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UNESCO Platform Vlaanderen. Het wil de idealen en

Ook UNESCO heeft nu haar Palestijnse kwestie

programma’s van UNESCO beter bekend maken door

Op het eindejaarsmenu van UNESCO staan gebakken peren. Nadat de lidstaten van de
Organisatie stemden voor de toetreding van Palestina, zetten de Verenigde Staten de
financiering van UNESCO stop waardoor er een gat van ruim 20 procent onstond in de
begroting.
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Inzetten op vredescultuur en duurzame ontwikkeling

Dagmar Dewulf, Guido Ooghe

Tijdens het eerste Leidersforum over de toekomstige invulling van het mandaat van
UNESCO, dient Vlaanderen zich aan als een trouwe partner voor het uitdragen van een
vredesboodschap en het bevorderen van duurzame ontwikkeling.
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UNESCO Platform Vlaanderen vzw

De Algemene Conferentie van UNESCO keurde een voorstel goed om voortaan jaarlijks
een Wereldradiodag te vieren om het potentieel en de vele toepassingen van het medium
onder de aandacht te brengen.

Farasijnstraat 32
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Bijdragen tot het duurzaam beheer van oceanen en kustgebieden
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www.unesco-vlaanderen.be

Het UNESCO/IOC Project Office for IODE in Oostende trekt de kaart van het
afstandsonderwijs om wereldwijd de expertise over het beheer van oceanografische data
en informatie te vergroten.

Abonnementen:
Voor 10 euro per kalenderjaar kan je Unesco Info
in de brievenbus ontvangen. Het volstaat een briefje
of e-mail met je gegevens naar ons contactadres te

jongeren

sturen om Unesco Info thuisgestuurd te krijgen.

Hoe jongeren verandering sturen

Het UNESCO Platform Vlaanderen is een niet-

Ruim 200 jongeren wisselden ideeën uit over hoe ze de wereld kunnen beïnvloeden en
hoe UNESCO hen daarbij kan ondersteunen.
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gouvernementele organisatie die fungeert als het
centrale aanspreekpunt voor iedereen in Vlaanderen
die informatie zoekt die verband houdt met de
activiteiten en programma’s van de UNESCO. De
organisatie staat eveneens in voor de coördinatie

focus
UNESCO@vlaanderen:
immaterieel & roerend erfgoed

van een aantal Unesco-initiatieven in Vlaanderen en

Het borgen van immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen

zorgt er via samenwerking en netwerking met andere
ingang vinden bij de civil society.

Sinds ons land in 2006 toetrad tot de UNESCO-Conventie voor de borging van het
immaterieel cultureel erfgoed, werkt Vlaanderen een beleid uit dat de geest van het
verdrag weerspiegelt.

UNESCO is de intergouvernementele Organisatie voor

Rijkgeschakeerde waaier van immaterieel cultureel erfgoed

Onderwijs, Wetenschappen, Cultuur en Communicatie,

Een korte voorstelling van de elementen die voor ons land zijn uitgestald in de wereldetalage
van het immaterieel cultureel erfgoed.

partners voor dat de idealen van de UNESCO beter

een van de gespecialiseerde agentschappen van de
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Verenigde Naties. Het doel van UNESCO bestaat erin
om vrede en veiligheid te bevorderen door de samen-

Ludodiversiteit in Vlaanderen en elders

werking tussen landen te stimuleren in de deelgebie-

De wijze waarop Vlaanderen de voorwaarden schept om volkssporten te laten gedijen, is
door UNESCO erkend als een project dat wereldwijd inspiratie kan bieden voor het borgen
van immaterieel cultureel erfgoed.

den die tot haar actiedomein behoren teneinde een
universeel respect voor rechtvaardigheid, de wet,
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mensenrechten en fundamentele vrijheden ingang
te doen vinden voor alle volkeren ter wereld zonder

Documentair erfgoed in Vlaanderen

onderscheid van ras, geslacht, taal of godsdienst.

Vlaanderen beschikt over twee internationaal gerenommeerde archieven die een uniek
inzicht bieden in de ontwikkeling van de internationale handelsbetrekkingen en de
geschiedenis van de boekdrukkunst.

publicaties
Dit project geniet de financiële steun van de
Vlaamse Regering. De Vlaamse overheid kan niet
verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van
dit tijdschrift.
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Experten bogen zich van 21 tot 22 november
2011 tijdens de regionale Conferentie
over Gender en Bio-ethiek in Kazan over
de raakvlakken en gemeenschappelijke
uitdagingen tussen gender en bio-ethiek.
Ze formuleerden eveneens een reeks
aanbevelingen over de kwestie.
De debatten gingen van start met
presentaties over de uitdagingen inzake
bio-ethiek vanuit een genderperspectief.
Zo ging het over genderevenwicht en
genderblindheid bij het identificeren
van onderzoeksonderwerpen en bij het
toekennen van onderzoeksopdrachten. Er
was ook aandacht voor issues zoals migratie,
klimaatverandering en armoede waarbij
de sprekers beklemtoonden dat vrouwen
de grootste nadelen ondervinden van de
negatieve gevolgen van globalisering.
Lokale sprekers brachten een aantal
specifieke problemen aangaande gender en
bio-ethiek in de regio onder de aandacht.
Daaronder de bio-ethische kwesties die
voortvloeien uit de toepassing van nietconventionele geneeskunde, de ethische
afwegingen die atletes op hoog niveau
moeten maken en de gevolgen van de
toepassing van moderne technologieën met
betrekking tot conceptie.
De conferentie besloot met een aantal
aanbevelingen om een gevolg te geven aan
wat er besproken werd. Zo zou bio-ethiek een
verplicht vak moeten zijn in het universiteit
onderwijs, met het kerncurriculum dat
UNESCO ontwikkelde als basis. Ook zouden
er meer inspanningen moeten komen om
de expertise van landen met betrekking
tot bio-ethiek en gender te vergroten en
moeten landen daarvoor kunnen rekenen op
de steun van internationale organisaties.
Verder moeten de volgende onderwerpen
behandeld worden in het bio-ethiekonderwijs
en -onderzoek: hiv en aids, nietconventionele geneeskunde, globalisering,
klimaatverandering, migratie, sociale zorg en
risicogedrag. Tot slot zou er een conferentie
moeten komen om een kaderovereenkomst
uit te werken over genderbewustzijn
voor de landen van het Gemenebest van
Onafhankelijke Staten (GOS, een los verband
van ex-Sovjetstaten).
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Interactief leren over
duurzame ontwikkeling

Tekort aan sanitaire
voorzieningen
oplossen
De humanitaire organisatie Rotary
en het UNESCO-IHE Instituut voor
Watereducatie in Delft (Nederland)
gaan samenwerken om iets te doen
aan het tekort aan water- en sanitaire
voorzieningen in de wereld. De focus
van de samenwerking ligt op het
verhogen van het aantal goed opgeleide
professionals die broodnodig zijn om
plannen te ontwerpen en oplossingen te
implementeren in ontwikkelingslanden
waar de nood het hoogst is.
De Rotary Stichting zal beurzen
verschaffen aan lokale Rotary Clubs en
districten om elk jaar acht studenten
te selecteren en te sponsoren om een
van de drie masterprogramma’s te
volgen die het UNESCO-IHE Instituut
voor Watereducatie aanbiedt. De
programma’s staan in het teken van
gemeentelijke watervoorziening en
-infrastructuur;
waterbeheer;
en
waterwetenschap en techniek.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie
en UNICEF zijn er wereldwijd 2,5 miljard
mensen die het moeten stellen zonder
degelijke sanitaire voorzieningen. Ziekten
die langs water worden verspreid, zoals
diaree, cholera, tyfus en dysenterie, eisen
jaarlijks zo’n twee miljoen mensenlevens.
Het merendeel van de slachtoffers zijn
kinderen jonger dan vijf jaar.
Het
UNESCO-IHE
Instituut
voor Watereducatie in Delft is
wereldwijd de grootste aanbieder
van
postgraduaatopleidingen
in
watereducatie. Het is de taak van het
instituut om de watergerelateerde
expertise van ontwikkelingslanden en
landen in overgang te vergroten zodat ze
hun noden beter kunnen lenigen.

www.unesco-ihe.org

Afghaanse agenten
alfabetiseren
Analfabetisme is een groot probleem in
Afghanistan. Driekwart van de bevolking
kan niet lezen en schrijven. Het gevolg van
drie decennia van oorlog en onzekerheid
en een gebrek aan toegang tot onderwijs
in het land.
Ook bij de politiemacht is het analfabetisme
hoog. Naar schatting 70 procent van de
agenten, die geacht worden om de orde te
handhaven in moeilijke omstandigheden, is
helemaal of in grote mate ongeletterd.
Het UNESCO-kantoor in Kabul startte
daarom in juni 2011 met een project om de
politie in Afghanistan te alfabetiseren. Het
doel is om gedurende een periode van 20
maanden zo’n 3.000 agenten in Kabul en
zeven Afghaanse provincies een opleiding
aan te bieden.

