gieten volwasseneneducatie in nieuwe vormen die aangepast
zijn aan actuele trends. Het hoger onderwijs speelt daarin zijn rol door
opleidingen op maat te ontwerpen die afgestemd zijn op de behoeften
van levenslang leren.”

Het Instituut zet in op alternatieve leermogelijkheden voor
kansarme en gemarginaliseerde groepen.

Tekort aan relevante scholing

Het belang van levenslang leren, van training en beroepsopleiding voor
de economische groei was een van de gespreksonderwerpen tijdens de
viering. Olaf Scholz, burgemeester van Hamburg en voormalig minister van
Arbeid en Sociale Zaken, benadrukte, “het probleem is niet het gebrek aan
werk, maar het tekort aan geschoolde werknemers. Als politici kunnen
we daar iets aan veranderen via het onderwijs, de beroepsopleiding en
het levenslang leren.” Om zijn overtuiging te illustreren, verwees hij
naar een aantal vormingsprogramma’s die momenteel lopen in zijn stad,
met inbegrip van schakelprogramma’s voor jongeren die vroegtijdig de
school verlaten en naar financiële ondersteuning voor mensen die in het
buitenland behaalde kwalificaties willen aanvullen.
Een panel van de Universiteit van Hamburg, sinds jaar en dag partner
van het Instituut, bracht invalshoeken voor het voetlicht over levenslang
leren uit Afrika, Europa en van de Wereldbank. Volgens Mamadou
Ndoye, minister van Basisonderwijs en Nationale Talen van Senegal,
“is levenslang leren een vitale noodzaak voor Afrika om een economie
te kunnen opbouwen op basis van kennis en innovatie. Dat vereist een
omkering van de dominante praktijk in het onderwijs en een hernieuwde
cultuur van kwaliteitszorg, niet met het oog op elitarisme, maar op een
succesvolle leerweg voor iedereen, met de competentie om die kennis
toe te passen.”
Bij monde van professor Rosemarie Mielke bevestigde de Universiteit
van Hamburg te blijven samenwerken met het Instituut om het
onderzoek over levenslang leren verder te versterken. Beide partners
werkten eerder al modules uit gericht competentieontwikkeling en
klimaateducatie en voerden onderzoek naar intercultureel onderwijs en
geletterdheid.
Het brede publiek was eveneens uitgenodigd om deel te nemen aan het
jubileum door middel van twee publieke evenementen in samenwerking
met de Universiteit van Hamburg. Een lezing op 24 mei belichtte het
Inspelen op de wereldwijde uitdagingen door middel van levenslang
leren – deze lezing (en andere) zijn online te bekijken op http://
lecture2go.uni-hamburg.de/live. De dag daarop was er tot slot een
openbaar internationaal seminarie van deskundigen over De rol van de
universiteiten bij de bevordering van het levenslang leren.

Meer over de geschiedenis en de activiteiten van het UNESCO Instituut voor Levenslang Leren vind je op http://uil.unesco.org
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Duurzaam omgaan
met grondwater

U NE P

tekst: JASPERINA DEFORCE

We zitten op een schat aan grondwater maar er is te weinig over bekend en daar waar het
grondwater wel wordt aangeboord, gebeurt dat op een niet-duurzame manier. UNESCO wil het tij
doen keren en het beheer van grondwaterbronnen verbeteren om het hoofd te bieden aan huidige en
toekomstige uitdagingen.
2,5 miljard mensen op onze wereld zijn voor hun dagelijkse waterbehoeften volledig aangewezen
op grondwater. Ook honderden miljoenen landbouwers zijn afhankelijk van grondwater om in
hun levensonderhoud te voorzien en voedselzekerheid te creëren voor zovele anderen. Toch
wordt volgens experts haast geen enkel waterreservoir op een duurzame en billijke manier
beheerd, wat het voortbestaan van de grondwaterreservoirs sterk onder druk zet. Daarom
gaat UNESCO samen met andere organisaties de strijd aan voor een beter waterbeleid.

Miljoenen vrouwen en
kinderen sterven door vuile
kookfornuizen… miljarden
dollars vloeien naar subsidies
waarmee onze visvoorraden
worden vernietigd. We
verdienen een schone, meer
progressieve, economie.
Gisele Bündchen

Een kwetsbare
ondergrondse schat

Het merendeel van ’s werelds zoetwater
bevindt zich niet boven, maar onder de grond.
Grondwater is veruit de grootste bron aan
zoetwater waarover we beschikken in een
wereld waar vele regio’s zich zorgen moeten
maken over kritieke watertekorten. Sinds 1960
is de mate waarin we op mondiaal niveau
grondwater onttrekken minstens verdrievoudigd,
met een significante stijging van de
voedselproductie en de plattelandsontwikkeling
tot gevolg. Dit fenomeen wordt ook wel de ‘stille
revolutie’ in de grondwaterwinning genoemd.
Grondwaterbronnen hebben met andere woorden
de capaciteit om een grote bijdrage te leveren
aan de vraag naar water en het voorbereid zijn
op gevolgen van klimaatveranderingen. Hoe
dan ook, hoe groot de volumes grondwater
opgeslagen in de grondwaterreservoirs ook zijn,
vele van hen zijn niet-hernieuwbare bronnen en
dus uitputbaar wanneer ze niet op degelijke wijze
worden beheerd.
Het gebrek aan een effectief beheer wordt
gezien als een van de hoofdoorzaken van
grondwateruitputting, vervuiling van de
grondwaterreservoirs en de onrechtvaardige
verdeling van grondwater. Beslissingsprocessen
omtrent het beheer en gebruik van
grondwaterbronnen zijn doorgaans gebaseerd
op zeer beperkte informatie, wat hen een
niet-duurzaam karakter geeft. Het wordt
bovendien nog moeilijker wanneer eenzelfde
grondwaterbron benut wordt door meerdere
buurlanden. In Afrika alleen al zijn er meer dan
40 grensoverschrijdende grondwaterreservoirs.

