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cultuur
40 jaar Werelderfgoedconventie
de werelderfgoedlijst is het uithangbord bij uitstek van unesco. veertig jaar na haar 
goedkeuring, blijft de werelderfgoedconventie een van de meest gerespecteerde 
instrumenten om de bescherming van ons erfgoed te verzekeren en richt ze zich steeds 
meer op duurzame ontwikkeling in het algemeen.

Je moedertaal spreken is geen handicap
Het besef groeit dat inheemse moedertalen niet minderwaardig zijn, een belangrijke 
stap in de richting van echt intercultureel onderwijs.

sociale wetenschap
De weg naar democratie in Egypte
unesco hield een debat om de balans op te maken van de arabische lente en om te 
onderzoeken welke weg egypte naar echte democratie kan leiden.

wetenschap
Bouwen aan een groene maatschappij
Juni belooft een cruciale maand te worden voor duurzame ontwikkeling. unesco spant 
zich in om beleidsmakers maximaal te motiveren om duidelijke engagementen aan te gaan 
en om eens en altijd echt te kiezen voor duurzame ontwikkeling.

Strijd tegen droogte in de Hoorn van Afrika
vlaanderen steunt unesco bij het aanreiken van oplossingen om de droogte in de 
afrikaanse Hoorn te bestrijden.

Kusterosie is kopbreker in West-Afrika
nieuw project van de Intergouvernementele oceanografische commissie van unesco 
wil oplossingen bieden voor een probleem dat de ontwikkeling en de toekomst van 
kustgebieden en hun bevolking hypothekeert.

communicatie
De koningin van de informatie
doorheen alle ontwikkelingen in de wereld en in de informatie- en communicatie-
technologie wist radio zich steeds aan te passen en zijn relevantie te behouden. vandaar, 
een wereldradiodag.

onderwijs
De school naar kinderen brengen
Kinderen in afgelegen gebieden in laos kunnen vaak niet zelf naar school gaan, dus helpt 
unesco om de school tot bij hen te brengen.

ontwikkeling
Haïti twee jaar na de aardbeving
Twee jaar geleden sloeg het noodlot ongenadig hard toe in Haïti met een verwoestende 
aardbeving. unesco ging meteen aan de slag om mee te werken aan de heropbouw maar er 
is nog een lange weg af te leggen naar het herstel.

publicaties
Boeken
world atlas of Gender equality in education
The world's Heritage
urban water conflicts
Trade in Higher education: The role of the General agreement of Trade in services (GaTs)
The different aspects of Islamic culture - volume III: The spread of Islam throughout the world

Brochure
65 maal unesco in actie in landen over de hele wereld
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Internationale 
opstelwedstrijd 
voor jongeren

Jongeren zijn van essentieel 
belang om de toekomst vorm 
te geven en daarom moeten ze 
zich ten volle kunnen ontplooien. 
unesco wil jongeren daarbij 
helpen door hen een stem te 
geven, te beantwoorden aan hun 
verwachtingen en ideeën en door 
hen te assisteren om vaardigheden 
aan te leren waar ze een leven 
lang nut van ondervinden.

vanuit deze doelstelling 
organiseert unesco, in 
samenwerking met de Goi Peace 
Foundation uit Japan, jaarlijks een 
internationale opstelwedstrijd 
voor jongeren waarbij ze hun 
ideeën kunnen delen over hoe we 
concepten zoals vredescultuur 
en duurzame ontwikkeling in 
de praktijk kunnen brengen. de 
wedstrijd wil de samenleving 
inspireren om te leren van 
jongeren en na te denken over 
hoe elk van ons een verschil kan 
maken in de wereld.

Het thema van dit jaar is Creating 
the Future We Want. de toekomst 
begint immers bij onze visie. 
de wedstrijd polst naar welke 
toekomst jongeren willen creëren 
voor zichzelf en de wereld. en 
naar hoe ze denken deze dromen 
en ideeën om te zetten in realiteit.

de wedstrijd staat open voor 
iedereen tot en met 25 jaar. 
Inzendingen moeten 800 woorden 
of minder tellen en geschreven 
zijn in het engels, Frans, spaans 
of duits. de deadline is 30 juni 
2012. er zijn geldprijzen te winnen 
en diegene die de hoofdprijs 
wegkaapt, mag zijn prijs op 
kosten van de organisatoren gaan 
ophalen in Japan.

www.goipeace.or.jp/
english/index.html

Debat over journalistiek in het digitale tijdperk
unesco organiseerde van 16 tot 17 februari 2012 een conferentie op haar hoofdzetel 
in Parijs om ideeën uit te wisselen over hoe de media zich moeten aanpassen aan het 
digitale tijdperk. aanleiding waren onder meer het lekken van diplomatiek elektronisch 
verkeer en het schandaal rond de britse krant news of the world die de telefoons van 
talrijke mensen hackt om aan sensationele verhalen te geraken.

een nieuw gegeven in het digitale tijdperk is de zo goed als niet te vatten hoeveelheid 
aan informatie van talloze bronnen, waaronder inzendingen van het publiek. de 
deelnemers aan de conferentie beklemtoonden de noodzaak om bronnen goed te 
blijven controleren en voorzichtig te zijn met het publiceren van gevoelige informatie.

de deelnemers benadrukten ook het belang van het beschermen van bronnen, waaronder 
klokkenluiders, en het gevaar dat elektronische communicatie de bron kan identificeren.

In het licht van het schandaal rond news of the world boog de conferentie zich ook 
over de zelfregulering van de media. de consensus was dat zelfregulering de meest 
aangewezen vorm van controle blijft en dat inmenging van de overheid juridisch moet 
zijn en niet uitvoerend.

Hoewel het internet minder beperkt wordt dan de traditionele media, stelde de 
conferentie vast dat maar liefst veertig landen beperkende maatregelen namen met 
betrekking tot het internet. Tien jaar geleden was dat nog maar in twee landen het geval. 

sinds juni 2009 maakt Gent deel uit van het unesco creative cities network. samen 
met bologna, sevilla en Glasgow mag Gent zich creative city of Music noemen. 
Muziekcentrum de bijloke greep dit gegeven aan om op zondag 11 maart 2012 een eerste 
unesco Muziekdag in Gent te organiseren.

de eerste unesco Muziekdag was een samenwerking tussen sevilla, bologna en 
Gent. de dag was opgevat als een muzikale uitwisseling en putte uit het rijke muzikale 
patrimonium dat de deelnemende steden hebben opgebouwd. Iedere stad selecteerde 
een ensemble, gespecialiseerd in oude muziek, en liet het grasduinen in het renaissance 
en barokke erfgoed van de eigen regio.

b’rock werkte voor de gelegenheid een nieuw 18de-eeuws programma uit, dat ze zowel 
in sevilla als in Gent opvoerden. Het ensemble verdiepte zich in het barokke repertoire van 
Jacques (Jakob) loeillet, een telg uit de beroemde Gentse familie. loeillets collega’s Pieter 
van Maldere, Henri-Jacques de croes, Georg Friedrich Haendel en Georg Philippe Telemann 
zetten de Gentse invalshoek in een breder Zuid-nederlands en west-europees perspectief.

naast het Gentse b’rock ging het orquesta barroca de sevilla aan de slag voor sevilla en 
bracht bologna de accademia degli astrusi in stelling. bovendien speelden alle ensembles 
ook een werk dat een weerspiegeling is van de internationale europese stijlen die in de 17de 
en 18de eeuw opgang maakten: het concerto grosso opus 6, nr. 1 in G van Georg Friedrich 
Haendel. Het toenmalige europa ligt er stilistisch in vervat. en Haendel zelf is het ultieme 
toonbeeld van die europese stijl: geboren in duitsland, en aan het werk in Italië en londen.

de accademia degli astrusi uit bologna focuste op het oeuvre van Padre Martini. bij ons 
niet zozeer bekend als componist, maar des te meer als leraar van Mozart.

sevilla zette, net als Gent, met het orquesta barroca de sevilla, in op een 18de-eeuws 
programma. de andalusische traditie van Juan Francés staat er tegenover het toenmalige 

Sarah Brightman 
UNESCO Artiest 
voor Vrede
sarah brightman, een engelse zangeres die 
vooral bekend is als musicalster maar ook 
succes oogstte met het zingen van opera-aria’s 
en het uitbrengen van popmuziek, vervoegt de 
rangen van de unesco artiesten voor vrede.

volgens de officiële aankondiging van unesco 
krijgt brightman deze titel “als erkenning voor 
haar inzet voor humanitaire en goede doelen 
en voor haar bijdrage, doorheen haar artistieke 
loopbaan, voor de promotie van culturele 
dialoog en de uitwisseling tussen culturen.”

sarah brightman schitterde in musicals zoals 
Cats en Phantom of the Opera en begon haar 
carrière als danseres. vervolgens groeide ze uit 

tot een succesvolle popzangeres en vertolkster 
van klassieke muziek. op albums als Timeless, 
Eden, La Luna en Harem combineert ze 
verschillende muzikale genres en tradities. Ze 
sleepte meer dan 180 gouden en platina platen 
in de wacht in meer dan 40 landen en verkocht 
wereldwijd ruim 30 miljoen cd’s en dvd’s.

unesco artiesten voor de vrede zijn 
beroemdheden die hun invloed, charisma en 
prestige aanwenden om het gedachtegoed 
en de programma’s van unesco onder de 
aandacht te brengen.

UNESCO  
MUZIEKDAG

BAROKENSEMBLES UIT 
SEVILLA, BOLOGNA EN GENT
IN MUZIEKCENTRUM DE BIJLOKE GENT

ZON
11.03.12

40 000 jonge vrouwen 
alfabetiseren in Senegal
de senegalese overheid, unesco en Procter 
& Gamble hebben op 30 januari 2012 in dakar 
een project gelanceerd voor de alfabetisering 
van meisjes en vrouwen in het land met behulp 
van informatie- en communicatietechnologie 
(IcT). onder de noemer “Help mijn hand om mijn 
toekomst te schrijven” wil het project aan 40.000 
jonge vrouwen in zeven regio’s van senegal een 
opleiding verschaffen waarbij de klemtoon ligt 
op het gebruik van IcT’s. de opleidingen worden 
gegeven in verschillende landstalen.

“dit is meer dan een project voor positieve 
discriminatie van vrouwen en meisjes die, zoals 
we weten, de eerste en grootste slachtoffers zijn 
van analfabetisme. Het is een innovatieve manier 
om IcT’s te introduceren in het leerproces,” 
aldus de senegalese minister van onderwijs M. 
Kalidou diallo. “we hopen dat dit project echt een 
positieve impact kan hebben op het verminderen 
van armoede en op de ontplooiing van vrouwen 
in de betrokken regio’s.”

volgens ann Therese ndong Jata, directeur van 
het regionaal bureau voor onderwijs in afrika 
(breda) is het project een uitstekend voorbeeld 
van samenwerking tussen de overheid, het 
middenveld en de bedrijfswereld. Het is tevens 
een goed voorbeeld voor ontwikkeling omwille van 

het combineren van traditionele methoden om te 
leren lezen en schrijven met programma’s op basis 
van IcT’s. Geletterdheid omvat tegenwoordig 
immers ook het kunnen omgaan met computers 
en het beschikken over vaardigheden om 
probleemoplossend te denken en te handelen.

Het project sluit aan bij de vierde education 
for all-doelstelling die erop gericht is om de 
geletterdheidgraad wereldwijd met de helft te 
doen toenemen. Het analfabetisme in senegal 
bedraagt 40 procent van de bevolking.

In april 2011 sloten unesco en Procter & 
Gamble een overeenkomst ter ondersteuning 
van onderwijsprojecten over een periode van 
twee jaar met een bedrag van 750.000 dollar. 
de samenwerking richt zich op de opleiding van 
leerkrachten, het aanbieden van opleidingen 
in ‘echte’ en virtuele klassen, het verwerven 
van vaardigheden die helpen om in een 
levensonderhoud te voorzien, het ontwikkelen 
van leermethoden en het produceren van 
educatieve programma’s voor radio en televisie.

europa met werken van J.s. bach, G.F. 
Haendel, domenico scarlatti en Pietro 
locatelli. de keuze voor scarlatti lag bijna 
voor de hand: hij sloot niet alleen zijn lange 
carrière af in spanje, maar verbleef ook 
vier jaar aan het spaanse hof in sevilla. 
Pietro locatelli heeft dan weer, door zijn 
lange verblijf in amsterdam, een bijzondere 
plaats ingenomen in de muziekgeschiedenis 
van de lage landen.

Barok centraal op eerste UNESCO Muziekdag in Gent

uit de tussenkomsten bleek duidelijk dat 
argumenten zoals nationale veiligheid en 
de strijd tegen kinderporno geen excuus 
mogen zijn voor verdergaande censuur en 
dat internationale normen met betrekking 
tot de vrijheid van meningsuiting steeds 
moeten worden gerespecteerd.

de media moeten zich ook goed bewust 
zijn van de verandering op wettelijk vlak 
in verschillende landen en ook van de 
acties van zogenaamde ‘tussenpersonen’ 
zoals zoekrobots, websitehosts en 
sociale netwerken.