Het Young Masters Programme on Sustainable Development (YMP)
is een internetnetwerk voor educatie over duurzame ontwikkeling
dat steun geniet van het Netwerk van met UNESCO geassocieerde
scholen (ASPnet). Het verenigt middelbare scholieren van over
de hele wereld om meer te leren en samen te werken rond
onderwerpen die rechtstreeks te maken hebben met duurzame
ontwikkeling.
YMP is een leuke en praktische onlinecursus die bestaat uit
verschillende missies. Elk van deze onderdelen duurt ongeveer een
week en vergt drie tot vijf uur werk. De cursus volledig doorlopen
kan normaalgesproken in een twintigtal weken.

gemeenschappelijke aard van issues met betrekking tot
duurzame ontwikkeling en krijgen ze inzicht in de verschillende
lokale perspectieven en oplossingen voor deze uitdagingen die
wereldwijd bestaan.

De cursus is gratis voor scholen, leerkrachten en leerlingen tussen
16 en 18 jaar. Tot nu toe schreven meer dan 20.000 deelnemers
uit 110 landen zich in. Op het einde van de cursus krijgen de
deelnemers een diploma waarvan de deelnemers de waarde zien
stijgen naarmate ze meer opdrachten vervullen. Om de hoogste
scoren te behalen, moeten de studenten aan vrijwilligerswerk
doen eens ze de cursus online hebben doorlopen.

Deelnemers aan de cursus blijven niet gekluisterd aan de computer.
Elke missie bestaat uit een onlinegedeelte waar studenten leren
over een onderwerp op basis van de meest recente onderzoeken
en kennis. Vervolgens krijgen ze verschillende offlineopdrachten
die ze in hun eigen omgeving moeten vervullen. Elke derde missie is
een zogenoemde feedbackmissie. Een groep studenten publiceert
de resultaten van hun opdrachten en krijgt daarop feedback van
andere deelnemers. Zelf moeten ze ook reageren op het werk van
een andere groep studenten.

De cursus is een initiatief van de UNESCO-leerstoel voor Educatie
voor Duurzame Ontwikkeling aan de Universiteit van Lund in
Zweden dat een wereldgerenommeerd instituut voor duurzame
oplossingen huisvest. YMP is gericht op het vinden van oplossingen
voor sociale, economische en ecologische uitdagingen. Studenten
verwerven inzichten en strategieën waarmee ze kunnen bijdragen
tot het aanpakken van problemen rond duurzaamheid in hun land.
De nauwe betrokkenheid van de wetenschappelijke wereld bij
het ontwikkelen van de cursus verzekert dat de inhoud ervan
betrouwbaar en onbevooroordeeld is. YMP is erkend in het kader
van het VN-decennium voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling
(2005-2014) waarvan de coördinatie in handen is van UNESCO.
Om de ervaring zo prikkelend mogelijk te maken, worden
leerkrachten en studenten samengebracht in virtuele
klaslokalen waar ze de resultaten van hun vervulde opdrachten
met elkaar kunnen vergelijken en bespreken. Zodoende
winnen zowel leerkrachten als leerlingen meer inzicht in de

Afghanistan bevindt zich op een kritiek
punt in de overgang naar democratie en
stabiliteit. De internationale troepenmacht
zal het land naar verwachting in 2014
verlaten, waarna de Afghaanse politie
cruciaal zal zijn om de vrede te bewaren en
de veiligheid te garanderen. Veel Afghaanse
geleerden zijn het er over eens dat het niet
enkel van belang is om de militaire macht
volledig over te dragen aan de Afghanen
maar dat dit gepaard moet gaan met de
overgang van verantwoordelijkheid voor
andere diensten en ontwikkeling. Dit kan
niet zonder meer alfabetisering en beter
onderwijs in het land.

kort

Aanbevelingen rond
gender en bio-ethiek

De website van YMP is opgesteld in het Engels, dat ook de
werktaal is, maar bevat een vertaalfunctie die de inhoud in meer
dan 50 talen kan omzetten. Deze vertalingen gebeuren door middel
van een onlinetoepassing en zijn dus niet volmaakt maar ze helpen
wel om moeilijkere thema’s beter te begrijpen.
Er zijn geen vaste data om te beginnen met de cursus.
Geïnteresseerden kunnen zich op elk tijdstip inschrijven. Er gaat
een nieuwe virtuele klas van start van zodra er 15 tot 20 groepen
zijn ingeschreven die in dezelfde periode willen beginnen zodat
ze samen de cursus kunnen doorlopen. Gaandeweg leren de
verschillende deelnemers elkaar beter kennen. Ze kunnen ook
boodschappen naar elkaar sturen en van gedachten wisselen op
een discussieforum.
www.goymp.org/en/frontpage

Onlinemagazine over filosferen
Elk jaar staat UNESCO op de derde donderdag van november
in voor de organisatie van Wereldfilosofiedag. Op 17 november
2011 greep UNESCO deze gelegenheid aan om het eerste
nummer van een nieuw onlinemagazine voor te stellen, The
Women Philosophers’ Journal.
Het nieuwe magazine, dat beschikbaar is in het Engels en het
Frans, wil vooral een platform zijn voor de uitwisseling van
ideeën. De auteurs die bijdragen leveren, kunnen denken en

schrijven zonder beperkingen en vinden langs het magazine een
publiek met een open geest.
Verder zal het magazine informatie verschaffen over
stageplaatsen, beschikbare opleidingen, publicaties, vacatures
enz… die interessant kunnen zijn voor vrouwelijke filosofen,
doctoraatstudenten en onderzoekers met filosofie als werkterrein.
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002131/213131e.pdf
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Ruim 35 000 kinderen nemen deel
aan chemisch experiment

Het International Programme for the Development
of Communication (IPDC) van UNESCO financierde
een workshop over het vergroten van de veiligheid
en de bescherming van journalisten in OostAfrika. Het gebeuren vond plaats van 6 tot 8
december 2011 in Nairobi (Kenia). De organisatie
was in handen van Article 19, een internationale
mensenrechtenorganisatie die zich inzet voor de
vrijheid van meningsuiting. 25 journalisten uit
zes Oost-Afrikaanse landen namen deel aan het
evenement. Ze kwamen uit Burundi, Eritrea, Kenia,
Oeganda, Rwanda en Somalië.

Tot nu toe deden 1.683 klassen van
scholen in alle delen van de wereld mee
aan het Global Chemistry Experiment.
Ze publiceerden de resultaten van
hun werk op een daarvoor bestemde
website. Ongeveer de helft van de
deelnemende klassen behoren tot
scholen in Europa.

De workshop is de start van een reeks initiatieven
om tegemoet te komen aan de toenemende gevaren
die journalisten, mensenrechtenactivisten en
bloggers lopen in deze landen. Bedoeling is om hen
te wapenen om beter om te gaan met de risico’s
die ze tijdens de uitoefening van hun activiteiten
tegenkomen.
“We zijn vastberaden om journalisten te helpen
om zich beter te beschermen en om overheden en
openbare organen te houden aan hun verplichting om
de voorwaarden te scheppen waarin onafhankelijke
en vrije media kunnen gedijen,” aldus Henry Maina,
directeur van Article 19 Oost-Afrika.
De deelnemers zijn aan de slag bij zowel openbare
omroepen als bij grote commerciële mediabedrijven
in de regio. De driedaagse opleiding behandelde
verschillende onderwerpen zoals de internationale
normen inzake de vrijheid van meningsuiting, ethiek
en journalistiek, veiligheid, zelfbescherming en het
omgaan met risico’s.
“Een dergelijke opleiding is waardevol en zeldzaam,”
getuigde deelnemer Stephen Bwire, een Oegandees
journalist. “Ik ben al geruime tijd aan de slag in de
journalistiek en genoot nog nooit een dergelijke
training, ook al bracht ik reeds verschillende keren
verslag uit over conflicten. Dat journalisten uit de
regio, die onder meer de Afrikaanse Missie in Somalië
verslaan, deze workshop volgden zorgt ervoor dat ze
betere inschattingen kunnen maken van de risico’s
waarmee ze geconfronteerd worden.”
Het opleidingsprogramma zal gevolgd worden door
bijeenkomsten om hervormingen te bepleiten en door
het opvolgen van de situatie voor mediamedewerkers
in Oost-Afrikaanse landen. Het is ook de bedoeling
om een netwerk op te richten van journalisten die
speciaal opgeleid zijn om verslag uit te brengen over
aanvallen en wraakacties tegen journalisten.
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Het Global Chemistry Experiment
is gelanceerd naar aanleiding van
Wereldwaterdag 2011. Meer dan
35.000 kinderen uit 77 landen van het
basis- en secundair onderwijs testten
het water dat ze dagelijks gebruiken.
Ze leerden het zoutgehalte en de
zuurtegraad van het water te meten
en hoe ze water kunnen filteren en
distilleren. Vervolgens konden ze
hun bevindingen publiceren op een
onlinekaart.