Overleg organiseren
WERELD MILIEU DAG I 5 JUNI
Groene economie: Iets voor jou?

www.unep.org/wed

Grondwater is veruit de grootste bron aan zoetwater waarover we beschikken.

Om deze zorgwekkende trend van slecht
grondwaterbeheer tegen te gaan en het gebrek
aan overheidstussenkomst op te vangen, werd
van 29 tot 31 mei 2012 de ‘Afrikaanse Regionale
Consultatie’ georganiseerd in Nairobi, Kenia.
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Pleidooi voor liefde en vergiffenis

Dit was de tweede in een reeks van vijf voorziene Consultaties die deel uitmaken van het
Grondwater Beheerproject en onder de verantwoordelijkheid staan van het UNESCO-IHP
netwerk. Op deze tweede Consultatie discussieerden internationale experts en stakeholders
over specifieke regionale kenmerken van grondwater, prioriteiten, visies, leemtes en
uitdagingen en probeerden ze een Globale Grondwater Beleidsdiagnostiek op touw te zetten.

tekst: MARINO BULTINCK

40 jaar na het gruwelijke beeld van het vluchtende verbrande Vietnamese meisje, roept UNESCO Goodwill
Ambassadrice voor Vrede Kim Phuc op tot liefde en vergiffenis.

“Grondwater moet een plaats krijgen in
geïntegreerd waterbeheer”
Tijdens de openingsceremonie van deze bijeenkomst, stelde Alice Aureli, deskundige bij het
Internationaal Hydrologisch Programma (IHP) van UNESCO, dat het formuleren van goede
waterbeheerstrategieën nodig is om het overleven van onze planeet te garanderen. “Momenteel
staan we voor ongekende uitdagingen op milieu- en wereldvlak,” aldus Aureli. “Denken we
maar aan de bevolkingsgroei: verwacht wordt dat de wereldbevolking binnen vier decennia
zal toenemen tot negen miljard mensen, wat een verdubbeling van de voedselproductie vereist
binnen drie decennia en voldoende energie om in ieders basisbehoeften te voorzien. Bovenop
deze problemen worden we geconfronteerd met de bijkomende risico’s van klimaatverandering,
biodiversiteitsverlies en de grenzen aan natuurlijke hulpbronnen. Deze risico’s omvatten
hydrologische extremen die kunnen leiden tot overstromingen en extreme droogtes. In beide
gevallen is het formuleren van goede waterbeheerstrategieën essentieel voor het verzekeren
van het overleven van onze planeet.”

Tijd voor verandering

De overheid van Kenia, als organisator van de meeting, merkte op dat het land nog altijd
beschouwd wordt als een land dat leeft in waterschaarste met slechts 647m3 water per capita
per jaar. Kenia vervolgde dat studies aantonen dat het land over zo’n 60 miljard kubieke meter
aan potentieel grondwater beschikt, maar dat deze massa grondwater nog beter gelokaliseerd
moet worden. David Stower, Permanent Secretaris van het Ministerie van Water en Irrigatie
van Kenia benadrukte de nood aan een nieuwe visie op grondwater: “We moeten stoppen met
enkel in noodsituaties naar grondwater te kijken en ophouden het te beschouwen als laatst
mogelijke bron. Dit is namelijk een verengde visie die aangepakt en veranderd moet worden om
de principes van het geïntegreerd waterbeheer ten volste te kunnen toepassen. De regio van
Afrika ten zuiden van de Sahara wordt geconfronteerd met ettelijke uitdagingen, waaronder een
gebrek aan kennis over het grondwaterverloop en slechte en inadequate data en informatie.”
De Regionale Consultaties, waarvan de bijeenkomst in Kenia de tweede was, vormen een
fundamenteel onderdeel van het project met de naam “Grondwater Beheer: een Globaal Kader
voor Nationale Actie”. Dit Grondwater Beheerproject werd uit de grond gestampt door de
Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), UNESCO, de Wereldbank
en de Internationale Associatie van Hydrogeologen (IAH). Het is een drie jaar durend initiatief
gesponsord door de Globale Milieu Faciliteit (GEF). Het algemene doel van het project is om het
bewustzijn omtrent het grote belang van grondwaterbeheer te verhogen en zo de wereldwijde
watercrisis aan te pakken.

Het gebruik van grondwater draagt bij
tot plattelandsontwikkeling.