Ten slotte waren de deelnemers het er 
over eens dat burger- en professionele 
journalistiek complementair zijn en 
dat de participatie van burgers kan 
helpen om de persvrijheid te vergroten 
en de kwaliteit van de journalistiek te 
verbeteren.
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Online atlas van 
bedreigde talen
de interactieve atlas van bedreigde talen is 
een van unesco belangrijkste bijdragen tot 
de borging van talen. Het is een dynamisch 
instrument dat voortdurend evolueert. de 
atlas volgt nauwgezet de status en trends op 
van de linguïstische diversiteit in de wereld en 
is een platform voor dialoog over bedreigde 
talen. dankzij de atlas komen bedreigde talen 
onder de aandacht en vergroot de kans op 
inspanningen om ze in stand te houden.

In de loop van 2011 gebeurden er 178 
aanpassingen aan de atlas. Zo veranderde de 
status van het Kalkoti en het duano’, vroeger 
bestempeld als dialecten maar nu opgenomen 
als volwaardige talen. Tot voor kort werd 
het Kalkoti beschouwd als een dialect van 
het bashkarik maar nu is het erkend als een 
bedreigde taal gesproken door ongeveer 4.000 
sprekers in een dorp dat dezelfde naam draagt, 
gesitueerd in de noordwestelijke Grensprovincie 
in Pakistan. duano’, dat gesproken wordt aan 
de westelijke kust van de Maleisische deelstaat 
Johor, is erkend als een autonome taal waarvan 
de sprekers behoren tot een etnische groep met 
specifieke linguïstische kenmerken.

wat de levensvatbaarheid van talen betreft, 
is er goed nieuws voor twee talen en slecht 
voor een andere. Zo staat een berberse variant 
van het rif, sanhaja of srair, gesproken in 
Marokko, voorlopig niet langer op de drempel 
van het uitsterven al is de taal nog wel 
ernstig bedreigd. Het basharik, gesproken in 
Pakistan, staat er ook beter voor al blijft ze, 
ondanks haar 40.000 sprekers, onder druk 
staan omdat jongeren zich veelal bedienen van 
andere wijdverspreide talen. anders dan de 
voorgaande voorbeelden, is het arta, waarvan 
gedacht werd dat ze in kritieke toestand 
verkeerde, nu geklasseerd als uitgestorven. 
deze taal die ooit gesproken werd in het 
noorden van luzon op de Filippijnen, werd niet 
gedocumenteerd tot de late jaren 1980 toen er 
nog maar weinig sprekers overbleven.

Ten slotte is het bungee, na een herwaardering 
door de canadese regionale redacteur, 
geschrapt uit de atlas. de atlas bevat immers 
geen mengtalen aangezien hun vitaliteit niet 
kan worden beoordeeld met de methodologie 
die is ontwikkeld voor andere talen.

www.unesco.org/culture/languages-atlas/

Biosfeerreservaten en 
klimaatverandering in Brussel 
de tentoonstelling Biosfeerreservaten en klimaatverandering is 
geproduceerd naar aanleiding van de internationale conferentie 
in dresden in 2011 waar de veertigste verjaardag van unesco’s 
Mens- en biosfeerprogramma centraal stond. de expositie 
toont 28 praktijkvoorbeelden van succesvolle projecten in 
biosfeerreservaten met betrekking tot bescherming tegen, 
en aanpassing aan, de gevolgen van klimaatverandering. 
de zoveelste treffende illustratie van het potentieel van 
biosfeerreservaten als ideale plekken voor onderzoek naar 
klimaatverandering en voor het uittesten van veelomvattende 
strategieën om er adequaat op te reageren.

elk van de betrokken biosfeerreservaten en projecten krijgt een 
uitgebreide beschrijving in het engels, met een samenvatting 
in het Frans, spaans en duits. de voorgestelde casestudies zijn 
ook gebundeld in een brochure die gratis te downloaden is.

Het Mens- en biosfeerprogramma van unesco (Mab) voert 
al veertig jaar lang onderzoek naar innovatieve methoden om 
natuurbehoud en de bescherming van biodiversiteit te verzoenen 
met sociale en economische ontwikkeling. Het wereldwijd 

netwerk van biosfeerreservaten vormt het speerpunt van 
het Mab-programma. biosfeerreservaten zijn bijzondere 
natuurgebieden die samen alle op aarde voorkomende 
ecosystemen vertegenwoordigen en waar duurzame ontwikkeling 
in de praktijk wordt gebracht door alle betrokkenen, gaande van 
wetenschappers tot de lokale bevolking.

de tentoonstelling is tot april 2012 te bezoeken in brussel. 
locatie: vertegenwoordiging van de duitse deelstaat sachsen bij 
de europese unie, oudergemlaan 67, 1040 brussel (02 235 87 00)

http://unesco.de/fileadmin/medien/dokumente/wissenschaft/
biosphere_reserves_climate_change_web_9Mb.pdf

UNESCO steunt onwikkeling van 
de media in ontwikkelingslanden
Het bureau dat unesco’s Internationaal Programma voor de 
ontwikkeling van communicatie (IPdc) in goede banen leidt, 
kwam in februari 2012 bijeen op de hoofdzetel van de organisatie 
in Parijs om zich te buigen over ingediende projectvoorstellen. 
Het bureau kende een totaal bedrag van 2 miljoen dollar toe 
aan 83 projecten verspreid over vier continenten. Het gaat om 
projecten die de ontwikkeling van de media willen bevorderen in 
afrika (33 projecten), in azië en het gebied van de stille oceaan 
(21), latijns-amerika en de caraïben (18) en in de arabische 
wereld (11). er is ook steun toegekend aan een interregionaal 
project.

de ondersteunde projecten sluiten allemaal aan bij de prioriteiten 
van het IPdc, namelijk het bevorderen van de vrijheid van 
meningsuiting en het mediapluralisme, het ontwikkelen van 
gemeenschapsmedia en het aanscherpen van de professionele 
vaardigheden van journalisten.

een project in Kenia zal opleiding verschaffen aan de medewerkers 
van vijf lokale radiozenders om luisteraars aan te zetten om 
te participeren in debatten rond thema’s zoals goed bestuur, 
mensenrechten en gendergelijkheid. een ander project in oost-
Timor zal de oprichting van de eerste Persraad in het land 
begeleiden, wat zal leiden tot zelfregulering van de media en 
hogere professionele standaarden voor journalisten.

In colombia krijgen 15 journalisten die berichten over 
drugshandel en georganiseerde misdaad, een opleiding over 
onderzoeksjournalistiek en over hoe ze zichzelf beter kunnen 
beschermen tegen represailles. en in algerije krijgt de internetradio 
Voix de femmes, een initiatief van een nationale vereniging van 
vrouwen uit de media, steun onder de vorm van opleidingen 
en materiaal om aldus de inspanningen ter bevordering van 
gendergelijkheid alle kansen te geven.

op een na worden alle geselecteerde projecten gefinancierd door 
het IPdc dat zijn fondsen verzamelt door middel van bijdragen 
van unesco-lidstaten. noorwegen stelt extra middelen ter 
beschikking van het IPdc ter ondersteuning van een project gericht 
op het vergroten van de vrijheid van de media in Tunesië.

Het IPdc is een multilateraal platform binnen de verenigde naties 
dat het pad wil helpen effenen voor vrije, onafhankelijke en 
pluralistische media in ontwikkelingslanden en landen in overgang.

Jongeren en culturele diversiteit
In september 2011 lanceerde unesco My Declaration: een internationale wedstrijd 
die jonge mensen (18-24 jaar) aanmoedigde om een persoonlijk getint filmpje in te 
sturen rond culturele diversiteit met de universele verklaring betreffende culturele 
diversiteit van unesco uit 2001 als uitgangspunt.

bezoekers van YouTube konden stemmen op hun favoriet. de vijf video’s met de 
meeste stemmen haalden de finale. uit deze vijf koos een internationale jury de 
winnaar: evgeny Tarasov, een 24-jarige student uit rusland, met zijn film Around The 
World In One Day. de jury loofde de “eenvoud, humor en interpretatie”, het thema 
en het “ritme” van de film. de jury had ook een eervolle vermelding over voor sistos 
Moreano Jorge (21) uit Mexico. Zijn video Diversity Is The Other  behaalde het hoogst 
aantal stemmen op YouTube.

bekijk de filmpjes van de laureaten en finalisten op: 
www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/9/jongeren-tonen-hun-visie-op-culturele-
diversiteit

canal France International (cFI), de 
ontwikkelingspoot van de openbare 
omroep France Télévision, en unesco 
gaan samenwerken om te helpen bij 
de ontwikkeling van media in landen in 
overgang en door conflicten getroffen 
landen. de samenwerking is een 
illustratie van het engagement dat beide 
partners delen ten aanzien van vrijheid 
van meningsuiting en democratie.

cFI zal 320.000 euro ter beschikking stellen 
van unesco om een reeks projecten uit 
te voeren in samenwerking met nationale 
overheden en lokale partners in Ivoorkust, 
Myanmar, libië, liberia en Palestina. Franse 
experts van cFI zullen ook ter plaatse gaan 
om projecten te begeleiden. Het doel van de 
samenwerking is om een impuls te geven 
aan het scheppen van een klimaat waar 
vrijheid van meningsuiting heerst, en om 
wetgeving en zelfreguleringmechanismen 
te ontwikkelen voor zowel de media als 
voor sociale communicatieplatformen.

Het project loopt tot juni 2013 en omvat de 
volgende projecten:

Ivoorkust: workshops over persvrijheid en 
de veiligheid van journalisten; opleiding 
rond conflictgevoelige berichtgeving en 
onderzoeksjournalistiek; analyse van het 
nationale medialandschap op basis van 
de daarvoor door unesco ontwikkelde 
methodologie.

Myanmar: technisch advies voor het opstellen 
van een wettelijk en regelgevend kader 
voor de media conform de internationale 
normen; workshop rond de rol van de 
media in een democratische maatschappij 
naar aanleiding van de werelddag van de 
Persvrijheid op 3 mei 2012.

libië: hulp bij het oprichten van een 
regulerend orgaan voor de media voor de 
nakende verkiezingen; organiseren van 
activiteiten rond de werelddag van de 
Persvrijheid.

liberia: de openbare omroep helpen bij 
het heroprichten van de televisiediensten; 
de overheid helpen bij het opstellen 
van normen voor de openbare omroep 
en de omvorming van staatsmedia tot 
redactioneel onafhankelijke openbare 
diensten; steun bieden bij het organiseren 
van de viering van de werelddag van de 
Persvrijheid in Monrovia.

Palestina: opleiding van journalisten 
over conflictgevoelige berichtgeving, met 
inbegrip van veiligheidskwesties; helpen 
bij de monitoring van de verslaggeving over 
de voor mei 2012 geplande verkiezingen; 
initiatieven ondersteunen gericht op de 
uitwisseling van ideeën en ervaringen 
van Palestijnse journalisten en bloggers 
ter gelegenheid van de werelddag van de 
Persvrijheid.

Rol van media bij democratisering versterken
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dit jaar vieren we de 40ste verjaardag van de werelderfgoedconventie, 
een van de meest succesvolle programma’s van unesco en een van 
krachtigste instrumenten voor de bescherming van erfgoed. Met 
188 landen die het ondertekend hebben, kunnen we stellen dat dit 
verdrag zo goed als wereldwijd erkend is. Het is uniek in die zin dat 
het de bescherming van het cultureel en het natuurlijk erfgoed in één 
instrument combineert. sinds de goedkeuring ervan door de algemene 
conferentie van unesco in 1972, zijn er al 936 locaties uit 153 landen 
van over de hele wereld omwille van hun uitzonderlijke universele 
waarde ingeschreven op de werelderfgoedlijst.

oorsPronG
unesco zette in 1960 een internationale campagne op om egypte 
en soedan te helpen bij het vrijwaren van abu simbel en de andere 
nubische tempels van overstroming bij de bouw van de aswandam. 
Het was deze campagne die de internationale gemeenschap 

40 jaar Werelderfgoedconventie

cultuur

mobiliseerde rond erfgoed en bewust maakte van onze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de bescherming ervan. andre Malraux, de 
toenmalige Franse minister van cultuur, zei dat door deze campagne, 
“de wereldbeschaving de kunst van deze wereld tot ons ondeelbare 
erfgoed uitgeroepen heeft.”

een vijftigtal landen stortten bijdragen aan dit project en financierden 
daarmee de helft van de 80 miljoen dollar die nodig was om de 
monumenten te redden van het water.
 