Het experiment vergt enkel een
basisuitrusting en kan door vrijwel
iedereen worden uitgevoerd. Het
project loopt nog tot 31 maart 2012.
Om de deelname van kinderen uit
ontwikkelingslanden te bevorderen,
werden kits met het benodigde materiaal
gratis uitgedeeld in 30 landen.
Het project kadert in het Internationaal
Jaar van de Chemie dat in 2011 in goede
banen werd geleid door UNESCO en de
Internationale Unie voor Zuivere en
Toegepaste Chemie (IUPAC). Centraal
thema van het internationale jaar was
Chemie – ons leven, onze toekomst.
De slotceremonie vond plaats op 1
december in Brussel.
http://water.chemistry2011.org/web/
iyc/home

Lezen op
mobieltjes in Afrika
In de Zuid-Afrikaanse samenleving zie
je aanzienlijk meer mobiele telefoons
dan boeken. Het inspireerde Steve
Vosloo, die de samenwerking tussen
UNESCO en Nokia coördineert, om een
pilootproject te starten om jongeren
aan het lezen te krijgen. Het resultaat
was m4Lit (mobiles for literacy) dat in
september 2009 een eerste mobiele
roman (m-roman) publiceerde. Het
verhaal, Kontax, verscheen in het
Engels en het isiXhosa. De aanpak
was interactief: lezers werden
gestimuleerd om hun mening te geven
over de evolutie van het plot, om
deel te nemen aan stemmingen, om
commentaar te geven en uiteindelijk
om voorstellen in te dienen voor een
mogelijk vervolg aan het verhaal. Een
paar maanden later verscheen een
tweede m-roman.
De snelheid waarmee jongeren
inpikten op het project was
verbazend. Na zeven maanden
waren de twee verhalen al 34.000

UNESCO en
Europese atletiekfederatie
samen verder op pad
European Atletics en UNESCO vernieuwen hun samenwerking
om atletiek te promoten als motor voor persoonlijke ontwikkeling
en sociale cohesie, met name onder jongeren. De nieuwe
overeenkomst loopt tot 2015.
De beide partners werken sinds 2006 samen en lanceerden
onder meer het Youth Leaders Community project dat
vrijwilligerswerk in de atletiek stimuleert. Er komen ook twee
internationale jongerenbijeenkomsten in de marge van de
Europese Atletiekkampioenschappen in Helsinki (Finland) in
2012 en in Zurich (Zwitserland) in 2014.
Andere projecten in het kader van de overeenkomst zullen
zich onder meer richten op educatieve programma’s tegen
dopinggebruik en op het bevorderen van gelijke kansen voor
meisjes en jongens in de sport.
“Sport is een van de meest krachtige middelen waarover
we beschikken om UNESCO’s boodschap voor vrede en
ontwikkeling onder jongeren te verspreiden,” zegt Irina Bokova,
direcetur-generaal van UNESCO. “De samenwerking met
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Journalisten in Oost-Afrika
beter beschermen

European Atletics brengt ons rechtstreeks in contact met de
grootste sporttak in Europa om initiatieven te promoten rond de
strijd tegen discriminatie, het stimuleren van maatschappelijk
engagement en het versterken van sociale verbondenheid.”
European Atletics is een van de zes internationale
atletiekfederaties. Ze is verantwoordelijk voor de promotie en
de ontwikkeling van atletiek in Europa en organiseert om de
twee jaar het EK atletiek, een van de grootste evenementen op
de sportkalender.

Betere bescherming van cultureel
erfgoed onder water
keer gelezen op mobiele telefoons.
Ter vergelijking: een boek waarvan
3.000 exemplaren verkocht worden,
is een bestseller in Zuid-Afrika.
Gezien dit eerste succes, kwam er een
tweede, langere, m-roman onder de
titel Yoza. Er zijn meer verhaallijnen
en meer onderwerpen. Daarnaast
worden onder de noemer Yoza ook
klassieke werken, zoals bijvoorbeeld
Shakespeare, aangeboden die ook
behoren tot het schoolcurriculum.
Yoza is beschikbaar op mobieltjes in
Zuid-Afrika en Kenia via MXit, een
gratis instant messenger. Het project
wordt gefinancierd door de stichting
Shuttleworth
die
innovatieve
initiatieven ten voordele van sociale
verandering ondersteunt.
http://www.yoza.mobi/

Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de UNESCOconventie voor de bescherming van cultureel erfgoed onder water
vond er op 13 en 14 december 2011 in de Koninklijke Bibliotheek in
Brussel een regionale bijeenkomst en wetenschappelijk colloquium
plaats over de bescherming van onderwatererfgoed. Deze
conferentie werd georganiseerd door UNESCO, in samenwerking
met de Katholieke Universiteit Leuven en het VIOE, het Vlaams
Instituut voor het Onroerend Erfgoed, en onder de auspiciën van
de Vlaamse UNESCO Commissie.
Er liggen naar schatting drie miljoen scheepswrakken op de
zeebodem. Voor de kust van de Middellandse Zee alleen al, liggen
er meer dan 150 gezonken steden – sommige zo groot als Pompeii
en tot 5.000 jaar oud. Maar deze archeologische sites – en de
verhalen die ze vertellen over de menselijke geschiedenis – staan
bloot aan allerlei gevaren. Plunderingen, bergingen, olieboringen
en bouwprojecten bij de kusten zijn slechts enkele van de
bedreigingen voor dit opmerkelijk erfgoed. De bijeenkomst in
Brussel bracht meer dan 200 vooraanstaande academici, experten
en onderwaterarcheologen samen om na te gaan hoe deze sites
worden beheerd en hoe ze beter kunnen worden beschermd.
Aan de vooravond van de bijeenkomst was er aan de Vrije
Universiteit Brussel een publiek luik. Onder de noemer Amazing

History under Water vertelden drie gerenommeerde archeologen
over hun ervaring. James Delgado (National Oceanic and
Atmospheric Administration, VS) sprak over het wrak van de
Titanic. Kenzo Hayashida (Asian Research Institute for Underwater
Archaeology, Japan) vertelde over de vergane vloot van Kublai
Khan. En Nicolas Flemming (National Oceanographic Centre of
South Hampton, VK) liet het publiek een aantal gezonken steden
ontdekken.
De Conventie betreffende de bescherming van cultureel erfgoed
onder water is in 2001 aangenomen door de Algemene Conferentie
van UNESCO. Het verdrag stelt duidelijk dat erfgoed onder water
dezelfde bescherming moet genieten als erfgoed aan land en stelt
een aantal richtlijnen voorop over hoe het moet worden beschermd.
Tot nu toe is het geratificeerd door veertig landen.
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internationaal

Ook UNESCO heeft nu haar
Palestijnse kwestie
tekst: marino bultinck

Op het eindejaarsmenu van UNESCO staan gebakken peren. Nadat de lidstaten van de Organisatie
stemden voor de toetreding van Palestina, zetten de Verenigde Staten de financiering van UNESCO stop
waardoor er een gat van ruim 20 procent ontstond in de begroting.
De Algemene Conferentie van UNESCO brengt om de twee jaar alle
lidstaten van de Organisatie samen op haar hoofdzetel in Parijs om te
beslissen over het programma en de begroting. Dit was dit jaar, van 25
oktober tot 10 november 2011, niet anders maar de meeste aandacht
ging vooral naar de kandidatuur van Palestina om toe te treden tot
de Organisatie. Een heikel punt, gezien de huidige internationale
agenda, dat UNESCO in woelig water bracht en uiteindelijk leidde tot
een financiële kater die dreigt door te wegen op de werking van de
Organisatie.