Globaal actiekader

De Regionale Consultaties op zich hebben
de bedoeling om kennis uit eerste hand te
verwerven over regionale kwesties met behulp
van lokale grondwaterexperts; bewustzijn
te creëren en de globale grondwateragenda
te promoten; en tot een consensus te komen
over het concept van grondwaterbeheer en
een samenwerking tussen stakeholders,
beleidsmakers en specialisten uit verschillende
sectoren op touw te zetten. Het werk van de vijf
Regionale Consultaties zal een stempel drukken
op hoe waterbronnen in de nabije toekomst
zullen worden beheerd. Men wil komen tot een
meer realistische en geschikte definitie van 3G
of good groundwater governance.
De resultaten van de Regionale Consultaties
moeten eveneens leiden tot de voorbereiding
van een Globale Grondwater Beleidsdiagnostiek.
Deze Diagnostiek is de eerste mijlpaal in
de uitwerking van een globaal Actiekader
dat zal bestaan uit een reeks van effectieve
overheidsinstrumenten, waaronder beleid,
wetten, reguleringen en algemene praktijken.
Met het Actiekader wil men grondwater de
wijdverbreide erkenning geven als zijnde een
uiterst belangrijke natuurlijke bron, en via
interdisciplinaire dialoog wijzen op de sociale,
economische en ecologische kansen die een
duurzaam grondwaterbeheer kan bieden.

Op 8 juni 1972 begon een leven van chronische pijn en medicijnen voor
Kim Phuc. Een aanval met napalm op haar dorp in Vietnam veranderde
het toen 9 jarige meisje in een menselijke toorts. Het chemische wapen
veraste haar kleren en brandde verder op en onder haar huid. Naakt
en wegvluchtend van het vuur, samen met haar broers en zussen, zou
ze overal ter wereld bekend worden als “dat meisje” in de met een
Pullitzer Prize bekroonde foto die uitgroeide tot het symbool bij uitstek
voor de onmenselijkheid van oorlog.
40 jaar later stuurt Kim Phuc een nieuw beeld de wereld in. Haar
negenjarige zelf loopt naakt over haar met littekens bezaaide volwassen
rug. Ze zal het verleden nooit vergeten maar het ligt achter haar. Ze omhelst
de toekomst, vertegenwoordigd door haar zoontje in haar armen in wiens
oor ze een boodschap van liefde fluistert. “Vergiffenis is sterker dan haat,”
beklemtoont ze. “En liefde is sterker dan om het even welk oorlogswapen.”
Kim Phuc stelt haar leven vastberaden in het teken van het geven van
liefde, zonder te verwachten dat ze liefde terugkrijgt. Haar motto geeft
haar de kracht om zich onvermoeibaar te blijven inzetten voor vrede
en verzoening met haar Kim Foundation International. De organisatie
helpt jonge oorlogsslachtoffers door de kinderen medische en
psychologische steun te geven zodat ze hun traumatische ervaringen
kunnen overwinnen. Met haar stichting financiert ze scholen en
hospitalen over de hele wereld, zoals in Afghanistan, Kenia, Oeganda,
Oost-Timor, Roemenië en Tadzjikistan.
UNESCO had een exclusief gesprek met Kim Phuc naar aanleiding van
de veertigste verjaardag van het iconische beeld.
Wat betekent de veertigste verjaardag van deze foto voor u
persoonlijk?
Kim Phuc: De veertigste verjaardag betekent zoveel voor me. Ik ben
dankbaar dat ik nog leef en dat ik kon leren uit de tragedie. 40 jaar later
voel ik me beter maar niet bitter, en de tragedie die ik meemaakte hielp
me om de betekenis van het leven te ontdekken. Ik dank god voor de
goede afloop. Ik kreeg de kans om verder te leven en daarom vier ik het
leven en eer ik de mensen in mijn leven: de fotograaf die de foto maakte,
de journalisten die mijn verhaal wereldwijd verspreidden, mijn vader en
moeder, mijn echtgenoot en mijn vrienden. Ik ben zo blij dat ik leef en het
hoogtepunt is dat ik UNESCO Goodwill Ambassadrice ben en dat ik andere
mensen kan helpen met de Kim Foundation. Elk moment is een zegen.
Welke foto betekent meer voor u persoonlijk: het beeld dat u
beroemd maakte of het beeld met uw pasgeboren zoontje?
Kim Phuc: Allebei. De eerste foto symboliseert de gruwel van oorlog
en vervult me met gevoelens van angst en afgrijzen. Het is een lelijke
foto. De tweede foto symboliseert liefde, het leven en de toekomst.
Ondanks dat ik gruwelijke dingen meemaakte, beëindigde de gruwel
van de oorlog mijn leven niet. Beide foto’s hebben een bijzondere
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betekenis voor mij. Ik hou van beide, omwille van verschillende redenen
en op verschillende manieren. De eerste is een geschenk voor vrede, de
tweede vertelt mensen dat ik de moed niet opgaf tijdens deze tragedie.
Het maakte een beter mens van me.