Het was de internationale synergie rond dit grote project die de aanzet 
gaf tot het opstellen van de werelderfgoedconventie. samen met 
daaropvolgende unesco-campagnes van de jaren 1960, zoals het 
behoud en de bescherming van venetië na de grote overstroming van 
1966, van Mohenjodaro, de bedreigde stad uit de bronstijd in Pakistan, 
en het boeddhistische tempelcomplex van borobodur in Indonesië.

evoluTIe
sinds haar goedkeuring en het inschrijven van de eerste sites op 
de werelderfgoedlijst in 1978, heeft de conventie zich verbreed 
en aangepast om tegemoet te komen aan de noden van de sterk 
verschillende sites die sindsdien geïdentificeerd en beschermd zijn.
cultuurlandschappen, grensoverschrijdende sites, thematische 
programma’s toegespitst op het mariene erfgoed, op de wouden van 
de wereld, op duurzaam toerisme, op lemen architectuur, op kleine 
eilandstaten in ontwikkeling, enz… rond al deze thema’s kwamen er 
binnen het kader van de werelderfgoedconventie programma’s om 
aan de specifieke behoeften van deze sites te voldoen. de lijst van 
het bedreigd werelderfgoed is opgericht om aandacht op te wekken 
en ondersteuning te bieden voor sites die bedreigd worden door 
klimaatverandering, conflict, stroperij, verstedelijking enz...

TeKsT: GuIdo ooGHe

De Werelderfgoedlijst is het uithangbord bij uitstek van UNESCO. Veertig jaar na haar goedkeuring, blijft 
de Werelderfgoedconventie een van de meest gerespecteerde instrumenten om de bescherming van ons 
erfgoed te verzekeren en richt ze zich steeds meer op duurzame ontwikkeling in het algemeen.

successen
In de loop van de jaren zijn er bijna duizend unieke, vaak bedreigde, 
erfgoedsites geïdentificeerd. Hun bescherming en toegankelijkheid is 
verbeterd ten behoeve van de huidige en toekomstige generaties. om een 
idee te geven van hoe de werelderfgoedconventie het verschil maakt, 
sommen we enkele van de behaalde successen op. Interventies hebben 
verhinderd dat storende constructies opgetrokken werden in de kern van 
historische steden zoals londen, wenen, Macao en sint-Petersburg. 
Grootschalige renovatieprojecten zijn uitgevoerd op sites zoals angkor 
en er zijn baanbrekende casestudies gepubliceerd over de effecten van 
klimaatverandering op sites over de hele wereld. er zijn ook duurzame 
toeristische projecten uitgewerkt voor sites zoals sian Ka’an in Mexico. 
een wereldwijd netwerk voor toezicht op mariene sites is opgezet, evenals 
het duurzame beheer van de werelderfgoedwouden, die goed zijn voor 
ongeveer 13 procent van alle beschermde bossen op onze planeet.

“Werelderfgoedconventie richt 

zich op het beschermen van onze 

planeet en zijn rijkdommen”

ToeKoMsT
ondanks de inschrijving van een groeiend aantal sites uit minder ontwikkelde 
regio’s van de wereld op de werelderfgoedlijst en niettegenstaande de 
vooruitgang die is geboekt bij het versterken van het beleid en het in de 
praktijk omzetten van de conventie, blijft er nog veel werk aan de winkel 
vooraleer de werelderfgoedlijst de uitzonderlijke natuurlijke en culturele 
diversiteit van de wereld geheel zal kunnen dekken.

de meest te duchten uitdagingen die in de komende jaren op 
de conventie afkomen, hebben te maken met wereldproblemen 
zoals bevolkingsexplosie, afnemende financiële middelen en 
klimaatverandering. Het brede scala aan druk op sociaaleconomisch 
gebied en op milieuvlak die daarvan uitgaat, zal een ernstige bedreiging 
vormen voor het werelderfgoed.
 
Het oplossen van potentiële spanningen tussen monumentenzorg 
enerzijds en de behoeften en de wensen van de betrokken lokale 
gemeenschappen anderzijds is een andere belangrijke uitdaging voor de 

komende decennia. een uitdaging die kan bijdragen tot de versterking 
van de conventie en tot het succes ervan.

om die reden hebben de staten die toegetreden zijn tot de conventie, 
als thema voor het jubileum gekozen voor Werelderfgoed en duurzame 
ontwikkeling: de rol van de plaatselijke gemeenschappen.

nu de werelderfgoedconventie met zoveel sites op de lijst tot volle 
wasdom gekomen is, beperkt de uiteindelijke bijdrage van de conventie 
zich niet louter meer tot de erfgoedsites die op de lijst vermeld staan, 
maar gaat het om de bescherming, op lange termijn, van onze planeet 
en zijn rijkdommen. de bescherming van het werelderfgoed blijft 
cruciaal en dit spoort zowel met de eigen doelstellingen en acties van 
de conventie als met duurzame ontwikkeling.

wie de werking van de unesco werelderfgoedconventie wil 
ondersteunen, kan daartoe een gift doen: http://whc.unesco.
org/en/donation/

alles over het jubileum van de unesco werelderfgoedconventie 
is te volgen op: http://whc.unesco.org/en/40years/

Werelderfgoed kan een sterk symbolische betekenis hebben,
zoals deze brug in Mostar.

Er zijn werelderfgoedsites in 153 landen te vinden.

Goedkeuring
Goedkeuring van de Conventie 
betreffende de bescherming van het 
cultureel en natuurlijk werelderfgoed. 
een uniek internationaal verdrag 
waarin voor het eerst de concepten 
van natuurbescherming en het 
behoud van culturele eigenheid aan 
elkaar gekoppeld worden. wat een 
erkenning is van de manier waarop 
wij, mensen, in interactie gaan met 
de natuur en van de fundamentele 
noodzaak om het evenwicht tussen 
die twee te bewaren.

bekrachtiging
de werelderfgoedconventie wordt 
officieel van kracht na de ratificatie 
door de eerste 20 staten die 
toetreden. de lijst van het bedreigd 
werelderfgoed wordt opgericht 
om de aandacht te vestigen op 
die sites die prioritair bijzondere 
internationale zorg vereisen. Het 
werelderfgoedfonds wordt opgericht 
om de lidstaten bij te staan bij het 
identificeren en conserveren van 
werelderfgoedsites en dit zowel via 
verplichte als vrijwillige bijdragen.

operationele richtlijnen
Het werelderfgoedcomité ontwikkelt 
selectiecriteria voor het opnemen van 
erfgoed op de werelderfgoedlijst. er 
worden tevens operationele richtlijnen 
vastgelegd voor de implementatie 
van de werelderfgoedconventie, met 
daarbij onder andere principes voor de 
monitoring van, en de verslaggeving 
over, op de lijst vermeld erfgoed . 
de Galapagos-eilanden in ecuador 
worden als eerste van twaalf locaties 
opgenomen op de werelderfgoedlijst.

cultuurlandschappen
Met 377 in de eerste twintig 
jaar van het verdrag erkende 
werelderfgoedsites, wordt 
het werelderfgoedcentrum 
opgericht voor het dagelijks 
beheer van de conventie. als 
nieuwe categorie van sites 
worden cultuurlandschappen 
toegevoegd, waarmee de 
conventie hét juridische 
instrument wordt om deze te 
erkennen en te beschermen.

Globale strategie
Het comité keurt een mondiale strategie goed om te komen 
tot een evenwichtige, representatieve en geloofwaardige 
werelderfgoedlijst, waarbij er gemikt wordt op het 
wegwerken van de onevenwichten in de lijst tussen de 
regio’s van de wereld, en de soorten van monumenten en de 
perioden die erin opgenomen zijn. deze strategie markeert 
de overgang van een ‘monumentale’ visie op erfgoed naar 
een veel meer op mensen georiënteerde, multifunctionele 
en globale visie op werelderfgoed. Het nara-document 
over authenticiteit wordt aangenomen. dat houdt een 
erkenning in van de specifieke aard van erfgoedwaarden 
binnen elke onderscheiden culturele context.

de 4 c’s
Het werelderfgoedcomité neemt 
de verklaring van boedapest aan. 
daarin worden alle belanghebbenden 
opgeroepen om bij het behoud 
van het werelderfgoed uit te gaan 
van vier belangrijke strategische 
doelstellingen (de “4 c’s”): 
Credibility: geloofwaardigheid; 
Conservation : bescherming ; 
Capacity-building: expertiseopbouw 
ter plaatse; en Communication: 
communicatie.

...en de 5de c
Het 
werelderfgoedcomité 
voegt een vijfde 
“c” – Community: 
gemeenschap – toe 
aan de strategische 
doelstellingen om de 
nadruk te leggen op 
de belangrijke rol die 
lokale gemeenschappen 
spelen in het behoud 
van werelderfgoed.

40 jaar conventie
een jaar vol activiteiten, 
waaronder evenementen, 
conferenties, workshops, 
tentoonstellingen 
en een doelgerichte 
communicatiecampagne, 
viert de 40ste verjaardag 
van de goedkeuring van de 
werelderfgoedconventie met 
bijzondere aandacht voor 
duurzame ontwikkeling en de rol 
van lokale gemeenschappen.

1972 1975 1978 1992 1994 2002 20122007
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een jaar na de egyptische revolutie is het tijd om de balans op te maken. Het is nog te vroeg 
om de overwinning van de democratie uit te roepen maar de tijd is aangebroken om de recente 
sociale, politieke en economische ontwikkelingen te analyseren en na te denken over de 
toekomst. unesco opende het debat op 24 januari 2012.

een sTand van ZaKen
wat is er veranderd in egypte en de arabische wereld sinds 25 januari 2011? welke impact 
hadden de revoluties op de samenlevingen? Hoe ziet de toekomst eruit voor de democratische 
verzuchtingen van de bevolking? deze vragen stonden centraal tijdens het unesco 
Toekomstforum De Arabische lente – een jaar later – Egyptische perspectieven. Het Forum 
bracht een aantal eminente persoonlijkheden rond de debattafel waaronder dominque baudis, 
ombudsman van Frankrijk en voormalig voorzitter van het arab world Institute (Parijs), rovert 
solé, een in egypte geboren Franse journalist en auteur, François Heisbourg, voorzitter van het 
International Institute for strategic studies (IIss, londen) en antoine basbous, directeur van 
het Franse observatoire des pays arabes.

antoine basbous, een politiek wetenschapper van libanese origine, spreekt liever van een 
“arabische tsunami” dan van een “lente” omwille van de verwoestende impact van de 
arabische revoluties op de autoritaire regimes in de regio en omwille van de te verwachten 
naschokken vooraleer echte democratie is gerealiseerd. “deze revoluties brachten beloften 
voort die moeten worden gehouden. de eerste stap is gezet en het was een gigantische 
stap. Maar de democratie zal zich niet vanzelf wortelen. Toen ze in de oppositie vertoefden, 
scandeerde islamitische partijen slogans zoals “de islam is de oplossing.” nu zijn deze partijen 
aan de macht. Ze zullen een ‘real-islamisme’ moeten belijden (een term geïnspireerd door 
‘real-politik’). Het is tijd om de slogans achterwege te laten en oplossingen te vinden,” aldus 
de directeur van het observatoire des pays arabes (oPa).

voorwaarden voor deMocraTIe
“er moeten vier voorwaarden vervuld worden om egypte democratisch te maken,” vult François 
Heisbourg aan. “een bestuur dat het land opent voor de wereld en zijn buren, een nieuwe 
sociale structuur, een stabilisering van de relaties tussen het democratisch bestuur en het 

De weg naar democratie in Egypte

sociale wetenschap

leger, en het beheer van de culturele en religieuze 
diversiteit. de vraag is of dit haalbaar is. Ik denk 
van wel maar alles hangt af van hoe het Moslim 
broederschap het speelt. er zal een beter zicht 
komen op de situatie met het aannemen van een 
nieuwe egyptische grondwet.”

“de komende maanden moeten we zeer goed 
opletten,” waarschuwt robert solé. “de 
islamitische partijen, die tot voor kort een 
theocratisch regime wilden installeren, zullen 
zich moeten bekeren tot de democratie. Ze 
moeten beoordeeld worden op hun daden en 
niet op hun tegenstrijdige verklaringen. en 
het westen, dat de autoritaire regimes in de 
arabische landen liet gedijen, mag zich niet 
laten verleiden tot het steunen van religieus 
obscurantisme vanuit nieuwe pragmatische 
overwegingen.”

lanGe TocHT voor de boeG
de hoofdrolspelers in de arabische revoluties – 
vooral de liberale elites en jongeren – hebben 
gefundeerde redenen om zich gepasseerd, 
teleurgesteld en verraden te voelen, zo menen 
de experten. de weg naar democratie blijkt 
langer te zijn dan ze dachten. Maar, zoals de 
jonge Tunesische blogger Maha Issaoui terecht 
zegt, “het is onmogelijk om een democratische 
samenleving in twee of drie jaar tijd op te 
bouwen, zeker wanneer de funderingen 
ontbreken.” Ze was een van de eerste die foto’s 
postte op Facebook van de schermutselingen 
in haar geboorteplaats sidi bouzid. dat was in 
december 2010, de dag na de zelfmoord van 
Mohammed bouzazi die de Tunesische revolutie 
deed ontbranden.

“de arabische revoluties van 2011 zijn de 
eerste revoluties van de 21ste eeuw die zijn 
uitgevochten met wapens die verschilden van 
deze in de vorige eeuw. Met uitzondering van 
syrië, is de Kalashnikov vervangen door de 
smartphone,” zegt dominique baudis. “een 
ander kenmerk van deze revoluties is dat ze geen 
leiders hadden. Ze vormden een horizontale 
beweging. Het is op deze horizontale basis van 
de revolutie dat de verticale politieke structuur 
moet worden gebouwd.”