Die andere nieuwe lidstaat

De toetreding van een land tot UNESCO doet doorgaans weinig stof
opwaaien en wekt geen al te grote belangstelling op bij internationale
media. Of hebt u wel dagenlang stukken zien verschijnen of reportages
gezien of gehoord die uitvoerig bespraken dat ’s werelds jongste
natiestaat, Zuid-Soedan, door de Algemene Conferentie op 27 oktober
2011 is aangenomen als de 194ste lidstaat van UNESCO?

Tijdens de plechtigheden rond de toetreding beloofde de minister van
Cultuur, Jeugd en Sport van Zuid-Soedan, Cirino Hiteng Ofuho, dat het
land een trouwe partner zou zijn. “We roepen de lidstaten van UNESCO
op om ons jonge land te blijven steunen zodat we onze burgers kunnen
helpen om hun achterstand op de rest van de wereld goed te maken
op het gebied van het beheer van cultureel erfgoed, onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek. [...] De nieuwe Republiek Zuid-Soedan
belooft om een actief lid te zijn van UNESCO en haar wereldwijde
familie van naties.”

Enorme uitdagingen aanpakken

Bij haar verwelkoming van UNESCO’s nieuwste lidstaat, wees directeurgeneraal Irina Bokova er op dat de “acht miljoen inwoners van ZuidSoedan voor enorme uitdagingen staan.” Ze beloofde dat “UNESCO
schouder aan schouder zal staan met de bevolking van Zuid-Soedan om
het onderwijssysteem uit te bouwen en hulp te bieden bij het opleiden
van leerkrachten en andere onderwijsprofessionals.”

Volgens het UNESCO Education for All Global Monitoring Report,
voorgesteld in Juba in juni 2011, volgen meer dan een miljoen kinderen
geen basisonderwijs. Dit betekent dat amper de helft van de jonge
kinderen in het land basisonderwijs volgt. Bovendien kent het land de
laagste inschrijvingsgraad ter wereld in het secundair onderwijs en kan
amper 8 procent van de vrouwen lezen en schrijven.
UNESCO’s Internationaal Instituut voor Onderwijsplanning (IIEP) en
UNICEF zijn door de onderwijsminister van Zuid-Soedan gevraagd om
een plan op te stellen om te beantwoorden aan de onderwijsnoden
van het land.

Palestina wordt volwaardig lid

Anders dan die van Zuid-Soedan, deed de vraag van Palestina om toe
te treden tot UNESCO wel heel wat stof opwaaien. Stof dat nog steeds
niet volledig is gaan liggen.
Op 31 oktober 2011 stond de vraag van Palestina op de agenda van de
Algemene Conferentie van UNESCO. De beslissing over het lidmaatschap
viel door stemming, waarbij 107 lidstaten voor stemden en 14 tegen. 52
lidstaten onthielden zich. België stemde voor toetreding, er was geen
Europese eensgezindheid over de kwestie.
De grootste tegenstander van deze toetreding waren de Verenigde
Staten. Zij zijn de mening toegedaan dat het vredesproces in Israël en
Palestina enkel tot een goed einde kan gebracht worden door bilaterale
onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse autoriteiten, en niet
door unilaterale daden zoals de aanvraag van lidmaatschap van
organisaties van de Verenigde Naties. Als een gevolg van de toetreding
van Palestina schortten de Verenigde Staten hun financiële bijdrage
aan UNESCO op, wat voor de Organisatie een aderlating van 22 procent
van het reguliere budget betekent. Een beslissing die zich al meteen liet
voelen: normaalgesproken zou de VS in november 2011 een bedrag van 65
miljoen dollar overmaken aan de Organisatie. Dit ging echter niet door.

Financiële kater

Een Amerikaanse wet uit de jaren negentig verbiedt de regering VNorganisaties te financieren die Palestina als volwaardig lid erkennen. Er
is geen andere mogelijkheid dan de financiering te stoppen, meldde een
woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.
Irina Bokova reageerde op de beslissing van de Verenigde Staten
om de financiële bijdrage aan de Organisatie in te trekken met een
videoboodschap waarin ze wees op de gevolgen daarvan op het terrein.
Zo draagt UNESCO, met steun van de Verenigde Staten, bij tot de
uitbouw van vrije en pluralistische media in landen zoals Irak, Tunesië
en Egypte. In Afghanistan helpt de Organisatie met de alfabetisering
van duizenden politiemensen.
Ook op het vlak van de wetenschappen betekent de steun van de
Verenigde Staten een belangrijke bijdrage. UNESCO bouwt een
wereldwijd systeem voor tsunamiwaarschuwing uit. Dit hielp om
duizenden levens te redden toen Japan in 2011 een tsunami over zich
heen kreeg. In het Midden-Oosten bevordert UNESCO wetenschappelijke
en culturele uitwisseling tussen toponderzoekers.

UNESCO zal de bevolking van Zuid-Soedan helpen om het onderwijs uit te bouwen.
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UNESCO hoopt dat de Verenigde Staten lid zullen blijven van de
Organisatie en dat er een oplossing kan gevonden worden voor de
financiële kink in de kabel tussen het land en UNESCO. De financiële

De toetreding van Palestina tot UNESCO
deed heel wat stof opwaaien.

aderlating brengt immers de opdracht van UNESCO in het gedrang
om te werken aan onderwijs voor iedereen, aan het bestrijden van
extremisme en aan het ondersteunen van nieuwe democratieën.

Noodfonds

Aan het slot van de Algemene Conferentie op 10 november 2011 maakte
UNESCO directeur-generaal Irina Bokova bekend dat de Organisatie een
noodfonds oprichtte om extra middelen te werven om ervoor te zorgen
dat ze haar kerntaken kan blijven vervullen. Lidstaten, donororganisaties,
burgers, enz… kunnen via een website een financiële bijdrage doen.
Het nieuws over de toetreding van Palestina tot UNESCO, en de reactie
daarop van landen zoals de VS, zorgden voor en ongeziene golf van
solidariteit met de Organisatie van burgers, verenigingen en bedrijven
over de hele wereld. De Organisatie hoopt erop dat sommigen deze
sympathie willen omzetten in een geldelijke bijdrage.
“Ik beschouw deze steunbetuigingen als een erkenning voor al het
goede dat UNESCO doet in de wereld. Het zijn zeer concrete indicatoren
van ons succes,” zei UNESCO directeur-generaal Irina Bokova aan het
slot van de Algemene Conferentie.

Kerntaken blijven uitvoeren

Het fonds dat met onlinegiften gespijsd wordt, is niet als andere
zogenaamde extrabudgettaire fondsen. Het is bedoeld om de kerntaken
van UNESCO te financieren om te voorkomen dat deze lijden onder de
uiterst moeilijke financiële situatie waarin de Organisatie zich bevindt.
Ondertussen beloofden een aantal lidstaten extra fondsen aan UNESCO
om het gat te dichten dat de Verenigde Staten in haar begroting
sloegen. Indonesië geeft 10 miljoen dollar om de werking van UNESCO
te verzekeren, Gabon (2 miljoen dollar) en Oost-Timor (1,5 miljoen
dollar) leverden een bijdrage aan het noodfonds, en Qatar steunt de
Organisatie met 20 miljoen dollar.
Het nieuwe jaar brengt dus veel onzekerheid voor UNESCO. Het is
afwachten wat besparingen, fondsenwerving, een charmeoffensief van
de directeur-generaal naar het Amerikaanse parlement en diplomatieke
onderhandelingen zullen opleveren.

Het noodfonds om de onmiddellijke werking van UNESCO te
ondersteunen, kan gespijsd worden op www.unesco.org/donate/
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Inzetten op vredescultuur
en duurzame ontwikkeling
tekst: marino bultinck

Tijdens het Leidersforum over de toekomstige invulling van het mandaat van UNESCO, dient Vlaanderen
zich aan als trouwe partner voor het uitdragen van een vredesboodschap en het bevorderen van
duurzame ontwikkeling.
UNESCO wil een ontmoetingsplaats zijn voor dialoog en het uitwisselen van ideeën. Om
inspiratie op te doen voor hoe de Organisatie haar mandaat de komende jaren kan invullen, is
er voor het eerst tijdens de Algemene Conferentie een zogenoemd Leidersforum gehouden in
Parijs op 26 en 27 oktober 2011. Bedoeling was om van de hoogste regeringsniveaus van de
lidstaten input te krijgen over hoe UNESCO in de toekomst kan bijdragen tot het opbouwen
van een vredescultuur en tot de verdere verspreiding en integratie van het concept duurzame
ontwikkeling. Er namen negen staatshoofden en 56 ministers en delegatieleiders aan deel.