“Liefde is sterker dan om het even
welk oorlogswapen”
Wat hoopt u dat mensen zullen onthouden van deze veertigste
verjaardag?
Kim Phuc: Ik zou willen dat ze niet vergeten dat oorlog gruwelijk is en dat
empathie de voornaamste kwaliteit is. Als moeder zou ik nooit willen dat
mijn kinderen lijden zoals ik heb geleden. Kinderen zouden nooit mogen
lijden zoals dat meisje op de foto. Ik zou ook willen dat ze hun best doen om
oorlog te vermijden en om een vreedzaam bestaan te leiden met vrienden,
familie en in hun gemeenschap. Ze moeten twee keer nadenken vooraleer
een oorlog te beginnen, ze moeten leren onderhandelen en verzoenen.
Nu uw foto weer volop in de belangstelling staat, wat zou u
mensen aanraden om van de wereld een betere plek te maken?
Kim Phuc: Ik zou hen aanraden om lessen te trekken uit het verleden,
om te blijven leren en om het beter te doen in de toekomst. Ze moeten
zich inzetten voor het verdedigen en bevorderen van onderwijs als ze
deze wereld willen verbeteren. Ik wil er ook op aandringen dat mensen
elkaar vergiffenis schenken, dat ze leven met hoop en liefde en niet
vergeten dat niemand volmaakt is. Om zich niet te laten verlammen
door tragedies maar om manieren te vinden om elkaar te helpen.

I 21

onderwijs

Investeren in onderwijs is meer
dan ooit van cruciaal belang
tekst: christopher colclough *

UNESCO levert al tien jaar lang het bewijs dat investeren in onderwijs loont. Ondanks de economische
moeilijkheden moeten we blijven investeren in onderwijs omdat het de beste garantie is op een betere
toekomst voor zowel rijke als arme landen.
Er is veel bereikt in het dozijn jaren sinds het Wereldonderwijsforum in
Dakar (Senegal). Het aandeel kinderen dat basisonderwijs volgt, steeg
van rond de 82% tot 88% en het aantal kinderen dat geen school loopt
is verminderd met ongeveer 40 miljoen. Het verschil tussen het aantal
jongens en meisjes op de schoolbanken is sterk verminderd en meer
kinderen dan tevoren stromen door van het basis- naar het secundair
onderwijs. Dit zijn aanzienlijke verwezenlijkingen.
Tezelfdertijd kunnen we niet anders dan toegeven dat de
ontwikkelingsdoelen voor onderwijs die vooropgesteld werden tegen
2015 te optimistisch waren. Het fundamentele doel om universeel
basisonderwijs te bereiken zal niet worden behaald. Enkele jaren
geleden, leek het nog haalbaar, zelfs in de armste landen van de wereld.
Maar de huidige tendens toont aan dat het aantal kinderen dat geen
onderwijs geniet, weer zou kunnen stijgen in de komende jaren.

10 jaar Education for All Global Monitoring Report
Het Education for All Global Monitoring Report, tien jaar geleden voor
het eerst verschenen, speelde een cruciale rol bij de vooruitgang die
het voorbije decennium is geboekt op het vlak van onderwijs. Het is in
2002 opgestart om op te volgen of we al dan niet op goede weg zijn
naar het bereiken van de internationaal afgesproken Education for All
ontwikkelingsdoelen voor onderwijs en om overheden en donoren aan
hun beloftes te herinneren. Het staat alom bekend als een betrouwbare
bron van analyse en een onmisbaar instrument om investeringen in
onderwijs te bepleiten.

“Iedereen wint bij meer en
beter onderwijs”

Het rapport baseert zich op de
meest recente data die wereldwijd
worden verzameld om te evalueren
in welke mate landen en de
internationale gemeenschap hun
engagementen nakomen en stelt
beleidsmaatregelen en strategieën
voor
om
de
vooruitgang
te
versnellen. Het wordt samengesteld
door een onafhankelijk team van
experts en jaarlijks gepubliceerd
door UNESCO.
Het rapport stelt zich tot doel
om nationale en internationale
beleidsmakers, onderwijsplanners,
donoren, VN-organisaties en ngo’s
te informeren en te beïnvloeden,
en om het publieke bewustzijn
voor het belang van onderwijs te
vergroten.

Kwaliteit moet beter

Het aantal inschrijvingen in het onderwijs verbloemt een aantal
ongelijkheden die aandacht verdienen, ook als er meer kinderen op de
schoolbanken terechtkomen. Het percentage kinderen dat hun opleiding
niet afmaakt, blijft hoog in Afrika ten zuiden van de Sahara. Dit is vaak
te wijten aan het feit dat kinderen pas laat met basisonderwijs starten
en dat de kwaliteit van het onderwijs dat ze krijgen laag is, waardoor
ouders niet geneigd zijn om hen op school te houden. Bovendien krijgen
meisjes nog steeds minder onderwijskansen dan jongens in bijna 70
landen. Dat meisjes geen school kunnen lopen is niet enkel een groot

Naast het evalueren van de
geboekte resultaten, bevat elk
rapport ook een uitgebreide, op
feiten gebaseerde, analyse van
een actueel thema. Tot nu toe
verschenen
er
rapporten
met
nadruk
op
gendergelijkheid,
onderwijskwaliteit,
geletterdheid,
kleuteronderwijs,
bestuur,
het
bereiken
van
achtergestelde
groepen, de impact van conflicten
op onderwijs, en het verband tussen
jongeren, vaardigheden en werk.

Alle edities van het Education for All
Global Monitoring Report zijn gratis
beschikbaar als download op http://
www.unesco.org/new/en/education/
themes/leading-the -internationalagenda/efareport/reports/

verlies voor de betrokken individuen, het legt ook een hypotheek op de
toekomst van de volgende generatie.