TeKsT: MarIno bulTIncK

UNESCO hield een debat om de balans op te maken van de Arabische lente en om te onderzoeken welke 
weg Egypte naar echte democratie kan leiden.

van 20 tot 22 juni 2012 vindt in rio de Janeiro onder de naam rio+20 de 
vn-conferentie voor duurzame ontwikkeling (United Nations Conference 
on Sustainable Development, uncsd) plaats. uncsd staat synoniem 
voor dialoog en engagement inzake duurzame ontwikkeling op het 
hoogste niveau. Tal van regeringsleiders en hoge vertegenwoordigers 
komen in de braziliaanse badstad samen voor een laatste stand van 
zaken en het uittekenen van nieuwe beleidslijnen. de verwachtingen 
zijn alvast hoog gespannen.

crIsIs Is een sYMPTooM
de laatste twintig jaar is er al heel wat vooruitgang geboekt op het 
vlak van duurzame ontwikkeling. Maar de doelstellingen die in 1992 
in rio de Janeiro werden afgesproken zijn zeker nog niet bereikt. de 
groeiende kloof tussen noord en Zuid, de blijvende sociale ongelijkheid, 
de toenemende druk op ons milieu en onze natuurlijke hulpbronnen maar 
ook de huidige financiële en energiecrisis illustreren hoe ontoereikend 
onze visie op duurzame ontwikkeling is. 

Klimaatverandering kan verregaande gevolgen hebben. niet alleen 
worden waardevolle ecosystemen aangetast maar ook het zogenaamde 
duurzame socio-economische systeem dat onze samenleving kenmerkt, 

Bouwen aan een 
groene maatschappij

wetenschap

komt in het vizier. vandaag hebben de veranderingen in het klimaat een 
blijvende en zichtbare indruk nagelaten op tal van terreinen. Zo is er een 
duidelijk verband tussen het verdwijnen van waardevolle ecosystemen, 
de almaar moeilijkere toegang tot zuiver drinkbaar water en migratie. 

“Crisis toont aan dat we 

onvoldoende inzetten op 

duurzame ontwikkeling”

Groene wereld, blauwe econoMIe
rio+20 moet volgens Irina bokova, directeur-generaal van unesco, een 
keerpunt zijn voor duurzame ontwikkeling. “rio+20 moet de overgang 
betekenen naar een groenere wereld”, aldus bokova. deze visie zal het 
toekomstige beleid van unesco bepalen. Groene maar vooral blauwe 
economie kan de voornaamste doelstelling van duurzame ontwikkeling 
helpen realiseren: het welzijn van de mens in harmonie met het milieu 
en de eigen leefomgeving. de toekomst belooft meer complexe 
uitdagingen en risico’s met zich mee te brengen. sociale, economische 
en milieuproblemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vragen 
een geïntegreerde aanpak. de groene economie biedt slechts een 
gedeeltelijke oplossing. Zo worden bij de productie van batterijen of 
zonnepanelen nog steeds schadelijke chemicaliën gebruikt. de blauwe 
economie, geesteskind van de duitser Gunter Pauli, opent hierbij nieuwe 
horizonten. Pauli kijkt naar de kleine creatieve en innovatieve ondernemer 
die produceert in harmonie met zijn natuurlijke leefomgeving. of hoe je 
met wapperende grassprietjes windenergie kan opwekken…

weTenscHaP als sleuTel
Klimaatverandering, energie- en voedselcrisissen, steeds meer 
voorkomende natuurrampen… de wereld staat de komende jaren 
voor heel wat uitdagingen. wetenschap kan antwoorden geven op 

TeKsT: daGMar dewulF

Juni belooft een cruciale maand te worden voor duurzame ontwikkeling. UNESCO spant zich in om 
beleidsmakers maximaal te motiveren om duidelijke engagementen aan te gaan en om eens en altijd 
echt te kiezen voor duurzame ontwikkeling.

De Arabische lente is een horizontale beweging. Zonnepanelen: groen, maar blauw genoeg?
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wetenschap

Strijd tegen droogte 
in de Hoorn van Afrika

sinds januari brengt unesco in de door extreme droogte getroffen 
afrikaanse Hoorn de aanwezige grondwaterresevoirs in kaart. unesco 
wil op deze manier de getroffen bevolking helpen in haar toegang 
tot duurzame watervoorziening. dat deze actie belangrijk is, leidt 
geen twijfel. de toestand in het oostelijke deel van afrika is immers 
ernstig. de regio wordt geteisterd door de ergste hongersnood in 
60 jaar waaraan mogelijk 12 miljoen mensen kunnen sterven. vooral 
vluchtelingen in kampen zijn bijzonder kwetsbaar.

nieuwe inzichten in de geowetenschappen – een verzamelnaam voor 
alle wetenschappen die de aarde bestuderen – maken het mogelijk 
ondergrondse waterreservoirs met grote precisie te lokaliseren. deze 
evolutie is van groot belang voor gebieden met een droog klimaat. om de 
plaats van de reservoirs te bepalen, maakt unesco gebruik van nieuwe 
radartechnologie ontwikkeld door radar Technologies International. dankzij 
deze nieuwe technologie is het mogelijk om de ondergrondse spaarbekkens 
in kaart te brengen. unHcr, unIceF, usaId en ngo’s kunnen op hun beurt 
deze kaarten gebruiken om op de juiste plaats naar water te boren.

belanG van overleG
In een eerste fase wil unesco in de regio van de Hoorn nationaal 
en regionaal overleg organiseren om verschillende stakeholders en 
mogelijke donoren en partners te mobiliseren. daarna wordt gestart 
met pilootprojecten in ethiopië en Kenia waarbij grondwater in kaart 
wordt gebracht. vlaanderen investeert samen met unesco 496.000 
dollar om dit te ondersteunen. 

In november 2011 werd in ethiopië voor het eerst zo’n nationaal 
overleg georganiseerd. om een goed beeld te krijgen van het werkveld, 
bezochten experts het vluchtelingenkamp dolo ado in het zuidoosten 
van het land en de vallei van de Fafen, een rivier in oost-ethiopië. ook in 
Kenia en somalië werd in november nationaal overleg georganiseerd.

december 2011 was de maand waarin voor het eerst gestart werd met 
regionaal overleg in addis abeba, hoofdstad van ethiopië. specialisten 
van unesco’s regionale kantoren in ethiopië en Kenia kwamen 
er samen met ministers en experts uit zes landen die lid zijn van de 
Intergovernmental Authority on Development (IaGd). de deelname 
van het IaGd was onontbeerlijk. Immers, deze oost-afrikaanse 
intergouvernementele organisatie houdt zich bezig met onder meer 
voedselveiligheid, milieubescherming en het bewaren van de vrede in 
de regio. Tijdens dit regionaal overleg werden niet alleen de resultaten 
van de nationale dialoog besproken maar er werd ook een regionaal 
actieplan opgesteld en regionale partners gemobiliseerd. Het eerste 
pilootproject, het in kaart brengen van waterreservoirs in de Fafenvallei, 
startte in januari en loopt tot april 2012. 

TeKsT: daGMar dewulF

TecHnoloGIe sTrIJdT TeGen dorsT
de radartechnologie ontwikkeld door het Franse radar Technologies 
International heeft unesco in onder meer de west-soedanese regio 
darfur en Irak al meermaals dienst bewezen. Hoe gaat het in z’n werk? 
om de exacte plaats van de waterreservoirs te bepalen, worden 
verschillende gegevens verzameld en geanalyseerd. de informatie 
haalt men uit satellietbeelden, radaronderzoek op het terrein en tal 
van andere geologische, hydrologische en seismologische gegevens. 
vervolgens worden de gegevens geanalyseerd en omgezet in 
bruikbare kaarten waarop de reservoirs staan aangeduid. wanneer 
de kaarten zijn samengebracht in een databank, worden ze eigendom 
van de betrokken landen. om commercieel misbruik van de kaarten te 
vermijden, ziet unesco toe op een duurzame en een eerlijke exploitatie 
van dit blauwe goud.

ProJecT MeT ToeKoMsT
Het pilootproject in ethiopië moet de start betekenen van een langlopend 
project waarbij nog meer waterreservoirs worden geïnventariseerd. 
unesco is van plan om na een positieve evaluatie door experts ook 
gebieden in noord-ethopië, Kenia en zelfs somalië in kaart te brengen. 
voor de financiering van deze tweede fase diende unesco een voorstel 
van 1,5 miljoen dollar in bij de Japanse regering. 

de doelstelling van unesco is de lokale overheden zelf meer 
verantwoordelijkheid te laten opnemen. daarom worden de nodige 
opleidingen voorzien in een regionaal opleidingscentrum (Regional 
Groundwater Training and Research Centre) in Kenia. Maar om 
gerichte actie in tijden van grote droogte te garanderen zal de 
organisatie de lokale autoriteiten blijven bijstaan in hun strijd tegen 
droogte. Het doel: elke burger van de regio toegang geven tot zuiver 
drinkbaar water.

Vlaanderen steunt UNESCO bij het aanreiken van oplossingen om de droogte in de Afrikaanse Hoorn 
te bestrijden.

alles wat unesco doet ter voorbreiding 
van rio+20 is te volgen op: 
www.unesco.org/new/en/rioplus20

Mis niets van de rio+20 vn-conferentie 
over duurzame ontwikkeling: 
www.uncsd2012.org/rio20/index.html

Overbevissing, het verval van kustgebieden, 
vervuiling, dalende biodiversiteit… het zijn enkele 
van de problemen die de gezondheid van de 
oceanen bedreigen. Om er iets aan te doen, stellen 
vier VN-organisaties een plan voor om het beheer 
van de oceanen te verbeteren en de schade die ze 
lijden te beperken. Het initiatief kadert binnen de 
voorbereidingen van de Rio+20 VN-conferentie voor 
Duurzame Ontwikkeling.

The Blueprint for Ocean and Coastal Sustainability 
is een gezamenlijk initiatief van UNESCO, met haar 
Intergouvernementele Oceanografische Commissie 
(IOC), het VN-Milieuprogramma (UNEP), de Voedsel- 
en Landbouworganisatie (FAO) en de Internationale 
Maritieme Organisatie (IMO).

De uitdagingen die moeten worden aangepakt zijn 
het terugdringen van de verzuring van het zeewater 
en het verlies aan biodiversiteit, en het verbeteren van 

de efficiëntie van de institutionele mechanismen ter 
bescherming van de oceanen en kuststreken.

De oceanen bedekken 70 procent van het 
aardoppervlak maar slecht 1 procent van dit gebied 
geniet bescherming. Zestig procent van de belangrijke 
mariene ecosystemen is beschadigd of lijdt onder 
overexploitatie. Op die manier verloren mangroves 30 
tot 50 procent van hun oorspronkelijke oppervlakte en 
krompen de koraalriffen met 20 procent: tendensen 
die de kwetsbaarheid van dichtbevolkte kustgebieden 
vergroten. De oceanen absorberen bijna 26 procent 
van de CO2-uitstoot maar dit zorgt wel voor een grotere 
zuurtegraad van het zeewater hetgeen gevolgen heeft 
voor plankton en zo voor de hele voedselketen.

www.unesco.org/new/en/natural-sciences/ioc-
oceans/priority-areas/rio-20-ocean/10-proposals-for-
the-ocean/

deze complexe uitdagingen. Het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar, en 
ontwikkeling van, groene oplossingen moet ons helpen om deze uitdagingen het hoofd te 
bieden. objectief wetenschappelijk bewijs moet beleidsmakers en ondernemers helpen om te 
kiezen voor duurzame ontwikkeling.

Gezonde ecosystemen leveren niet alleen tal van economische en sociale voordelen maar 
ook het milieu vaart er wel bij. ook het risico op natuurrampen vermindert. bovendien is 
biodiversiteit van cruciaal belang voor ons dagelijks leven en is het een belangrijke factor in het 
bestrijden van armoede. Immers, meer dan 1,3 miljard mensen zijn afhankelijk van hun lokale 
ecosysteem dat hen onder meer voorziet van voedsel, drinkbaar water en energie. biodiversiteit 
en welzijn zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. onderzoek heeft een duidelijk verband 
aangetoond tussen armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en een betere bescherming 
en de restauratie van onze biodiversiteit.

unesco en duurZaMe onTwIKKelInG
een gebrek aan overleg tussen beleidsmakers en ondernemers heeft ertoe geleid dat 
onze natuurlijke hulpbronnen verder slinken of ernstig vervuild raken. unesco neemt vele 
initiatieven om deze kloof tussen beleidsmakers en stakeholders kleiner te maken. dankzij de 
jarenlange opgebouwde expertise is unesco een belangrijke en gewaardeerde partner in 
het aanleveren van betrouwbare wetenschappelijke en beleidsrelevante studies over onder 
meer biodiversiteit, wetenschap en technologie en zuiver drinkbaar water. de organisatie 
heeft hierbij aandacht voor grensoverschrijdende problemen en ondersteunt initiatieven die 
een gemeenschappelijke oplossing nastreven.

unesco ziet rio+20-conferentie als een uniek moment om duurzame ontwikkeling hoog en 
permanent op de internationale agenda te plaatsen. daarom is unesco nauw betrokken bij de 
organisatie van de conferentie. de ambitie en inzet zijn in elk geval van levensbelang.