Vrijheid en mensenrechten

Vlaams minister-president Kris Peeters was
een van de sprekers op het Leidersforum. Hij
benadrukt het belang van het uitdragen van
vredescultuur op een moment in de geschiedenis
waarop vele conflicten woeden en burgers op
vele plaatsen in de wereld massaal hun recht op
vrijheid en mensenrechten opeisen.
Peeters hoopt dat UNESCO, net als Vlaanderen,
de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog in
2014-2018 zal aangrijpen om met luide stem de
boodschap ‘No more War’ te verkondigen. De
Grote Oorlog was het eerste internationale conflict
op wereldschaal waarbij miljoenen soldaten en
burgers van de vijf continenten het leven lieten.
UNESCO is uitstekend geplaatst om de herinnering
aan dit conflict en de eruit voortvloeiende wens
voor vreedzame conflictoplossing internationaal
onder de aandacht te brengen.

Internationale weerklank

Vlaanderen wil een partner zijn voor UNESCO om
de herinnering aan Wereldoorlog I op wereldschaal
te verspreiden. Peeters verwijst daarbij naar
de Flanders Fields Declaration die Vlaanderen
in 2012 zal onderschrijven. Deze verklaring zal
beklemtonen dat conflict en lijden nog steeds
niet zijn uitgebannen en dat respect voor het
internationaal recht en de mensenrechten,
samenwerking tussen volken, ontwapening en
integratie, sleutels vormen tot het zorgen voor
een betere toekomst voor de mensheid.

Vlaanderen wil een partner zijn voor UNESCO om de herinnering
aan Wereldoorlog I op wereldschaal te verspreiden.
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De minister-president ziet een duidelijk verband
tussen de twee thema’s van het Leidersforum.
Klimaatverandering, ontbossing, het verlies aan
biodiversiteit en toenemende verwoestijning
vormen een bedreiging voor ons bestaan en voor
de wereldvrede. Duurzame ontwikkeling gaat
uit van het vinden van een evenwicht tussen
economische, ecologische en sociale belangen.
Ook hier ligt een taak voor UNESCO, onder meer
in de aanloop naar de VN Conferentie over
duurzame ontwikkeling (Rio +20) in 2012.

Kennis vergroten

Het is van groot belang dat we meer doen om de natuurlijke rijkdommen
te beschermen, om de knowhow van landen daaromtrent te vergroten
en om te komen tot een geïntegreerd beheer van kustgebieden.
Twee UNESCO-programma’s zijn daarbij cruciaal: het Internationaal
Hydrologisch Programma (IHP) en de Internationale Oceanografische
Commissie (IOC). België is voorstander van het optrekken van het
budget van de IOC tot 2 procent van het totale budget van UNESCO.
Sinds 2005 biedt Vlaanderen huisvesting en ondersteuning aan het
UNESCO/IOC Project Office for International Oceanographic Data
Information and Exchange (IODE) in Oostende. Dit centrum levert
een aanzienlijke bijdrage tot de ontwikkeling van de internationale
oceanografie en tot het bevorderen van een duurzaam gebruik en
beheer van kustgebieden.
In het kader van het Mens- en Biofeerporgramma (MAB) van UNESCO
moet bijzondere aandacht gaan naar droge gebieden. De landen
en mensen die het meest te lijden hebben onder verwoestijning zijn
dikwijls ook deze die er zich het minst kunnen tegen verdedigen. Daarom
financiert Vlaanderen het Sustainable Management of Marginal
Drylands (SUMAMAD) project dat onderzoek voert en kennis vergroot
in Afrika, de Arabische landen, Azië en Latijns-Amerika.

Globale aanpak

Het is de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap om
de armste en meest getroffen mensen en gemeenschappen te helpen
om zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering.
Daarom pleit Vlaanderen ervoor om ontwikkelingshulp meer af te
stemmen op deze nood.
Om beter voorbereid te zijn op, en om te gaan met, huidige en
toekomstige uitdagingen, is een globaal beleid nodig. Een beleid
gericht op het mobiliseren van wereldwijde actie gericht op een groene
en meer duurzame economie en de bestrijding van armoede. UNESCO
kan daarbij optreden als bruggenbouwer door meer strategische
samenwerkingsverbanden af te sluiten met niet-gouvernementele
organisaties, de privésector en andere internationale organisaties die
ijveren voor vrede en duurzame ontwikkeling.

Vlaams minister-president Kris Peeters spreekt
het UNESCO Leidersforum toe.

Expertise toepassen

Peeters looft de expertise waarover UNESCO beschikt maar zou graag
zien dat de Organisatie deze kennis meer op het terrein in de praktijk
brengt. Daarvoor moeten keuzes gemaakt worden zodat de organisatie
de knowhow en de kennis kan helpen vergroten in een aantal duidelijk
afgelijnde deelgebieden. Een dergelijk strategisch gestroomlijnd
UNESCO zal zo meer doelgericht, efficiënter en sterker zijn.
De boodschap die Vlaams minister-president Kris Peeters namens ons
land bracht op het Leidersforum sluit aan bij het geluid dat te horen
was in de tussenkomsten van de andere sprekers. Samenvattend komt
het neer op een bevestiging van het mandaat van UNESCO waarbij de
UNESCO haar programma’s in al haar werkgebieden moet afstemmen
op het bevorderen van vrede (door te werken aan het door iedereen
verwerven van interculturele vaardigheden zoals empathie, spontane
solidariteit en gastvrijheid die de diversiteit van de hedendaagse
samenlevingen weerspiegelen) en duurzame ontwikkeling (door te
werken aan het kweken van groene reflexen en attitudes om een
globaal ecologisch bewustzijn te creëren nu we geconfronteerd worden
met ongeziene klimaatveranderingen en ecologische achteruitgang)
met bijzondere aandacht voor landen met moeilijkheden en voor de
zwakkeren in de samenleving en met een duidelijk engagement voor
het stimuleren van wederzijdse dialoog.

Het is de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap
om de meest kwetsbare mensen beter te beschermen tegen klimaatverandering.
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Helemaal ga ga voor radio
tekst: marino bultinck

De Algemene Conferentie van UNESCO keurde een voorstel goed om voortaan jaarlijks een Wereldradiodag
te vieren om het potentieel en de vele toepassingen van het medium onder de aandacht te brengen.
De lidstaten van UNESCO besloten tijdens de 36ste bijeenkomst van de Algemene Conferentie,
van 25 oktober tot 10 november 2011, om voortaan op 13 februari Wereldradiodag te vieren. De
datum herinnert aan de eerste uitzending van VN Radio in 1946 (zie kader). Wereldradiodag wordt
toegevoegd aan de lijst van officiële internationale dagen die uitgaan van de Verenigde Naties.

De talrijke voordelen van radio

Het initiatief om jaarlijks een Wereldradiodag te houden, komt van Spanje, daarin aangemoedigd
door de Academia Española de la Radio. Het is ingegeven door de populariteit van radio en zijn
unieke kwaliteiten als een relatief goedkope technologie – zowel voor uitzenden als ontvangen
– waarmee een internationaal, nationaal en lokaal publiek kan worden aangesproken. Omdat
radioproductie relatief eenvoudig en goedkoop is, heeft het medium bewezen ideaal te zijn om
in te zetten in gebieden waar veel analfabetisme is of om bijzondere doelgroepen te bereiken
zoals linguïstische of culturele minderheden. Bovendien is radio in veel streken het enige medium
waarover mensen beschikken en zeker het enige dat open staat voor meningen van vrouwen,
jongeren en armen. Radio is ook een essentieel onderdeel bij systemen die waarschuwen
voor nakende natuurrampen en bij hulpverlening achteraf. En door de mogelijkheden van de
digitale technologie maakt radio een evolutie door die nieuwe vormen mogelijk maakt zoals
internetradio en podcasts die toegankelijk zijn via computers en mobiele toestellen zoals gsm’s
of muziekspelers en zo een bredere verspreiding in de hand werken.