Vasthouden aan ontwikkelingshulp is van cruciaal belang om wereldwijd de strijd tegen armoede aan te houden.
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Veel van deze problemen komen voort uit de lage kwaliteit van het
geboden basisonderwijs. De kinderen leren niet genoeg, of niet snel
genoeg, om op school blijven zinvol te maken. Maar na vijf of zes
jaar de school verlaten zonder elementaire geletterdheid is een grote
verspilling van financiële en menselijke middelen en een verlies voor de
samenleving dat zich nog vele jaren laat voelen.

Investeren is noodzakelijk

Deze tekortkomingen oplossen is van de hoogste economische en
sociale prioriteit, in het bijzonder in Zuid-Azië en Afrika ten zuiden
van de Sahara, waar het grootste aantal kinderen woont dat geen
school loopt of over onvoldoende vaardigheden beschikt. Sommige
Afrikaanse landen maken een groei door. In die landen zouden
overheden de toegenomen middelen moeten gebruiken om meer te
investeren in onderwijs en dichter bij de ontwikkelingsdoelen voor
onderwijs te komen.
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communicatie

Ter herinnering...
Onder leiding van UNESCO beloofden 164 regeringen
in Dakar in april 2000 om in 2015 Education for All
tot stand te hebben gebracht. De zes specifieke EFAdoelstellingen zijn:

4. Tegen 2015 een verbetering met 50% realiseren van
de alfabetiseringsgraad bij volwassenen, voornamelijk
bij vrouwen, en een gelijkwaardige toegang tot basisen voortgezet onderwijs voor alle volwassenen.

1. De zorg voor zeer jonge kinderen en het
kleuteronderwijs uitbreiden en verbeteren, vooral voor
de meest kwetsbare en kansarme kinderen.

5. De verschillen op basis van geslacht in het basisen secundair onderwijs wegwerken tegen 2005 en
in het onderwijs een gelijkheid tussen de geslachten
verwezenlijken tegen 2015, waarbij de nadruk wordt
gelegd op het verzekeren van een volledige en gelijke
toegang tot en aanbieding van basisonderwijs van
goede kwaliteit voor meisjes.

2. Ervoor zorgen dat alle kinderen, in het bijzonder
meisjes, jongeren die in moeilijke omstandigheden
leven of tot etnische minderheden behoren, tegen
het jaar 2015 toegang hebben tot volledig, gratis en
verplicht lager kwaliteitsonderwijs.
3. Ervoor zorgen dat aan de leerbehoeften van alle
jongeren en volwassenen wordt tegemoet gekomen
door een billijke toegang tot passende leer- en
levensvaardighedenprogramma’s.

6. Alle aspecten van de kwaliteit van het onderwijs
verzekeren en de uitmuntendheid voor allen
waarborgen, zodat iedereen erkende en meetbare
leerresultaten kan bereiken, voornamelijk wat
lezen en schrijven, rekenen en tellen en essentiële
vaardigheden voor het verdere leven betreft.

inspanningen voor onderwijs voor iedereen te
ondersteunen daar waar de financiële noden
zijn omschreven en er realistische plannen klaar
liggen om de doelen te bereiken.

Meer kinderen op de schoolbanken krijgen, volstaat niet. De kwaliteit van het
onderwijs moet voldoende motiverend zijn om er te blijven.

In landen waar de economische omstandigheden allesbehalve rooskleurig zijn, zijn de kansen
op meer hulp verkleind door de recessie in Europa en Noord-Amerika. De financiële crisis deed
de economie krimpen en het zal een weloverwogen inspanning vergen van welvarende landen
om de ontwikkelingshulp voor onderwijs en andere sectoren veilig te stellen.

De argumenten en het bewijsmateriaal vervat
in het EFA Global Monitoring Report de voorbije
tien jaar, waren van doorslaggevend belang
om een aanhouden engagement te motiveren.
Er is aangetoond dat een dergelijke houding
niet alleen moreel rechtvaardig is maar dat
het bereiken van de ontwikkelingsdoelen
voor onderwijs zoals vooropgesteld door het
Wereldonderwijsforum in het belang is van
zowel de donorlanden als van de landen die hulp
krijgen. Het Rapport moet de komende jaren
blijven aantonen, aan de hand van objectieve
analyse en evaluatie van resultaten, dat
aanhoudende investering in overleg, beleid en
actie voor onderwijs de beste manier is om er de
komende jaren op vooruit te gaan.

VN nemen strategie aan ter
bescherming van journalisten
tekst: marino bultinck

UNESCO ligt aan de basis van een gezamenlijke VN-strategie om de veiligheid van journalisten te
vergroten en de straffeloosheid omtrent misdaden tegen medewerkers van media te bestrijden.
De Verenigde Naties zijn het eens over een gemeenschappelijke strategie
om de veiligheid van journalisten beter de beschermen. Op 13 april 2012
nam de UN Chief Executives Board, het toporgaan voor coördinatie
binnen het systeem van de Verenigde Naties, een actieplan aan dat
was voorbereid door UNESCO. Het plan is erop gericht om een vrije en
veilige werkomgeving te creëren voor journalisten en medewerkers van
media, zowel in conflict- als niet-conflictgebieden en dit met het oog
op het wereldwijd versterken van vrede, democratie en ontwikkeling.
De directeur-generaal van UNESCO, Irina Bokova, wees haar collega’s
in de Raad erop dat veiligheid van journalisten essentieel is voor het
handhaven van artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens die het recht op vrijheid van meningsuiting garandeert.