Actieplan voor het beheer van de oceanen

Hopelijk bloeit er iets moois in Rio.

Een beter zicht op de beschikbare waterreservoirs is van 
cruciaal belang in droge gebieden.
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communicatie

“de vn-veiligheidsraad is gisteren bijeengekomen in new York om 
de situatie in syrië te bespreken… “Mitt romney versloeg zijn rivaal 
newt Gingrich in Florida…” overal ter wereld worden mensen wakker 
met de radio. vergeet televisie, tablets of computers, de dag start bijna 
altijd met het radionieuws. ruisend en krakend of kristalhelder, radio is 
de eerste bron van informatie.

de vooruitgang en de veranderingen op het gebied van informatie zijn 
niet te vergelijken met de vooruitgang en de veranderingen op het vlak 
van mobiliteit. de auto mag dan wel alle andere vormen van transport 
naar de achtergrond hebben verwezen, de voorspelde dood van de 
radio is, om Mark Twain te parafraseren “sterk overdreven.” Televisie, 
internet, Facebook en tablets zijn er niet in geslaagd om de radio te 
verdringen. Het is een medium dat het nieuws blijft brengen en maken.

In tegendeel, radio hielp nieuwe informatie- en communicatie-
technologieën om een groter publiek te vinden. dankzij podcasts is 
radio niet langer een vluchtig medium. Je kan nu luisteren naar een 
programma dat je hebt gemist en anders nooit zou hebben gehoord, 
waardoor radio als het ware het eeuwige leven kreeg.

De koningin van de informatie

PlaneeT radIo
nieuwe technologieën die radio naar de kroon wilden steken, maakten 
het medium universeel. vandaag kan je, zonder er dure of ingewikkelde 
apparatuur voor nodig te hebben, eenvoudigweg je computer opstarten 
en luisteren naar de meest lokale of afgelegen radiozenders. de 
radiofonische planeet is slechts een muisklik verwijderd met als enige 
horde de linguïstische toren van babel.

vanuit je luie zetel in brussel kan je met je laptop of iPad luisteren naar 
amy Goodman in new York met haar programma democracy now!, 
het radionieuws volgen van radio cooperativa in santiago (chili) of 
afstemmen op FM radio sen in dakar (senegal).

radio wist te overleven omdat het een van de meest goedkope en 
meest toegankelijke technologieën is. een radiostation bouwen of 
een studio inrichten is bijna altijd haalbaar, zelfs in de meest arme of 
geïsoleerde gemeenschappen en ook de aanschaf van een radiotoestel 
is geen onoverkomelijk obstakel.

TeKsT: Jean-Paul MarTHoZ *

Doorheen alle ontwikkelingen in de wereld en in de informatie- en communicatietechnologie wist radio 
zich steeds aan te passen en zijn relevantie te behouden. Vandaar, een Wereldradiodag.

Meer nog, en minstens even betekenisvol, is het feit dat radio alle mediaontwikkelingen 
overleefde omdat hij telkens weer zijn nut wist te bewijzen. In veel landen bleven radiostations, 
vooral deze van openbare omroepen, een gerespecteerd platform voor informatie en 
democratisch debat.

op sleutelmomenten gedurende de dag, vooral in de ochtend, is radio “de opinie”. radio biedt de 
feiten en de ideeën die de dag zullen beheersen. ’s avonds, wanneer veel mensen voor de televisie 
zitten, neemt radio de tijd om af te stemmen op de wereld, mensen en gemeenschappen. er is 
plaats voor niches, uitwisseling, cultuur en entertainment en zodoende voor echte diversiteit 
terwijl er op televisie, zoals bruce springsteen zingt “57 channels and nothin’ on” is.

“De vrijheid om uit te zenden is van 

cruciaal belang”

socIale banden sMeden
In de armste landen brengt radio niet enkel het nieuws van de dag. Het is een hefboom voor 
ontwikkeling, respect voor de mensenrechten en burgerparticipatie. Gemeenschapsradiozenders 
smeden sociale banden, onderwijzen, informeren en bieden voorlichting. daardoor is radio een 
essentieel onderdeel van het maatschappelijk weefsel.

“radio,” zo zegt Mohamed Keita, vertegenwoordiger voor afrika ten zuiden van de sahara in 
het committee to Protect Journalists (cPJ), “is het medium met de hoogste penetratiegraad 
in afrika. Gemeenschapsradio in het bijzonder gaf een stem aan de lokale bevolking die werd 
gemarginaliseerd door de commerciële media.”

de waarden die aan de basis liggen van radio kunnen het lot van landen en bevolkingen 
bepalen. Het is ten dele door de radio dat Hitler erin slaagde om de massa aan zijn wil te 
onderwerpen. Haatradio zoals rTlM (radio Télévision libre des Mille collines) in rwanda 
in 1994 toonde zijn verwoestende potentieel aan in een samenleving waarin verschillende 
identiteiten elkaar naar het leven stonden.

Maar radiozenders droegen eveneens bij tot 
het uitdragen van vrede en het verzoenen van 
gemeenschappen. Met onpartijdige informatie 
en pluralisme, slaagden de “vredesradio’s” van 
de vn er in sierra leone en congo in om een 
tegenvoorbeeld te tonen. “Tijdens humanitaire 
crisissen of conflicten zijn radiostations vaak 
gebruikt om mensen te helpen om hun familie 
terug te vinden, om informatie te bieden over 
veiligheid en om aan te geven waar mensen 
terecht kunnen voor hulp,” zegt Mohamed 
Keita. “In oost-congo gaven vrouwelijke 
radiojournalisten een stem aan de slachtoffers 
van seksueel misbruik. en soapseries op de radio 
helpen om gemeenschappen te verzoenen en 
vrede op te bouwen.”

vrIJHeId
de vrijheid om uit te zenden is van cruciaal 
belang. radio kan zijn rol slechts ten volle 
spelen als journalisten onbevreesd en in alle 
vrijheid kunnen werken. Maar autoritaire 
regimes controleren en censureren keer op keer 
de radio’s die berichten over hun misbruiken 
en excessen omdat ze zich maar al te zeer 
bewust zijn van de impact van “populaire” 
media. Ze stoppen niet bij het opdoeken van 
radiozenders en het lastigvallen en bedreigen 
van journalisten. Ze verstoren ook de ether 
om roet in het eten te gooien van zij die een 
achterpoortje vonden en toch onafhankelijke 
informatie uitzenden voor een aan censuur 
onderworpen bevolking.

wereldradiodag (13 februari) is een mooi 
eerbetoon aan een flexibel en roestbestendig 
medium dat zich aanpaste aan een veranderende 
wereld. deze dag moet er ook een zijn voor het 
vieren van de vrijheid van radiojournalistiek 
want het is dankzij deze vrijheid dat de radio de 
koningin van de informatie is.

* de auteur is adviseur van het commitee to protect Journalists 

(new York), columnist internationale politiek voor de krant 

le soir en vice-voorzitter van de divisie europa en centraal-

azië van Human richts watch. Hij doceert internationale 

journalistiek aan de ucl (louvain-la-neuve) en informatie-

ethiek aan het Institut des Hautes etudes des communications 

sociales in brussel.

Radio wist te overleven omdat het een van de meest goedkope en meest toegankelijke technologieën is.

Nieuwe technologie gaf radio het eeuwige leven.
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Je moedertaal spreken
is geen handicap

cultuur

TeKsT: MarIno bulTIncK    

dr. colette Grinevald van de universiteit van lyon (Frankrijk) is een 
pionier op het gebied van bedreigde talen. Ze behaalde een doctoraat 
linguïstiek aan de universiteit van Harvard (vs) en stelt haar expertise 
ten dienste van unesco. Gedurende dertig jaar was ze aan de slag 
in de verenigde staten als linguïst. Tijdens die periode reisde ze vaak 
naar latijns-amerika waar ze zich opwierp als voorvechtster voor het 
documenteren, verdedigen en promoten van bedreigde talen en de 
mensen die ze spreken.

Hoe staat u, als specialist in bedreigde talen, tegenover een 
initiatief als de Internationale Dag van de Moedertaal?
colette Grinevald: de dag van de moedertaal zou letterlijk alle talen van 
de moeders van de wereld moeten vieren en hen laten weten dat ze 
het recht hebben om hun eigen taal te spreken met hun kinderen, want 
ze hebben belangrijke dingen te vertellen aan hun kinderen in die taal. 
Het moet een dag zijn van alle talen, met inbegrip van de ‘kleine talen’. 
van de naar schatting 6.000 talen die we kennen, hebben er niet meer 
dan 200 de status van nationale taal en bij maar een paar honderd is er 
sprake van geletterdheid.

Het besef groeit dat inheemse moedertalen niet minderwaardig zijn, een belangrijke stap in de richting 
van echt intercultureel onderwijs.

“Het gesproken woord is de 

natuurlijke vorm van taal”

als een opstap om in het onderwijs te stappen en te voorkomen dat 
kinderen de school te snel verlaten. Maar geleidelijk stappen ze over 
op de dominante taal en verdwijnt de moedertaal uit beeld. een 
nieuwer model is gericht op meer respect voor moedertalen en behelst 
intercultureel tweetalig onderwijs dat kinderen toelaat om langer te 
leren in hun moedertaal, waarbij daarnaast ook les gegeven wordt in 
de nationale taal. deze benadering plaatst moedertalen in hun culturele 
context. doorgaans bestempelt men tweetalig onderwijs als een vorm 
van inclusief onderwijs, dus als een model dat kinderen helpt om zich te 
integreren in de samenleving. Inclusief onderwijs was oorspronkelijk een 
model om kinderen met een beperking te helpen, maar je moedertaal 
spreken is geen handicap! we moeten af van dit enge idee van inclusie 
als we over moedertalen spreken.

Hoe kunnen we inclusie meer inclusief maken?
colette Grinevald: de uitdaging voor echt tweetalig onderwijs is om 
sprekers van de dominante taal en sprekers van de inheemse talen over 
elkaars cultuur te laten leren, dat is wat ‘intercultureel’ betekent. uit 
de praktijk van de voorbije vijftig jaar hebben we geleerd dat het niet 
zozeer gaat om een taalprobleem maar wel om discriminatie en respect 
voor andere culturen. Maar zelfs leerkrachten die inheemse talen 
spreken, moeten ervan overtuigd worden dan hun taal goed is. dat 
beschouw ik als een deel van mijn taak als linguïst om hen, en anderen, 
te tonen dat hun taal oK is, ook al volgt ze niet dezelfde structuur als de 
nationale taal. we moeten ook sprekers van moedertalen uitnodigen in 
het klaslokaal, zelfs als ze zelf ongeschoold zijn, omdat ze de taal en de 
cultuur kennen en kinderen iets kunnen bijbrengen.

Hoe legt u bedreigde talen vast?
colette Grinevald: Ik maak gebruik van een methode die ‘onderzoeksactie’ 
heet. Het is een uitwisseling – mensen geven mij hun taal en ik geef iets 
terug. we werken als gelijken en ik erken de sprekers als de echte experts. 
op die manier schreef ik de grammatica uit van twee talen: Jakaltek Popti’ 
van Guatemala (Maya) en rama van nicaragua (chibcha). en ik begeleidde 
doctoraatstudenten die deze methode toepasten in andere landen. Je 
moet weten dat ik als linguïst de grammatica niet ‘uitvind’: ik transcribeer 
de wijze waarop mensen spreken en analyseer de grammaticaregels die 
ze volgen. vervolgens schrijf ik wetenschappelijke studies voor linguïsten 
maar ook materiaal voor de betrokken gemeenschappen om hen te tonen 
wat ik van hun taal heb geleerd en om hen vertrouwd te maken met hun 
grammatica.

Wat is uw standpunt over tweetalig onderwijs?
colette Grinevald: Tweetalig onderwijs is complex en vereist duidelijke 
doelen en een specifieke aanpak. er bestaan veel modellen die de 
moedertaal niet als gelijkwaardige behandelen. Het meest voorkomende 
model is een overgangsmodel, waarbij de moedertaal gebruikt wordt  

Linguapax Award 2012 

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van 
de Moedertaal (21 februari) maakte het UNESCO 
Centrum van Catalonië bekend dat Jon Landaburu, 
sleutelfiguur in de verspreiding en revitalisering van 
het linguïstisch erfgoed in Colombia, de Linguapax 
Award 2012 krijgt.

Jon Landaburu Illarramendi, een Bask met de Franse 
en Colombiaanse nationaliteit, is een gerenommeerd 
specialist inzake inheemse talen in Colombia. Met meer 
dan veertig jaar expertise op het veld, combineerde 
hij professionele toewijding met een persoonlijk 
engagement voor de promotie van linguïstische 
diversiteit in Colombia.