Ondanks de vele voordelen van radio, wordt het
potentieel ervan niet ten volle benut. Ongeveer
een miljard mensen blijven verstoken van radio
ook al worden er voortdurend innovatieve
toepassingen voor gevonden. Er is dus nog ruimte
zat voor het vergroten van de belangstelling en de
steun voor radio, onder meer om het uitwisselen
van ideeën en goede voorbeeldpraktijken te
bevorderen. Alhoewel radio voor miljarden
mensen het enige toegankelijke massamedium
is, dreigt het te worden overvleugeld door
digitale technologieën die hoog op de
internationale agenda staan ingeschreven. Een
Wereldradiodag kan het belang van het medium
beklemtonen en een stimulans geven aan
nieuwe initiatieven en toepassingen op het vlak
van beleid, verspreiding en gebruik.

Waarom Wereldradiodag op 13 februari?
Als datum voor de jaarlijkse Wereldradiodag is gekozen voor 13 februari.
Op die dag in 1946 ging VN Radio voor het eerst in de ether vanuit
het VN-hoofdkwartier in New York. De Verenigde Naties wilden een
radiozender omdat “de VN de doelstellingen waarvoor ze zijn opgericht
niet kunnen realiseren tenzij de wereldbevolking volledig geïnformeerd
is over de objectieven en activiteiten van de Organisatie.”
VN Radio produceert dagelijks nieuwsprogramma’s in de zes officiële
talen van de Verenigde Naties: Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Russisch
en Spaans en ook in Kiswahili en Portugees. Voor elke taal is er een
afzonderlijke website. Ze verschijnen dagelijks op een vast tijdstip op de
website en op iTunes – traditionele uitzendingen zijn er niet meer. Er zijn
ook wekelijkse programma’s in Hindi, Urdu en Indonesisch.
Iedereen kan de programma’s van VN Radio gratis beluisteren en
radiostations kunnen ze downloaden en uitzenden. De dagelijkse uitzending
duurt tien minuten en bestaat uit een nieuwsbulletin en twee reportages.
Daarnaast verzorgt VN Radio drie regionale radioprogramma’s: UN and

UNESCO beschouwt radio als een bijzonder instrument voor het uitvoeren
van haar mandaat. Het helpt bij het vervullen van het engagement van de
Organisatie om “de communicatiemiddelen tussen mensen te ontwikkelen
en te vergroten met het oog op het verbeteren van het wederzijds begrip”
en draagt bij tot de “vrije uitwisseling van ideeën in woord en beeld” om
zelfs de meest afgelegen gebieden en de meest achtergestelde mensen
te bereiken met educatieve en culturele programma’s.

Doelstellingen van Wereldradiodag

Het was UNESCO directeur-generaal Irina Bokova die voorstelde om
Werelradiodag te houden op 13 februari. Met de viering van de dag
wil de Organisatie mensen en media meer bewust maken van het
belang van radio, overheden aanzetten om informatie beschikbaar te
maken via radio, en netwerking en samenwerking tussen radiozenders
wereldwijd stimuleren.
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www.unmultimedia.org/radio/
english/ (bovenaan het scherm
kan je kiezen uit acht talen)

Wat heeft UNESCO met radio?

Radio speelt een grote rol in de inspanningen van UNESCO om het
concept van vrije, onafhankelijke en pluralistische media zo wijd mogelijk
te verspreiden. Zo zorgt de Organisatie onder meer voor de verspreiding
van eenvoudige uitzendplatforms (de zogenaamde Radio-in-a-box
opstartkits met kortegolf- en satellietradio’s) in afgelegen gebieden en
leidt ze mensen op om ermee om te gaan. Daarbij gaat zowel aandacht
naar de louter technische aspecten als naar de inhoudelijke invulling
van radio-uitzendingen.

Radio is in veel streken het enige medium waarover mensen beschikken.

Africa, UN Calling Asia and Women
en het Caribbean News Report.
Ook deze magazines met regionale
berichtgeving duren tien minuten
en zijn afzonderlijk te downloaden
om uit te zenden.

Het concept van de Wereldradiodag is vooraf afgetoetst bij allerlei betrokken
partijen zoals vakorganisaties, openbare en commerciële radio-omroepen,
relevante ngo’s, stichtingen, bilaterale ontwikkelingsagentschappen,
de lidstaten van UNESCO en verschillende agentschappen, fondsen en
programma’s binnen de Verenigde Naties. Daaruit bleek dat er een breed
draagvlak bestond voor de viering van een Werelradiodag waarvoor
men animo wil creëren door het gebruik van sociale media, jaarlijkse
overkoepelende thema’s, gelegenheidsuitzendingen, enz…

Radio is vaak het enige medium dat open staat voor
de mening van vrouwen, jongeren en armen.

Wie op de hoogte wil blijven van de verdere ontwikkeling en invulling van
de Wereldradiodag, houdt best de website van het UNESCO Platform
Vlaanderen in de gaten of kan er zich inschrijven op de nieuwsbrief van
de organisatie. Een andere optie is het UNESCO Platform Vlaanderen
te volgen op Twitter of Facebook.

Alles over Wereldradiodag bij UNESCO:
www.unesco.org/new/en/communication-and-information/
events/prizes-and-celebrations/celebrations/world-radio-day/

Nuttige informatiekanalen voor het opvolgen van Wereldradiodag
en andere initiatieven van UNESCO zijn:
www.unesco-vlaanderen.be
http://twitter.com/unescovl
http://www.facebook.com/pages/Unesco-PlatformVlaanderen/192085227475761
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UNESCO is het best bekend voor haar inspanningen om
erfgoed te beschermen. Anders dan vaak gedacht, blijven deze
activiteiten niet beperkt tot het beschermen van uitzonderlijke
monumenten en landschappen via de Werelderfgoedconventie.
Ook andere vormen van erfgoed zoals immaterieel en roerend
erfgoed zijn immers van bijzonder belang en verdienen aandacht
en bescherming.
Zo wakkert het Memory of the World-programma het bewustzijn
aan over het bestaan en het belang van documentair erfgoed
(collecties van bibliotheken, archieven en musea) en biedt het de
lidstaten van UNESCO praktische en technische ondersteuning
om documentair erfgoed te bewaren. Een ander belangrijk
aandachtspunt van het programma is om het documentair
erfgoed zo universeel mogelijk toegankelijk te maken.
Om de publieke opinie te sensibiliseren over de onschatbare
waarde van documentair erfgoed, startte UNESCO met het

aanleggen van het Memory of the World Register dat enkele
van de meest opmerkelijke en betekenisvolle voorbeelden van
documentair erfgoed bundelt. Daaronder ook twee archieven in
Vlaanderen.
In oktober 2003 breidde UNESCO haar arsenaal aan instrumenten
om alle mogelijke vormen van erfgoed te beschermen uit met de
Conventie voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed.
De conventie richt zich op het vrijwaren van orale tradities
en expressies (inclusief talen als uitdragers van immaterieel
cultureel erfgoed), podiumkunsten, sociale gebruiken, rituelen
en festiviteiten, kennis en gebruiken met betrekking tot de
natuur en het universum, en de knowhow die voortkomt uit
traditionele ambachten. Hoe Vlaanderen een beleid ontwikkelt
dat de geest van deze Conventie op het erfgoedveld in de praktijk
brengt en welke voorbeelden van immaterieel cultureel erfgoed
uit Vlaanderen in het kader van het verdrag internationale
erkenning kregen, leest u op de volgende pagina’s.

Het borgen van
immaterieel cultureel erfgoed
in Vlaanderen
tekst: ROB BELEMANS *

Sinds ons land in 2006 toetrad tot de UNESCO-Conventie voor de borging van het immaterieel
cultureel erfgoed, werkt Vlaanderen een beleid uit dat de geest van het verdrag weerspiegelt.
Zelden heeft een internationale verdragstekst zo snel en in
zoveel landen weerklank gekregen als de UNESCO-Conventie
voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed. De snelle
opeenvolging van procedurele stappen (goedkeuring van de
conventie in 2003, in voege treden in 2006, operationele richtlijnen
in 2008 en aangepast in 2010) en het feit dat in minder dan tien jaar
142 landen als verdragspartij zijn toegetreden tot de Conventie,
doen vermoeden dat er wereldwijd een urgente noodzaak wordt
aangevoeld om gemeenschappen te ondersteunen en te faciliteren
bij het borgen van hun immaterieel cultureel erfgoed.

focus

UNESCO@vlaanderen:
immaterieel & roerend erfgoed

Wereldwijd is er grote belangstelling om
erfgoedgemeenschappen te helpen om hun erfgoed
te laten bloeien.