Het voorbije decennium zijn er meer dan 500 journalisten en medewerkers
van media vermoord. Een groter aantal geraakte gewond of kreeg te
maken met bedreigingen tijdens het uitoefenen van hun beroep. Vorig
jaar alleen al, werden 62 journalisten vermoord, zo blijkt uit het laatste
tweejaarlijkse rapport van de directeur-generaal van UNESCO over de
veiligheid van journalisten dat in maart verscheen. In de meeste gevallen
waren deze mensen niet aan de slag in conflict- of oorlogsgebieden maar
werkten ze aan plaatselijke verhalen, vooral over corruptie of andere
illegale praktijken zoals georganiseerde misdaad en drugshandel.

Om de preventie te versterken, voorziet het plan in samenwerking
en coördinatie met regeringen, mediaconcerns, beroepsverenigingen
en NGO’s om bewustmakingscampagnes te voeren rond een reeks
onderwerpen zoals de reeds bestaande internationale instrumenten
en conventies, het toenemende gevaar waaraan journalisten in
verschillende omstandigheden blootstaan en de diverse reeds
opgestelde richtlijnen met betrekking tot de veiligheid van journalisten.
Er ligt ook nadruk op het promoten van goede voorbeeldpraktijken om de
veiligheid van journalisten te verbeteren en om de straffeloosheid rond
misdaden tegen medewerkers van media te bestrijden. Instellingen
die opleidingen journalistiek aanbieden, zullen worden aangemoedigd
om binnen hun curricula aandacht te besteden aan de veiligheid van
journalisten en aan straffeloosheid.

De dramatische statistieken over de veiligheid van journalisten noopten
de verschillende VN-agentschappen, fondsen en programma’s om één
enkele, strategische en geharmoniseerde benadering af te spreken om
meer impact te kunnen hebben op de aanpak van het probleem.

Het UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue
of Impunity is het resultaat van een proces dat in 2010 begon in de
schoot van het International Programma for the Development of
Communication (IPDC) van UNESCO.

Samenwerking en preventie

Het actieplan en het vermelde rapport van de directeur-generaal
van UNESCO over de veiligheid van journalisten, zijn beschikbaar als
download.

Overal vallen slachtoffers

De maatregelen in het plan omvatten het oprichten van een
coördinatiemechanisme tussen de verschillende betrokken VNagentschappen omtrent de veiligheid van journalisten, en het betrekken

UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue
of Impunity http://www.unesco-vlaanderen.be/media/71878/
un_plan_of_action_for_the_saftey_of_journalists.pdf

*	De auteur was van 2002 tot 2005 directeur van het EFA Global

Vasthouden aan de ontwikkelingshulp is van cruciaal belang om wereldwijd de strijd tegen
armoede aan te houden. Donoren deden de voorbije jaren opmerkelijke beloftes om de

Monitoring Report en is nu Commonwealth Professor van

The Safety of Journalists and the Danger of Impunity – Report by
the UNESCO Director-General http://www.unesco-vlaanderen.be/
media/71881/unesco_dg_report_safety_of_journalists.pdf

Onderwijs en Ontwikkeling aan de Universiteit van Cambridge

De voorbije tien jaar werden meer dan 500 journalisten
vermoord, enkel omdat ze hun werk deden.
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van andere intergouvernementele organisaties op internationaal en
regionaal niveau om meer programma’s uit te voeren voor de ontwikkeling
van media gericht op het verbeteren van de veiligheid van journalisten.
Het plan voorziet ook in de uitbreiding van het werk dat UNESCO nu
reeds doet ter preventie van misdaden tegen medewerkers van media.
Het betreft onder meer het bijstaan van landen bij het opstellen van
wetgeving ter bescherming van de vrijheid van meningsuiting en de
vrije uitwisseling van informatie en het ondersteunen van landen om
internationale regels en principes toe te passen.

Meer over UNESCO’s inzet voor de veiligheid van journalisten
http://www.unesco.org/new/en/communication-andinformation/freedom-of-expression/safety-of-journalists/

I 25

publicaties

cultuur

UNESCO Platform Vlaanderen vzw

VN Conferentie
over duurzame
ontwikkeling

Organisatie
van de Verenigde Naties
voor Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur

als motor voor ontwikkeling

“Voor échte duurzame ontwikkeling is meer nodig dan
enkele groene investeringen en een lage CO2-uitstoot.
Naast de economische en ecologische dimensie, zijn de
sociale en humane aspecten essentiële factoren voor
succes. We moeten ons uiteindelijk allemaal, wereldwijd,
inzetten voor de opbouw van een groene samenleving.”