Landaburu was de drijvende kracht achter talrijke 
initiatieven ter promotie, studie en revitalisering 

van inheemse talen waarbij hij nauw samenwerkte 
met de Colombiaanse overheid. Hij zette zich in voor 
verschillende regionale initiatieven zoals het vertalen 
van de Colombiaanse grondwet in diverse inheemse 
talen, het opleiden van inheemse leiders en leerkrachten 
tussen 2007 en 2010 en was de wegbereider van 
een Colombiaanse wet die in 2009 aan 68 talen 
bijzondere wettelijke instrumenten verschafte voor hun 
instandhouding en revitalisering.

De Linguapax Award bekroont linguïsten, onderzoekers, 
leerkrachten en maatschappelijke organisaties die 
uitblonken in het bevorderen van linguïstische diversiteit 
en meertalig onderwijs.

www.linguapax.org/en/linguapax-award

Hoe verhoudt geletterdheid zich tot het lesgeven in moedertalen?
colette Grinevald: lange tijd lag de klemtoon op geletterdheid als een 
oplossing voor onderwijs. er was druk om moedertalen om te vormen 
tot geletterde talen die dezelfde standaarden volgenden als nationale 
talen. Maar we komen er van terug om het schrijven centraal te plaatsen 
want in de realiteit draait het bij talen voornamelijk om spreken en 
luisteren. Mensen verwarren de geschreven vorm met de ‘echte vorm’, 
alsof moedertalen alleen maar echte talen kunnen zijn als ze geschreven 
worden. schrijven en geletterdheid zijn waardevol, daarover bestaat 
geen twijfel, maar we mogen niet vergeten dat de natuurlijk vorm van 
een taal het gesproken woord is, en dat gesproken woord ook aan bod 
laten komen in het onderwijs. bovendien bieden nieuwe technologieën 
de mogelijkheid om orale vormen van taal terug een plaats te geven.

Wat kan technologie betekenen voor minderheidstalen?
colette Grinevald: Technologische ontwikkelingen zorgen voor een 
snelle ontwikkeling van de situatie van minderheidstalen. Zo maken ze 
het oraal overbrengen van moedertalen over lange afstanden mogelijk. 
In het Guatemalaans dorp waar ik werkte, zag ik hoe technologie 
immigranten in de vs hielp om contact te houden met de familie aan 
het thuisfront. voor de jaren 1970 was er weinig contact – op een 

Je moedertaal spreken is geen achterstand die moet overwonnen worden.

De uitdaging voor echt tweetalig onderwijs is om sprekers van
de dominante taal en sprekers van inheemse talen over
elkaars cultuur te laten leren.
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Ik zag twee beren... 

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Moedertaal (21 
februari) lanceerden de Internetgazet en Het Berenhuis (Centrum voor 
Taaleducatie en Kunsteducatie) in Heusden- Zolder begin januari 2012 
een digitale oproep om een tekstje uit het drietalige kinderboek Ik zag 
twee beren te vertalen in een dialect of taal. 
 
'Toe dan,' zegt teddy, 'vertel me nog één keer hoe je me gevonden hebt.' 
‘Zal je daarna zoet gaan slapen?’, bromt beer. ‘Het is al erg laat voor 
teddy’s als jij.’ ‘Ik beloof het’, zegt teddy. Dus neemt beer kleine teddy 
stevig vast en vertelt het verhaal dat ze al zo vaak deelden.
 
Geïnspireerd op het schilderij van Marcel Witte, Bearable Love, acryl op 
doek, 180 x 120 cm., 2007.
 
Vanaf januari tot en met 20 februari ontvingen de initiatiefnemers meer 
dan 200 vertalingen uit de hele wereld. De inzendingen zijn een mooie 
mix tussen dialecten uit België, Nederland, Italië, Frankrijk en Duitsland 
en talen uit de hele wereld, waaronder een Aboriginaltaal uit Australië, 
Bengaals, verschillende versies van het Chinees, Indonesisch, Khmer, 
Papiaments, Surinaams, Swahili, Zweeds… Ook niet voor de hand liggende 
talen als Latijn en de Vlaamse Gebarentaal werden ingezonden. Alle 
inzendingen zijn te zien op de blog www.bloggen.be/multilingualbears

Op 16 maart 2012 presenteren de 
organisatoren het boekje Slaapwel 
Teddy waarin alle vertalingen zijn 
opgenomen in het gemeentehuis 
van Heusden- Zolder. Het project 
wordt intussen verder gezet via 
de blog. Op vraag van heel wat 
vertalers droomt Het Berenhuis 
ervan om in de toekomst de 
vertalingen auditief te registreren.

www.ikzagtweeberen.com
www.heusden-zolder.eu

occasionele brief na, geschreven door ‘openbare schrijvers’ en voorgelezen voor de familie 
thuis. Maar plots waren er cassetterecorders en konden mensen boodschappen opnemen in 
hun moedertaal en naar elkaar verzenden. nu is er internet en kunnen mensen met elkaar 
bellen of contact houden via skype. naast dit private gebruik van technologie dat kan helpen 
om talen in stand te houden, gebruiken meer en meer gemeenschappen technologie in 
onderwijsprogramma’s. van canada tot colombia, van noorwegen tot nieuw Zeeland, worden 
moedertalen vastgelegd en onderwezen op meer aantrekkelijke en efficiënte manieren.
ook unesco is zich bewust van het potentieel van technologie. Tijdens een bijeenkomt in 
maart 2011 op de hoofdzetel in Parijs, bespraken we wat het internet kan betekenen voor 
het beïnvloeden van de duurzaamheid van talen en hoe we nieuwe technologieën kunnen 
gebruiken ten voordele van moedertalen.

U werkte rond minderheidstalen in Latijns-Amerika. Wat is de huidige wettelijke 
status van deze talen?
colette Grinevald: de voorbije twintig jaar is veel vooruitgang geboekt. bijna alle latijns-
amerikaanse landen verklaarden zich multi-etnisch en meertalig en kenden linguïstische rechten 
toe zoals tweetalig onderwijs. de moeilijkheid is nu om deze rechten te implementeren. de meeste 
landen zijn als het ware grote laboratoria inzake inheemse talen. Het werk van de linguïst Jon 
landaburu in colombia is een mooi voorbeeld (zie kader). en in landen zoals Mexico of Guatemala 
en ecudaor hebben meer en meer linguïsten een inheemse taal als moedertaal, en blazen ze deze 
talen nieuw leven aan en geven er meer prestige aan met nieuwe vormen van onderwijs.

Nieuwe technologieën bieden de
mogelijkheid om orale vormen van taal
terug een plaats te geven.

  

HOEVEEL WATER
IS ER NODIG VOOR JE ETEN?
Ontbijtgranen (1 kop / 40g) = 130 L

SinaaSappeLSap (1 glas) = 170 L

KOffie (1 kop) = 140 L

rietSuiKer (1 kg) = 1500 L

KaaS (1 portie) = 250 L

SinaaSappeL (1) = 50 L

geitenvLeeS (150 g) = 1702,5 L

KaaS (1 kg) = 5000 L

rijSt (100 g) = 140 L

KippenvLeeS (150 g) = 615 L

MeLK (1 glas) = 200 L

thee (1 kop) = 35 L

SuiKer (1 klontje) = 10,5 L

SLa (1 kg) = 130 L

appeL/peer (1) = 70 L

varKenSvLeeS (150 g) = 690 L

tOMaat (1) = 13 L

appeLSap (1 glas) = 190 L

ei (1) = 135 L

banaan (1) = 70 L

Water en Voedselveiligheid – 22 maart 2012
www.unwater.org/worldwaterday

Gecoördineerd door 
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“Ik wil kinderen leren lezen en schrijven,” zegt Kampun niyapan uit de 
provincie savannakhet in laos. vroeger werkte hij in een goudmijn en 
op een rubberplantage. nu is hij een van de 51 mobiele leerkrachten die 
zijn opgeleid om les te geven in de 56 meest achtergestelde districten 
op het vlak van onderwijs in het land. “Ik sta te trappelen om de school 
tot bij de kinderen te brengen."

InnovaTIeve oPlossInG
dankzij het project met mobiele leerkrachten krijgen meer dan 7.000 
kinderen die in zeer arme en geïsoleerde dorpen in laos wonen, toegang 
tot basiseducatie. de mobiele leerkrachten gaan aan de slag in 282 
dorpen in het land waar de onderwijssituatie het meest schrijnend is.

Het project is ontwikkeld door het departement voor non-Formeel 
onderwijs en past binnen de inspanningen van laos om de onderwijs 
voor allen-doelen te behalen, meer bepaald het objectief van universeel 
basisonderwijs voor iedereen.

De school naar kinderen brengen

ProbleeMGebIeden
cijfers van het ministerie van onderwijs en sport tonen aan dat er 
46.420 kinderen zijn die niet naar school gaan in 56 districten waar het 
onderwijs weinig uitgebouwd is. Factoren die bepalend zijn voor het 
aantal inschrijvingen en schoolverlaters omvatten onder meer armoede, 
de moeilijke bereikbaarheid van scholen, een tekort aan gekwalificeerde 
leerkrachten, onvoldoende lesmateriaal en weinig bewustzijn over het 
belang en de waarde van onderwijs.

savannakhet is uitgekozen als eerste provincie waar het project zal 
lopen. er zijn vier districten geselecteerd voor het project: nong, Phine, 
sepone en Thapangtong. naar schatting één op vijf kinderen in deze 
gebieden blijft weg uit de school, het gros van hen maakt deel uit van 
de Mon-Khmer etnische groep die op het platteland woont.

noodZaKelIJK InITIaTIeF
Zonder een aanpak van non-formeel onderwijs om achtergestelde 
gebieden te bereiken, zal laos er nooit in slagen om universeel 
basisonderwijs te realiseren. daarom ontwikkelde het departement 
voor non-Formeel onderwijs met ondersteuning van unesco een 
curriculum dat een equivalent vormt voor het formeel basisonderwijs, 
produceerde het speciaal lesmateriaal en zorgde het voor de opleiding 
mobiele leerkrachten en ondersteunend personeel.

elke mobiele leerkracht is verantwoordelijk voor twee afgelegen dorpen 
waar het gewone onderwijssysteem niet aanslaat. Ter plaatse kan de 
leerkracht rekenen op ondersteuning van een lokale assistent, iemand 
uit het dorp die kan lezen en schrijven. In elk dorp wordt een klaslokaal 
ingericht en uitgerust.

Zware TaaK
dit alles is niet evident. de meeste dorpen beschikken niet over een 
geschikte plaats om les te geven en soms lopen er tot wel 80 kinderen rond. 
de leerkrachten moeten grote afstanden afleggen om tot in de dorpen te 
komen en moeten er les geven aan verschillende graden tegelijk.

de mobiele leerkrachten geven vijf uur les per dag, gedurende vijf 
dagen per week over een periode van zes maanden. Tijdens de plant- 
en oogstseizoenen trekken de leerkrachten en hun assistenten naar 
de velden om hun leerlingen te zien en om hun vooruitgang buiten de 
klas te begeleiden. Het is ook niet ongewoon in landelijke gebieden in 
laos dat kinderen regelmatig met hun families verhuizen op zoek naar 
vruchtbare gronden.

Maar de moeilijke omstandigheden schrikken de mobiele leerkrachten 
niet af. “Ik ben vastberaden. Mijn leven was niet altijd gemakkelijk. op de 
rubberplantage moest ik diep in het woud trekken. Ik kan elke uitdaging 
aan en wil mijn kennis overbrengen op kinderen,” aldus niyapan.

TeKsT: noZoMI YaMada

Kinderen in afgelegen gebieden in Laos kunnen vaak niet zelf naar school gaan, dus helpt UNESCO om 
de school tot bij hen te brengen.

onderwijs

aanPassen aan de realITeIT
elke mobiele leerkracht verdient 600.000 Kip per maand (zo’n 60 
euro), ongeveer het gemiddelde loon van een leerkracht in het formeel 
onderwijs in laos. om in aanmerking te komen voor een betrekking als 
mobiele leerkracht in de provincie savannakhet moesten de kandidaten 
een diploma van een leerkrachtenopleiding kunnen voorleggen of 
minstens lager secundair onderwijs hebben genoten en drie jaar 
opleiding als leerkracht.

In de praktijk beschikten weinig kandidaten over de gevraagde 
minimumopleiding. Hoger onderwijs is in laos nog steeds hoofdzakelijk 
voorbehouden voor een klein deel van de bevolking. en de moeilijke 
werkomstandigheden zijn weinig aantrekkelijk voor mensen die wel 
over de nodige kwalificaties beschikken.