Nieuw werkgebied

De ontwikkelingen rond deze UNESCO-Conventie werden in
Vlaanderen ook via dit tijdschrift vanaf het prille begin van
dichtbij opgevolgd1. België was dan ook relatief snel erbij om
deze Conventie in maart 2006 officieel te aanvaarden. Sindsdien
voeren de bestuurlijke gemeenschappen in België hun eigen beleid
voor het immaterieel cultureel erfgoed uit, dat via contacten op
het intermediaire niveau ook meer en meer op elkaar afgestemd
geraakt. Na bijna zes jaar uitvoeringsbeleid van de Conventie
voor de borging van het immaterieel erfgoed zit Vlaanderen
ook internationaal vergeleken zeker op kruissnelheid en worden
inmiddels alle mogelijke registers van de Conventie bespeeld.
Daarmee lijkt het immaterieel cultureel erfgoed (ICE) zijn plaats
binnen het Vlaamse cultuurbeleid naast de al langer bestaande
aandacht voor onroerend erfgoed (monumenten en landschappen)
en roerend erfgoed (collecties in musea, archieven en bibliotheken)
definitief veroverd te hebben.
Het meest in de kijker lopen de interventies die Vlaanderen de
voorbije jaren ondernam om ICE-elementen van eigen bodem
internationaal onder de aandacht te brengen. Daarvoor zijn er in
de Conventie twee instrumenten voorzien: de Representatieve
lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid
(Art. 16) en het Register van goede praktijken en programma’s
(Art. 18) 2. Op de Representatieve lijst prijken inmiddels zeven
elementen die (mede) op voordracht van de Belgische overheid
1

“in de wereldetalage” van het ICE van de mensheid zijn gezet. Ze
worden in een afzonderlijke bijdrage in dit nummer voorgesteld
en verder toegelicht. Daarnaast heeft Vlaanderen sinds 2011 ook
een voorbeeldpraktijk inzake borging van ICE die in het Register
van best practices werd opgenomen, namelijk het programma voor
het stimuleren van ludodiversiteit, ontwikkeld door Sportimonium
vzw. Ook deze interessante casus en zijn voorbeeldpotentieel
worden in een aparte bijdrage door Eric De Vroede, directeur van
Sportimonium, voorgesteld.

Inventaris opstellen

De UNESCO-Conventie legt aan verdragspartijen de verplichting
op om een inventaris van het ICE op het eigen grondgebied
op te maken en actueel te houden. Vlaanderen voldoet sinds
2008 aan deze verplichting, toen de Inventaris van Immaterieel
Cultureel Erfgoed Vlaanderen werd opgestart. Sindsdien kunnen
erfgoedgemeenschappen in Vlaanderen een ICE-element dat zij
koesteren en waarvoor zij actief borgingsmaatregelen uitvoeren,
aanmelden voor opname in deze Inventaris. De beslissing daartoe
wordt genomen door de Vlaamse minister voor Cultuur na advies
van een ad hoc-commissie. Vlaanderen beschouwt zijn Inventaris
als een soort binnenlandse ICE-vitrine die de grote diversiteit aan
soorten immaterieel erfgoed moet zichtbaar maken en tegelijk het

In UNESCO info 52 (2004) , pp. 17-22 verscheen een eerste attenderend artikel Nieuwe UNESCO-Conventie over immaterieel cultureel erfgoed van de hand van Marc
Jacobs. In de volgende jaargangen verschenen nog een tiental bijdragen waarin verslag werd uitgebracht over de verdere ontwikkelingen op het internationale
UNESCO-forum en – vanaf 2006 – ook over de implementatie van de Conventie in Vlaanderen.

2

Daarnaast is er ook nog een Lijst van het immaterieel cultureel erfgoed dat dringend borging nodig heeft (Art. 17). Die lijst is in wezen exclusief toegankelijk voor
verdragspartijen uit ontwikkelingslanden, die voor een element dat op deze lijst opgenomen wordt beroep kunnen doen op middelen uit het Fonds voor immaterieel
cultureel erfgoed.
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Rijkgeschakeerde waaier van
immaterieel cultureel erfgoed

maatschappelijke bewustzijn van hun waarde moet vergroten en in stand houden. Daarnaast
zal de Inventaris Vlaanderen ook gaan functioneren als een staalboek van methodieken en
maatregelen die het concept borging – het centrale gegeven en hoofddoel van de UNESCOConventie – concreet invullen. De erfgoedgemeenschap van een element dat door de
minister op de Inventaris Vlaanderen wordt geplaatst, heeft immers een rapporteringsplicht
inzake de toegepaste borgingsmaatregelen, hun dynamische ontwikkeling en de effecten op
het ICE in kwestie.

tekst: DAGMAR DEWULF

In juli 2011 werden zeven nieuwe ICE-elementen opgenomen in de Inventaris Vlaanderen:
de zevenjaarlijkse Kroningsfeesten in Tongeren, de Last Post-plechtigheid in Ieper, het
hanenzetten, de Belgische biercultuur, de beiaardkunst, de 25-jaarlijkse ommegang van de
Hegge, en kant maken in Vlaanderen.

“Interactie tussen overheid,
erfgoedorganisaties en -gemeenschappen
bevordert borging”
Vlaamse beleidsvisie

Een sterke impuls voor het verder verbreden en verdiepen van een borgende omgang met alle
mogelijke vormen van ICE in Vlaanderen kwam er einde 2010 in de vorm van een ministeriële
Visienota op het beleid voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen3. De Vlaamse
overheid ziet het als haar taak om – conform de verplichtingen uit de UNESCO-Conventie – het
in Vlaanderen aanwezige ICE te identificeren en te documenteren en de nodige maatregelen te
nemen opdat de erfgoedgemeenschappen hun ICE-elementen zo goed mogelijk kunnen borgen.
Met ‘borgen’ wordt dan bedoelt: een dynamisch proces van intergenerationele overdracht, van
telkens hernieuwde toe-eigening en van adaptatie aan de continu veranderende context waarin
een ICE-element binnen zijn gemeenschap beleefd wordt, vorm krijgt en van betekenis is. De
dynamiek van borging als instandhoudingspraktijk is daarbij even essentieel als het recht van
elke erfgoedgemeenschap om uit te maken in welke vorm(en) en met welke betekenis(sen)
ze een ICE-element wenst te borgen. De overheid – de Vlaamse zeer nadrukkelijk in de boven
vermelde Visienota – cultiveert haar rol daarbij als het faciliteren en onderhouden van zo ideaal
mogelijke omstandigheden, onder andere via het subsidiëren van een netwerk aan landelijk
erkende professionele actoren met allerlei complementaire expertises die adviserend en
ondersteunend van pas kunnen komen bij het ontwikkelen van borgingsprogramma’s op maat
van de grote diversiteit aan ICE-elementen die ook Vlaanderen rijk is. Het eigenlijke werk inzake
borging van ICE moet door en binnen de erfgoedgemeenschappen zelf verricht worden.
Een volgende stap in de zich stilaan uitkristalliserende borgingspraktijk van ICE in Vlaanderen –
en meteen ook een concreet voorbeeld van de hierboven beschreven rolverdeling en interactie
tussen overheid, landelijk erkende erfgoedorganisaties en erfgoedgemeenschappen – is
het ICE-Platform dat momenteel in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en
Media en het Agentschap Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse Overheid ontwikkeld wordt
en vanaf midden 2012 in gebruik genomen zal worden. De bedoeling van dit overkoepelende
digitale werkinstrument is het breedschalig in kaart brengen en documenteren van die grote
diversiteit aan ICE-elementen in Vlaanderen en vooral ook van de actuele borgingspraktijken.
Erfgoedgemeenschappen zullen zichzelf en hun ICE-element in deze databank kunnen
aanmelden. Als ze ook actief met borgingsmaatregelen aan de slag zijn, zal het Platform dat
3

De beiaardkunst is opgenomen in de
Inventaris van Immaterieel Cultureel
Erfgoed Vlaanderen.

zichtbaar maken en zal ervaringsuitwisseling,
expertisedeling
en
het
gezamenlijk
ontwikkelen van efficiëntere (en waar mogelijk
overkoepelende)
borgingsprogramma’s
aangemoedigd en in de kijker geplaatst
worden. Landelijk erkende erfgoedactoren zoals
expertisecentra, erfgoedcellen en musea zullen
hun specifieke expertise hierbij beschikbaar
stellen om inhoudelijke ondersteuning te
genereren. Op die manier draagt het Platform
hopelijk bij tot het verbreden van de aandacht
– die nu zowel in de cultureel-erfgoedsector
als in de brede samenleving nog te eenzijdig
op de Lijsten en Inventarissen gericht is –
naar de heel concrete borgingspraktijken
voor ICE en naar de mogelijke voordelen
die schaalvergroting, internationalisering,
netwerking en expertisedeling voor alle
erfgoedgemeenschappen kunnen bieden.
*	De auteur is Stafmedewerker Immaterieel Cultureel Erfgoed
bij FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.