UNESCO Platform Vlaanderen vzw
Organisatie
van de Verenigde Naties
voor Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur

Van een groene economie
naar een groene samenleving
UNESCO’s inzet voor duurzame ontwikkeling

Klimaatverandering en werelderfgoedsites
onder het wakende oog van satellieten

Organisatie
van de Verenigde Naties
voor Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur

publicaties

brochures

Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO

afdeling
Natuurwetenschappen

UNESCO Platform Vlaanderen vzw

Organisatie
van de Verenigde Naties
voor Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur

1

klimaatverandering-werelderfgoedsites-satellieten.indd 1

Klimaatverandering en
werelderfgoedsites onder het wakende
oog van satellieten
Het Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) stelt dat ‘de
klimaatopwarming een ondubbelzinnig
feit is’ en grotendeels het gevolg is van de
stijgende concentratie van broeikasgassen,
waaronder de koolstofdioxide afkomstig van
de verbranding van fossiele brandstoffen.
Alle gevolgen van de klimaatopwarming,
te weten minder neerslag, stijging van de
temperatuur van het zeeoppervlak en van
de aarde, intensere en frequentere stormen,
verzuring van de oceanen en stijging van
het zeeniveau, dreigen fors in te werken op
werelderfgoedsites.
De bewaring van het natuurlijk en cultureel
erfgoed kan door de klimaatverandering
worden bedreigd. Gletsjers smelten,
koraalriffen verbleken en de biodiversiteit
op aarde is aangetast. De stijging van het
niveau van de zeeën bedreigt heel wat bij
de kust gelegen culturele sites en andere
aspecten van de klimaatverandering
bedreigen oude archeologische sites.
Op satellieten gevestigde sensoren
kunnen essentiële variabelen van de
klimaatverandering meten. De aldus
verkregen gegevens zijn van grote waarde
om de impact van de klimaatverandering
op werelderfgoedsites in kaart te brengen.
Dit bewijsmateriaal is eveneens van belang
om beleidsvoerders en andere betrokkenen
te mobiliseren om gepaste maatregelen te
treffen om ervoor te zorgen dat de gevolgen
van klimaatverandering zo weinig mogelijk
schade kunnen berokkenen aan het unieke
karakter van werelderfgoedsites.
Deze brochure legt op een bevattelijke
manier uit hoe satellietwaarnemingen
bewijs aanleveren voor de veranderingen
die de klimaatverandering teweegbracht
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op wereldergoedsites over de hele
wereld. De uitleg wordt geïllustreerd met
satellietbeelden en met foto’s die tonen hoe
de uitzonderlijke kenmerken van sommige
werelderfgoedsites zijn aangetast door de
klimaatverandering.
UNESCO werkt samen met ruim 60
partners om te komen tot een globale
monitoring van de aarde met behulp van
ruimtetechnologieën. Een van deze partners
is Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid
(BELSPO). Bovendien zorgt de Organisatie
ervoor dat ook ontwikkelingslanden
toegang hebben tot de resultaten van
deze waarnemingen zodat ze er rekening
mee kunnen houden bij het uitstippelen
van hun beleid, onder meer inzake
erfgoedbescherming.
http://www.unesco-vlaanderen.be/2012/5/8/
klimaatverandering-en-werelderfgoedsitesonder-het-wakende-oog-van-satellieten
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zowel lokaal als op wereldvlak.
UNESCO propageert een benadering van
ontwikkeling waarin de waarde van cultuur
en de principes van culturele diversiteit
een voorname plaats krijgen. Uit het falen
van bepaalde ontwikkelingsprojecten sinds
de jaren 1970 is duidelijk gebleken dat
ontwikkeling niet gelijk is aan economische
groei alleen. Ontwikkelingsprojecten
moeten zich tot doel stellen om mensen
een meer bevredigend intellectueel,
emotioneel en spiritueel bestaan te bieden.
Aldus kan ontwikkeling niet los staan van
cultuur. Het versterken van de bijdrage van
cultuur aan duurzame ontwikkeling is een
objectief dat is gelanceerd naar aanleiding
van het Werelddecennium voor Culturele
Ontwikkeling (1988-1998). Sindsdien is er
vooruitgang geboekt om het bewustzijn
daaromtrent de vergroten. UNESCO, de
enige VN-organisatie met een cultureel
mandaat, heeft daartoe beleidsrichtlijnen
en actieplannen opgesteld die de unieke
bijdrage van cultuur aan ontwikkeling in de
kijker plaatsen en er een stevig conceptueel
kader voor vaststellen.

Op 20 december 2010 nam de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties
een resolutie aan die het belang van
cultuur erkent voor het bevorderen
van ontwikkeling en voor het behalen
van nationale en internationale
ontwikkelingsdoelen, waaronder de
Millenniumdoelstellingen. De resolutie
was baanbrekend voor de plaats van
cultuur op het internationale agenda. Zo is
er geen enkele expliciete vermelding van
cultuur in de nochtans veelomvattende
VN Millenniumdoelstellingen. UNESCO
hoopt dat er voortaan meer aandacht zal
gaan naar de culturele dimensie van het
ontwikkelingsproces.

UNESCO blijft zich onverminderd inzetten
om politieke beleidsverantwoordelijken
en verschillende lokale, regionale
en internationale sociale spelers te
overtuigen om de principes van culturele
diversiteit en de waarden van cultureel
pluralisme te integreren in het beleid
dat ze voeren en de werking die ze
ontwikkelen.

http://www.unesco-vlaanderen.
be/2012/6/13/cultuur-als-motor-voorontwikkeling

Cultuur als motor voor ontwikkeling biedt
een overzicht van de bijdrage die cultuur
kan leveren aan ontwikkeling, legt uit
welke instrumenten UNESCO uitwerkte
om dit te meten en geeft verschillende
voorbeelden van projecten waarmee
UNESCO het potentieel van cultuur voor
ontwikkeling op het veld liet ontluiken en
open bloeien.