PraKTIJKGerIcHTe oPleIdInG
Kampun niyapan volgde net als bijna alle andere mobiele leerkrachten 
secundair onderwijs. Hij komt zelf uit een van de vier districten waarop 
het project zich in de eerste fase richt. na hun selectie, kregen de 
kandidaten een aangepaste lerarenopleiding en praktijkgerichte 
oefeningen in het lesgeven. “Ik heb er alle vertrouwen in,” zegt niyapan. 
“Ik kreeg inzicht in het leerproces, leerde verschillende technieken aan 
en kan nu de vooruitgang van leerlingen inschatten. op dit ogenblik 
verwacht ik geen grote problemen.”

op het einde van hun opleiding reisden de mobiele-leerkrachten-in-
spe in drie groepen naar drie dorpen om er les te geven. een unieke 
ervaring. “Het was geweldig om iedereen zo aandachtig te zien. Het 
was een geslaagde oefening. bij moeilijkheden, kon ik terugvallen op 
mijn opleiding, om bijvoorbeeld de aandacht van de leerlingen te trekken 
en om hen aan te moedigen om hun best te doen,” getuigt Malaiwan 
Xaiyawong, een van de mobiele leerkrachten. Ze is 19 jaar en zelf nog 
maar net afgestudeerd in het secundair onderwijs. “Ik wil tot bij de 
kinderen gaan omdat ze zelf niet naar school kunnen.”

eersTe sTaP Is GeZeT
Het departement voor non-Formeel onderwijs onderzoekt hoe ze de 
expertise van de mobiele leerkrachten in de toekomst kan vergroten. 
ondertussen is het programma dat een alternatief equivalent voor het 
basisonderwijs aanbiedt, eind december 2011 van start gegaan in 40 
dorpen in de provincie savannakhet. de komende maanden volgen nog 
eens 62 dorpen in dezelfde provincie.

Gevraagd naar waarom hij zich aangetrokken voelde tot het project, 
antwoordt niyapan: “Ik wil een uitstekende leerkracht en een rolmodel 
zijn voor de leerlingen en de dorpelingen. Ik hoop dat het project ons 
land zal helpen om uit de armoede te geraken.”

7.000 kinderen die in zeer arme en geïsoleerde dorpen in Laos
wonen, krijgen toegang tot basisonderwijs.

Het formeel onderwijs volstaat niet om tot universele basiseducatie te komen.
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Kusterosie is een groot probleem in afrika. In het noordwesten van afrika zijn de kusten van 
groot economisch belang aangezien ze instaan voor een aanzienlijke bijdrage aan het bruto 
binnenlands product (bbP). de kusten zorgen voor inkomsten uit visserij, toerisme en handel. 
Het is een van de redenen waarom de bevolking sterk geconcentreerd is langs de kusten die 
verder gekenmerkt worden door een verstedelijking die sneller verloopt dan in het binnenland. 
bijgevolg bevinden veel hoofdsteden en grote steden zich in het kustgebied.

TeruGTreKKende KusTlIJn
langs de noordwestelijke kust van afrika trekt de kustlijn zich jaarlijks met een tot twee meter 
terug. Maar lokaal zijn er drastische gevallen tot honderden meters per jaar vastgesteld, vaak 
daar waar er veel menselijke activiteit is.

Kusterosie heeft verstrekkende negatieve gevolgen, waaronder het verlies van infrastructuur 
en wegen. ook de kustbevolking lijdt eronder omdat mensen niet langer aan de kustlijn kunnen 
wonen. bovendien dreigt de kusterosie nog toe te nemen tengevolge van klimaatverandering 
en een stijgende zeespiegel. dit zal bijkomende problemen met zich meebrengen zoals 
de verzilting van zoetwater en de bodem, aantasting van het ecosysteem en toename van 
overstromingen. Zo staat zwart op wit te lezen in het vierde rapport van het Intergovernmental 
Panel on climate change (IPcc).

sTIJGende ZeesPIeGel
uit recente studies blijkt bovendien dat de mate waarin de zeespiegel stijgt nu reeds groter 
is dan het IPcc eerder voorspelde. dit bekent dat de zeespiegel met meer dan de voorspelde 
meter zal stijgen tegen 2100. een verwachting die bekrachtigd wordt door het snelle smelten 
van ijs nabij Groenland en in het westen van het zuidpoolgebied.

los van de verschillende voorspellingen en verwachtingen over het stijgen van de zeespiegel, 
staat vast dat de bevolkingen en de ecosystemen van kustgebieden er ernstig rekening mee 
moeten houden en zich maar beter kunnen voorbereiden op de gevolgen ervan. voor mensen 
betekent dat een van drie mogelijkheden: terugtrekking, aanpassing of bescherming.

Kusterosie is kopbreker 
in West-Afrika

KosTen-baTenanalYse
enkele studies geven aan dat de investeringskosten 
voor aanpassing lager liggen dan de kosten om 
na de feiten te reageren op de impact. Maar de 
aanpassingskost is nu reeds geraamd op een 
bedrag dat overeenkomt met 5 tot 10 procent van 
het bbP van de getroffen landen, wat een flinke 
som is, niet in het minst voor de economieën van 
de minst ontwikkelde landen.

Het debat over deze kwestie is nog volop aan de 
gang, ook al omdat nog niet alle cijfers en data 
voor kosten-batenanalyses voorhanden zijn. 
een beperkt aantal directe aanpassingskosten 
(vooral het bouwen van kustversterkingen) is 
al berekend, maar dit geldt niet voor indirecte 
kosten (zoals expertise, personeel, technische 
ondersteuning). en ook terugtrekking zou kosten 
met zich meebrengen, zowel op economisch als 
op sociaal vlak.

“Enkel een 

geïntegreerde aanpak 

kan soelaas bieden”

PIlooTProJecT In vIJF landen
de Intergouvernementele oceanografische 
commissie van unesco (Ioc) startte een 
project onder de noemer adaptation to climate 
change in coastal zones of west africa 
(accc), gericht op het aanreiken van mogelijke 
oplossingen voor kusterosie. Het is actief op 
subregionaal niveau en omvat vijf landen: 
Mauritanië, senegal, Gambia, Guinee-bissau en 
Kaapverdië. In elk van deze landen is een site 
geselecteerd om pilootactiviteiten uit te voeren 
met als doel om de bedreiging van kusterosie te 
drukken, de biodiversiteit te versterken en de 
lokale gemeenschappen en ecosystemen beter 
te wapenen. Het project wil ook overwegingen 

TeKsT: JulIan barbIère *

Nieuw project van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van UNESCO wil oplossingen bieden 
voor een probleem dat de ontwikkeling en de toekomst van kustgebieden en hun bevolking hypothekeert.

wetenschap

omtrent klimaatverandering introduceren in ontwikkelingsplannen, zoals 
bijvoorbeeld in toeristische strategieën en algemene beheersplannen 
voor kuststeden.

een van de pilootprojecten vindt plaats in varela, Guinee-bissau, 
waar sprake is van bijzonder ingrijpende kusterosie. de activiteiten 
op de site omvatten het opkuisen van de stranden (vooral materiaal 
dat is overgebleven van de vroegere toeristische infrastructuur), 
herbebossing van mangroves en aanplanting. deze activiteiten worden 
uitgewerkt in samenwerking met lokale organisaties en bieden zo de 
kans om verschillende lagen van de bevolking, waaronder vrouwen 
en jongeren, bewust te maken van de situatie en het probleem. op 
nationaal niveau kwamen er afspraken met het ministerie van Toerisme 
om bij het opstellen van een strategie rekening te houden met aspecten 
van klimaatverandering en geïntegreerd kustbeheer.

eXPerTIse saMenbrenGen
op regionaal niveau zorgt de Ioc van unesco voor het verschaffen van 
opleidingen rond een brede waaier van met elkaar verbonden onderwerpen, 
waaronder klimaatverandering en geïntegreerd kustbeheer, technieken 
voor het herstel van mangroves en aanplanting in duingebieden.

er wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk website, netwerk en 
database om de uitwisseling van ervaringen mogelijk te maken en als 
ondersteuning voor subregionale activiteiten om beleidsmakers aan te 
zetten om actie te ondernemen en werk te maken van een geïntegreerd 
kustbeleid. er is ook een programma opgezet om lokale experts meer 
expertise te verschaffen inzake de monitoring van stranden.

Het doel van het accc-project is om verschillende, elkaar aanvullende, 
oplossingen te bieden voor kusterosie aangezien er niet zoiets als 
een tovermaatregel bestaat waarmee het probleem kan worden 
opgelost. Het betrekken van alle verantwoordelijken en betrokkenen 
via bewustmakingscampagnes en het integreren van verschillende 
activiteiten, is een belangrijk aspect van het project. Zo kan het steunen 
op een grote variëteit aan expertise en wordt er tezelfdertijd een groter 
netwerk uitgebouwd.

* de auteur is programmaspecialist bij de Intergouvernementele oceanografische commissie 

van unesco.

Veel mensen voorzien in hun levensonderhoud dankzij de zee.

Verstedelijking voltrekt zich sneller in kustgebieden dan in andere delen van het continent.
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Twee jaar na de verwoestende aardbeving van 12 januari 2010 blijft 
de impact ervan een zorg voor de gehele internationale gemeenschap. 
al is er in die twee jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt, er staat nog 
veel werk voor de boeg. unesco blijft daarom vastbesloten om Haïti 
verder te ondersteunen, ondanks de moeilijkheden waar de organisatie 
vandaag mee geconfronteerd wordt.
 
onmiddellijk na de aardbeving schoot unesco in actie. al in januari 
2010 stelde unesco haar kantoren in Port-au-Prince ter beschikking 
van het ministerie van onderwijs, waarvan de zetel verwoest was 
door de aardbeving. onderwijs is de hoeksteen van een nieuw Haïti. 
daar heeft unesco, onder leiding van Michaëlle Jean, speciaal 
gezant van unesco voor Haïti, onafgebroken aan gewerkt. ook 
president Michel Martelly van Haïti heeft van onderwijs een 
nationale prioriteit gemaakt. 

Haïti twee jaar na de aardbeving

HoeKsTeen HersTellen
vandaar dat unesco sterk ingezet heeft op campagnes om de 
geletterdheid te verhogen en om de continuïteit in het aanbieden 
van het onderwijs te verzekeren. bijvoorbeeld door het houden van 
examens, het opleiden van docenten – meer dan 2.000 tot op heden – 
en het bieden van psychosociale ondersteuning. In de afgelopen twee 
jaar zijn er verschillende onderwijsprogramma’s opgezet op middellange 
en op langere termijn. Met de steun van canada heeft unesco het 
Haïtiaanse ministerie van onderwijs en beroepsopleiding bijgestaan bij 
het uitwerken van een meer dynamische opleidingsstrategie voor leraren 
van de peuterschool tot het secundair onderwijs. unesco ondersteunt 
het ministerie van onderwijs tevens bij de uitbouw van een systeem van 
onderwijsstatistieken – het eerste in tientallen jaren – dat zal helpen 
om het onderwijs beter te organiseren en uit te bouwen. de voorlopige 
resultaten daarvan werden begin januari van dit jaar gepubliceerd.

TeKsT: GuIdo ooGHe

Twee jaar geleden sloeg het noodlot ongenadig hard toe in Haïti met een verwoestende aardbeving. 
UNESCO ging meteen aan de slag om mee te werken aan de heropbouw maar er is nog een lange weg af 
te leggen naar het herstel.

ontwikkeling

MedIa versTerKen
omdat het delen van informatie in deze cruciale periode onontbeerlijk is, heeft unesco 
in samenwerking met de Haïtiaanse beroepsvereniging voor journalisten (aJH), een 
hulpprogramma voor werkloze journalisten gelanceerd. Zij kregen onder meer apparatuur om 
mee te werken. voorts zijn er rapporten over culturele, historische, educatieve en humanitaire 
onderwerpen geproduceerd en verspreid. Tussen 15 oktober 2010 en 15 januari 2011 werden elke 
week een 25-tal culturele en historische programma’s uitgezonden op de Haïtiaanse nationale 
radio (rnH). Ten slotte is er ook een nieuwe journalistieke ethische code aangenomen.

“Cultuur kan het herstel aanjagen”

weTenscHaPPelIJKe eXPerTIse verGroTen
In 2011 hield unesco een tsunami-alarmoefening in het caraïbisch gebied waaraan ook Haïti 
deelnam. Met de steun van de europese unie wil unesco de wetenschappelijke capaciteit 
van het land versterken. de Intergouvernementele oceanografische commissie van unesco 
heeft daaraan bijgedragen door wetenschappelijke apparatuur te leveren en door lokale 
professionals op te leiden om ermee om te gaan. de stad cap-Haïtien beschikt nu over 
een meetinstrument om de zeebewegingen te monitoren, om de variaties in het zeepeil die 
veroorzaakt worden door de klimaatverandering op te volgen en om voorspellingen te doen 
over de kans op tsunami’s. daardoor kan Haïti nu gegevens doorsturen naar de buurlanden om 
hen te informeren over mogelijke gevaren en wetenschappelijke informatie met hen delen om 
op die wijze zijn rol op te nemen in de regionale wetenschappelijke samenwerking.
 
Tsunami’s worden nu ernstig genomen als een van de gevaren die het land bedreigen. 
de grootste steden van Haïti liggen immers aan de kust en zijn daardoor kwetsbaar. 
bovendien ligt het eiland tussen twee subductiezones, waar de ene aardplaat onder de 
andere schuift, wat betekent dat aard- en zeebevingen er vaker voorkomen dan in andere 
streken. door het verspreiden van een betere kennis van de risico’s en het trainen van de 
bevolking om doeltreffend te reageren, bouwt unesco aan een sterkere samenleving 
die de impact van natuurrampen zoveel mogelijk kan beperken. In maart 2011 hield 
unesco in Port-au-Prince, in samenwerking met de civiele bescherming, de politie en 
weersvoorspellers, trainingen en workshops over tsunami-alarm en de daarbij toe te 
passen noodprocedures. 

werK van lanGe adeM
bij deze pijnlijke tweede verjaardag zijn veel 
Haïtianen nog steeds dakloos.  In het licht van 
de dringende noden en het begrijpelijke ongeduld 
van de bevolking, meent unesco dat het tempo 
van de wederopbouw moet worden opgevoerd. 