Cultuur als motor voor ontwikkeling
Het potentieel van cultuur voor ontwikkeling
blijft grotendeels onbenut. UNESCO wil daar
verandering in brengen. Een brochure legt uit hoe.
Cultuur vormt, met al haar dimensies, een
fundamenteel onderdeel van duurzame
ontwikkeling.
Als sector vol activiteiten, door middel
van tastbaar en ontastbaar erfgoed,
creatieve industrieën en diverse vormen van
artistieke uitingen, levert cultuur een niet
te onderschatten bijdrage aan economische
ontwikkeling, sociale stabiliteit en
bescherming van de natuur.
Als verzamelplaats van kennis, betekenissen
en waarden die alle aspecten van ons leven
doordringen, bepaalt cultuur ook de manier
waarop mensen leven en met elkaar omgaan,

UNESCO streeft er enerzijds naar om
cultuur ingang te doen vinden in alle
ontwikkelingsbeleid, ongeacht of dat nu
gericht is op onderwijs, wetenschappen,
communicatie, gezondheid, milieu of
cultureel toerisme, en anderzijds op het
ontwikkelen van de culturele sector door
het koesteren van culturele industrieën. Zo
kan cultuur bijdragen tot de inspanningen
om armoede te verlichten en de sociale
samenhang versterken.

Van een groene economie naar een
groene samenleving
De VN-Conferentie over duurzame
ontwikkeling (Rio+20) biedt de wereld een
unieke kans om duurzame ontwikkeling
nogmaals bovenaan op de agenda te
zetten. “Rio+20 moet de geschiedenis in
gaan als een keerpunt – als het begin van
een wereldwijde groene hervorming,” aldus
UNESCO directeur-generaal Irina Bokova.
UNESCO zal tijdens Rio+20 een visie naar
voren brengen voor duurzame ontwikkeling
die gebaseerd is op de hervormende kracht

van onderwijs, wetenschappen, cultuur en
de media. Wat deze visie behelst en hoe
de Organisatie zich inzet om deze in de
praktijk te brengen, lees je in het rijkelijk
met feiten & cijfers en praktijkvoorbeelden
geïllustreerde boekje Van een groene
economie naar een groene samenleving.

toekomst voor iedereen, is afwachten. De
Organisatie doet er alvast alles aan om
zoveel mogelijk beleidsmakers en andere
stakeholders te sensibiliseren, onder meer
door met een duidelijke beschrijving en
duiding van haar visie en van wat er op het
spel staat, gebundeld in deze publicatie.

We hebben een ontwikkelingsmodel
nodig dat uitgaat van individuele
waardigheid, dat gericht is op menselijke
groei en dat overtuigende antwoorden
biedt op de complexe sociale,
economische en milieuvraagstukken die
we nu het hoofd moeten bieden. We
hebben nieuwe indicatoren nodig om
ons te leiden en nieuwe maatregelen om
vooruitgang te boeken. Echt duurzame
groei is inclusief, is gericht op sociale
gelijkheid en heeft respect voor natuur
en milieu. De mantra “eerst groeien, later
de rommel opruimen” houdt niet langer
stand – niet voor rijke landen en niet voor
arme landen. De tijd dat we moeilijke
beslissingen voor ons uit konden schuiven,
is voorbij. Er zijn geen sluipwegen meer,
we moeten recht op ons doel af.

http://www.unesco-vlaanderen.
be/2012/5/22/van-een-groene-economienaar-een-groene-samenleving

We moeten werken aan een inclusieve,
groene samenleving en economie door
te investeren in menselijke ontwikkeling
en sociaal kapitaal. Nieuwe uitdagingen
vereisen vernieuwende oplossingen die
ook gebruikmaken van inheemse kennis
voor duurzame ontwikkeling. Deze zullen
voortspruiten uit een andere manier van
denken en handelen van mensen van
alle leeftijden en levensbeschouwingen.
Geen enkele samenleving mag mensen
aan de kant laten staan. In een groene
samenleving krijgen mannen en vrouwen
gelijke kansen om een bijdrage te leveren
aan een duurzamere toekomst.
Of de internationale gemeenschap de
visie van UNESCO volgt en daadwerkelijk
knopen durft doorhakken en concrete
engagementen aangaan voor een groene

De in deze rubriek
voorgestelde brochures kan
je gratis bestellen door een
mailtje met de gewenste titel(s)
en je adres te sturen naar
info@unesco-vlaanderen.be
De brochures zijn ook als
download beschikbaar.
Een overzicht van alle door het
UNESCO Platform Vlaanderen
uitgegeven publicaties vind
je op http://www.unescovlaanderen.be/publicaties

UNESCO nieuwsbrief
Wil je regelmatig rechtstreeks
in je mailbox informatie
ontvangen over interessante
ontwikkelingen op het vlak
van onderwijs, wetenschap,
cultuur en communicatie
waarin UNESCO een voorname
rol speelt?
Abonneer je op de
elektronische nieuwsbrief
van het UNESCO Platform
Vlaanderen via www.unescovlaanderen.be of vraag ernaar
op info@unesco-vlaanderen.be
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kalender
JUNI

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

Unesco Platform Vlaanderen vzw
Organisatie
van de Verenigde Naties
voor Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur
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