Het klinkt misschien enigszins misplaatst om erop te 
wijzen maar grootschalige hulpprojecten van deze 
omvang kosten tijd. unesco is een organisatie 
met een langetermijnvisie en ontwikkelde een 
reeks ambitieuze projecten om over 10 tot 15 jaar 
een   nieuw cultureel landschap vorm te geven in 
Haïti, met betere gebouwen, musea, bibliotheken, 
ambachten en nieuwe regels voor het erfgoed. 
Het werelderfgoedcentrum kreeg van spanje een 
bijdrage om het ontwikkelen van een beheersplan 
voor het nationaal Historisch Park - citadel, sans 
souci, ramiers te versnellen en voor het opleiden 
van curatoren daarvan. unesco zette ook de 
Internationale coördinatie commissie voor de 
bescherming van het Haïtiaanse cultureel erfgoed 
(cIc) op. al deze langlopende projecten hebben 
ook directe effecten op korte termijn. door de 
culturele sites te beschermen tegen plundering en 
door het organiseren van culturele voorstellingen 
in de kampen waar de ontheemden wonen, wil 
unesco de Haïtianen laten zien dat hun cultuur 
een solide basis vormt waar de bevolking trots op 
mag zijn en dat cultuur een drijvende kracht voor 
de wederopbouw kan zijn.

MoTor voor onTwIKKelInG
de donorconferentie voor cultuur in Haïti, 
gehouden in april 2011, was een belangrijke stap 
voorwaarts bij het benutten van cultuur als een 
drijfveer voor ontwikkeling. unesco’s werk voor 
het carnaval de Jacmel, waarbij getracht werd 
om het vervaardigen van maskers, kostuums en 
de daarvoor noodzakelijke ambachten te doen 
herleven, werd opgemerkt en ondersteund door 
het clinton Global Initiative.
 
Iedereen die door de straten van Port-au-Prince, 
leogane en Jacmel loopt en die de energie en de 
inzet ziet van kinderen, mannen en vrouwen die 
bezig zijn met het herbouwen van hun huizen, hun 
wegen en hun land, herkent een op de toekomst 
gericht land dat zich bewust is van zijn potentieel. 
de internationale gemeenschap moet hen de 
middelen geven om op de ingeslagen weg door te 
gaan. unesco blijft ervan overtuigd dat onderwijs, 
cultuur en wetenschappen de fundamenten 
vormen van het herstel en zal bijgevolg blijven 
beroep doen op de steun van iedereen die Haïti 
wil helpen op de weg naar de wederopbouw.

Onderwijs is de hoeksteen van het herstel.

Veel mensen hebben nog steeds geen permanent dak boven het hoofd.

24 I I 25



publicaties

boeKen

26 I

p
u

b
li

ca
ti

e
sbrocHure

I 27

World Atlas of Gender Equality in 
Education

Het onderwijs van meisjes en vrouwen 
is niet alleen van belang omdat het een 
fundamenteel recht respecteert van 
zowat de helft van de wereldbevolking 
maar evenzeer omdat het een hefboom 
is voor economische ontwikkeling en het 
bereiken van sociale doelen zoals een 
betere volksgezondheid, voedingspatroon 
en maatschappelijke betrokkenheid. 
deze atlas stelt de meest recente 
gegevens voor van het unesco Instituut 
voor statistiek met betrekking tot de 
toegang tot onderwijs en de ontwikkeling 
ervan, met bijzondere aandacht voor het 
issue van gendergelijkheid. Het is een 
veelomvattend overzicht: het bestrijkt het 
hele onderwijsspectrum van kleuter- tot 
hoger onderwijs. Kleurrijke kaarten geven de 
lezer een beeld van de mondiale en regionale 
trends en bieden inzicht in welke factoren de 
evoluties mee bepalen, zoals de nationale 
rijkdom en de geografische locatie.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4899

The World’s Heritage

Geactualiseerde editie van een unieke 
gids die 936 unesco werelderfgoedsites 
voorstelt, geïllustreerd met meer dan 650 
prachtige kleurenfoto’s en met kaarten die 
de locatie van elke site weergeven. Zonder 
meer een mooi aandenken aan het jubileum 
van de unesco werelderfgoedconventie. 
al veertig jaar lang bewijzen de 
werelderfgoedconventie en de 
werelderfgoedlijst instrumenten van 
onschatbare waarde te zijn voor de niet-
aflatende inspanningen van unesco tot 
de identificatie, de bescherming en het 
behoud van cultureel en natuurlijk erfgoed 
in de hele wereld dat beschouwd wordt 
als zijnde van bijzondere waarde voor de 

gehele mensheid. bovendien dragen ze bij 
tot de voortgang van belangrijke missie van 
unesco om ‘s werelds kostbare culturele 
en biodiversiteit te beschermen.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4897

Urban Water Conflicts

conflicten rond water in steden 
manifesteerden zich voor het eerst in 
europa in de 19de eeuw. Inmiddels komen 
ze in verschillende vormen voor in landen 
over de hele wereld, niet in het minst in 
ontwikkelingslanden. de voornaamste 
oorzaken vinden hun oorsprong in een 
complex spel van socio-economische en 
institutionele factoren met betrekking tot 
het waterbeheer. Het debat over openbare 
watervoorziening vs. private waterdiensten 
wordt vaak geassocieerd met conflicten over 
de prijs en de betaalbaarheid van water. Het 
thema van gecentraliseerde watervoorziening 
vs. gedecentraliseerd aanbod is dan weer 
het gespreksonderwerp bij uitstek wanneer 
het gaat over de institutionele aspecten van 
waterbeheer. beide kwesties zijn onderling 
met elkaar verbonden. een kritische analyse 
van de socio-economische en institutionele 
facetten van stedelijk waterbeheer op een 
holistische manier is daarom onontbeerlijk 
om tot een beter begrip te komen van 
waterconflicten in een stedelijke omgeving.
dit boek vloeit voor uit een project dat is 
uitgevoerd binnen het kader van unesco’s 
Internationaal Hydrologisch Programma en 
stelt een aantal essays voor over de socio-
economische en institutionele aspecten van 
stedelijk waterbeheer, gericht op water en 
sanitaire voorzieningen. Het boek onderzoekt 
interdisciplinaire manieren om waterconflicten 
te analyseren en te duiden die voortkomen uit 
stedelijk waterbeheer dat tekortschiet. daarbij 
wordt zowel rekening gehouden met factoren 
zoals economie, leefmilieu en maatschappij 
met betrekking tot duurzaamheid als met de 

institutionele relaties en conflicten tussen 
verschillende niveaus van de overheid.
urban water conflicts maakt deel uit van 
een boekenreeks van het Internationaal 
Hydrologisch Programma die zich richt tot 
mensen die professioneel met waterbeheer 
bezig zijn, beleidsmakers en mensen in het 
onderwijs.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4889

Trade in Higher Education: The role 
of the General Agreement of Trade in 
Services (GATS)

de laatste jaren is er een sterke evolutie op het 
vlak van de internationalisering van onderwijs. 
de handel in onderwijs is een belangrijk 
gegeven voor de grensoverschrijdende 
mobiliteit van studenten, instellingen, 
programma’s en leerkrachten. de General 
agreement of Trade in services (GaTs) legt de 
voorwaarden vast voor de handel in diensten, 
met inbegrip van onderwijs. dit boek biedt een 
gedetailleerde analyse van de verschillende 
dimensies van de GaTs en de impact ervan 
voor de uitbouw van hoger onderwijs, in 
het bijzonder in ontwikkelingslanden. de 
analyse geeft een kritische beoordeling 
van de mogelijke voordelen en gevaren die 
voortkomen uit de handel in onderwijs. Het 
is dus een hulpmiddel voor beleidsmakers, 
onderwijsplanners en onderzoekers.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4890

The Different Aspects of Islamic Culture 
- Volume III: The Spread of Islam 
throughout the World

de islamitische cultuur is springlevend, 
ondanks zijn hoge leeftijd, en ontwikkelde een 
visie op het individu en het universum, een 
filosofie en een levenswijze die weerspiegeld 
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zijn in de indrukwekkende overblijfselen 
van zijn erfgoed dat deel uitmaakt van 
dat van de mensheid. even zag de islam 
zich afgeremd door bepaalde historische 
omstandigheden maar de cultuur vond de 
kracht om terug op te staan.
de trouw aan zijn wortels weerhoudt de 
cultuur er niet van om zich aan te passen 
aan de tijdgeest en om zich te mengen 
in het debat omtrent de dialoog tussen 
culturen.
deze reeks richt de aandacht op allerlei 
aspecten van de islamitische cultuur 
met de bedoeling om het brede publiek 
vertrouwd te maken met kwesties zoals: 
de theologische basis van het geloof en 
de principes die de basis vormen van de 
overheersende structuur, de status van 
het individu en de samenleving in de 
islamitische wereld, de verspreiding van 
de islam, de rechten van mensen die zich 
bekeerden tot de islam in de arabische 
wereld, azië, afrika en europa, de 
bijdrage van de islamitische beschaving 
aan wetenschap en technologie, en het 
spanningsveld tussen de trouw van de 
islam aan het verleden en de niet aan te 
ontsnappen moderniteit.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4894

65 maal UNESCO in actie in landen 
over de hele wereld

de wereld is enorm veranderd sinds 
unesco het levenslicht zag in londen in 
1945. de familie van lidstaten is veel groter 
geworden en ook het aantal nieuwe spelers 
op het wereldtoneel is toegenomen. de 
huidige uitdagingen zijn grensoverschrijdend 
en complex. nieuwe tijden brengen 
moeilijke vragen met zich mee.

Zoals vele andere internationale 
organisaties die zich inzetten voor de 
belangrijkste noden van de mensheid 

en van onze planeet, moet ook unesco 
voortdurend verschillende doelstellingen 
met elkaar zien te verzoenen. de 
organisatie moet steeds inspelen op 
snel veranderende situaties, maar 
tegelijkertijd trouw blijven aan haar 
verbintenissen op lange termijn. Ze 
moet focussen op enkele duidelijk 
omlijnde prioriteiten, zonder alle andere 
aspecten van haar opdracht uit het oog 
te verliezen. eén vraag komt daarbij 
steevast naar boven: hoe maakt unesco 
het verschil?

deze brochure wil daar een antwoord op 
geven. verdeeld over acht onderdelen 
die de belangrijkste werkgebieden 
van de organisatie omvatten, geeft 
ze 65 voorbeelden van hoe unesco 
het verschil maakt - elke dag opnieuw, 
overal ter wereld.

de brochure stelt de volgende 
werkterreinen van unesco voor:

de bescherming en uitwisseling  •	
 van cultuur

de bescherming van onze planeet•	
Het delen van kennis•	
de strijd voor mensenrechten•	
creativiteit, dialoog en de samenleving•	
Het promoten van  •	

 internationale maatstaven
Het promoten van gendergelijkheid•	
van uitsluiting naar inclusie•	

 
daarnaast legt de brochure uit hoe 
unesco samenwerkt met een heleboel 
partners: individuen, instellingen en 
organisaties over de hele wereld, zowel 
in de privé- als in de publieke sector. Ten 
slotte is er ook een historisch overzicht 
van enkele sleutelmomenten uit de rijke 
geschiedenis van de organisatie.

65 maal UNESCO in actie in landen over 
de hele wereld is uitgegeven door het 
unesco Platform vlaanderen en gratis te 
bestellen via info@unesco-vlaanderen.be

De in deze rubriek 
voorgestelde titels die door 
UNESCO zijn uitgegeven, kan 
je snel, veilig en gemakkelijk 
bestellen via de website die 
onder elk stuk vermeld is. 

Een compleet overzicht van 
de andere publicaties van 
UNESCO kan je raadplegen op 
http://publishing.unesco.org
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kalender

MAART
08 Internationale herdenkingsdag ter nagedachtenis 
 van de slachtoffers van de Holocaust
08 Internationale vrouwendag
21 Internationale dag tegen racisme
21 wereldpoëziedag
21 Internationale dag van nowruz
22 wereldwaterdag
23 wereldmeteorologiedag
24 wereld Tbc dag
25 Internationale dag ter herinnering van de slachtoffers van slavernij
 en de transatlantische slavenhandel

APRIL
02 werelddag voor het bewustzijn over autisme
07 dag voor de herinnering aan de slachtoffers van de genocide in rwanda
07 wereldgezondheidsdag
22 Internationale dag van moeder aarde
23 wereldboekendag
25 wereldmalariadag
26 werelddag van de intellectuele eigendom
28 werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk
30 Internationale dag van de jazz

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