Overzicht van de werking van UNESCO
rond immaterieel cultureel erfgoed en
achtergrond bij de Conventie:
http://www.unesco.org/culture/ich/
index.php?lg=en&pg=home

De Visienota is integraal gepubliceerd in faro, tijdschrift over cultureel erfgoed Jg. 3, nr. 4 (2010), pp. 4-29 en is ook online raadpleegbaar op de FARO-website:
http://www.faronet.be/e-documenten/een-beleid-voor-immaterieel-cultureel-erfgoed-in-vlaanderen-visienota-vlaams-minister-v
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België: wereldberoemd om zijn bier, chocolade en frieten.
Maar ons land is meer dan dat en talrijke inwoners voelen zich
verbonden met andere uitingen van immaterieel cultureel erfgoed.
Een aantal daarvan zijn ingeschreven op Representatieve lijst van
het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid en helpen zo
om een rijker beeld van ons land te schetsen op wereldschaal.
Daarnaast is ons land betrokken partij bij twee internationale
inschrijvingen op de lijst.

Gezamenlijke verjaardagsviering

Het Leuvense Jaartallenleven is in november 2011 toegevoegd
aan de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed
van de mensheid. Al meer dan 120 jaar is dit een uniek onderdeel
van het Leuvense verenigingsleven. Wanneer een man uit Leuven
de leeftijd van veertig jaar bereikt, wordt hij door het Verbond
der Jaartallen uitgenodigd om samen met zijn jaargenoten een
vriendenvereniging op te richten. Elk jaartal kiest hierbij een eigen
medaille, vlag en uniform. Vervolgens bereidt deze groep zich voor
op de gezamenlijke viering van hun vijftigste verjaardag. Na tien
jaar komt het hoogtepunt wanneer deze mannen hun verjaardag
vieren tijdens een plechtigheid rond het standbeeld van Abraham
in het Leuvense stadspark.
Belangrijk is dat bij de samenstelling van deze vriendenverenigingen
afkomst, rang of sociale status geen belang hebben. Een
doorslaggevend argument voor UNESCO was net het open karakter,
de solidariteit en het onderling engagement binnen elke groep.
Dikwijls worden vriendschapsbanden voor het leven gesmeed. Een
jaartal verdwijnt pas wanneer het laatste lid sterft.
http://www.youtube.com/watch?v=r9jGis5kQ5I

Overzicht van de Inventaris van
Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen:
http://www.kunstenerfgoed.be/ake/view/
nl/4782518-Inventaris+Vlaanderen.html

focus

In totaal telt de Inventaris Vlaanderen daarmee momenteel 26 items. Ze vertonen onderling
een grote diversiteit, met naast stoeten en processies ook veel minder evidente vormen van
immaterieel erfgoed zoals de Vlaamse Gebarentaal en de Sint-Dimpnaviering en Geelse
psychiatrische gezinsverpleging. Op de website van het Agentschap Kunsten en Erfgoed staat
het overzicht van de Inventaris Vlaanderen met foto’s van alle opgenomen elementen.

Een korte voorstelling van de elementen die voor ons land zijn uitgestald in de wereldetalage
van het immaterieel cultureel erfgoed.

De historische link
Vlaanderen / Frans-Vlaanderen
Ten tijde van het middeleeuwse graafschap Vlaanderen en het
hertogdom Brabant vormden pakweg het huidige Vlaanderen
en Frans-Vlaanderen een aaneengesloten gebied. Het mag niet
verwonderen dat beide regio’s vandaag tradities met elkaar
delen. De reuzen- en drakenstoeten zijn er hier een van. Deze
optochten met een religieuze achtergrond kon men vanaf het einde
van de 14de eeuw in het straatbeeld aantreffen. Geleidelijk kwam
ook het profane aan bod en stapten de verschillende stadsgilden
mee in de optocht. Zowel in de Belgische steden Ath, Bergen,
Brussel, Dendermonde en Mechelen als de Franse steden Dowaai
en Kassel zijn de stoeten vandaag onderdeel van een springlevend
historisch erfgoed.

Het Leuvense jaartallenleven is een opmerkelijke vorm
van verenigingsleven.

De reuzen en draken, die dikwijls erg indrukwekkende
afmetingen aannemen, stellen mythische helden of dieren, lokale
beroemdheden, historische of Bijbelse figuren voor. In Bergen
bestrijdt Sint-Joris tijdens de ommegang in een episch gevecht de
draak en zijn “Reuze Papa” en “Reuze Mama” de eregasten van
de stoet in het Franse Kassel. Dendermonde is dan weer bekend
dankzij de tienjaarlijkse Ros Beiaardommegang en de legende van
de Vier Heemskinderen.
In 2005 riep UNESCO deze reuzen- en drakenstoeten uit tot
Meesterwerken van het oraal en immaterieel erfgoed, een
programma dat het pad effende voor de Conventie van 2003. In
2008 werden ze op de Representatieve lijst ingeschreven. Er werd
hierbij onder meer verwezen naar het sociale aspect van deze
optochten. Naast het engagement van de vele vrijwilligers bij de
organisatie van de stoet, zijn het heuse publiekstrekkers waaraan
de talrijke toeschouwers actief deelnemen.
http://www.youtube.com/watch?v=8SbvmiyhEws

Religieuze stoet verweven
met stadsidentiteit

Sinds 2009 prijkt de Brugse Heilig-Bloedprocessie op de
Representatieve lijst. De geschiedenis van de Heilige Bloedprocessie
gaat terug tot de 13de eeuw toen de Vlaamse graaf, Diederik van
de Elzas, na de Tweede Kruistocht Heilig Bloed meebracht uit het
Heilig Land. De pauselijke bul van Clemens V uit 1310 waarin de
authenticiteit werd bevestigd, gaf het relikwie het nodige aanzien.
Tijdens de processie worden verschillende Bijbelse scènes en
verhalen uit de Brugges Gouden Eeuw (15de eeuw) uitgebeeld.
Het schrijn, dat vervaardigd is uit goud, zilver en versierd met
edelstenen, wordt dan de stad rondgedragen.
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Het is waarschijnlijk een van de bekendste religieuze processies. Elk
jaar komen duizenden belangstellenden op Hemelvaart naar Brugge
afgezakt om samen de indrukwekkende stoet en bijhorende evocaties
te aanschouwen. UNESCO beargumenteert de keuze als volgt. In de
eerste plaats is de processie onlosmakelijk verbonden met de Brugse
identiteit. Deze eeuwenoude traditie is volgens de organisatie een
schoolvoorbeeld van hoe jong en oud, Bruggeling en niet-Bruggeling op
een respectvolle manier omgaan met het (eigen) verleden. Het sociale
aspect ontbreekt dus niet.

een sterke band, de traditie wordt ook overgeleverd van generatie op
generatie. Valkeniers in Mongolië, Marokko of Qatar trekken met hun
kinderen de woestijn in om hen de knepen van het vak maar ook om hen
respect voor de natuur en de eigen omgeving aan te leren.
Van het Korea over Syrië tot in België delen valkeniers gemeenschappelijke
waarden, tradities en gebruiken. De valkerij legt de basis voor een
breder cultureel erfgoed van traditionele kledij, liederen en muziek,
poëzie en dans, allen ondersteund door de leefgemeenschappen en
clubs die valkerij in het vaandel dragen.

http://www.youtube.com/watch?v=Diy2OvMJnJI

De valkerij – zo heet de kunst van het vangen en africhten van valken of
andere roofvogels – is eeuwenoud. Sinds de oudheid wordt de valkerij
in het Midden-Oosten beoefend. Vanaf de vroege middeleeuwen raakte
dit ook in Continentaal Europa en onder meer in het hertogdom Brabant
ingeburgerd. Oorspronkelijk werden de vogels ten behoeve van de jacht
afgericht. Met zijn allesziende ogen en scherpe klauwen was de valk
het ideale instrument om kleine prooien te vangen. De Duitse keizer
Frederik II schreef hier zelfs een standaardwerk over. Beroepsvalkeniers
worden vandaag vooral in gezet in de bestrijding van overlast door grote
aantallen vogels.
Valkerij is een sociaal gebeuren. Hier legde UNESCO in 2010 de
klemtoon op in haar beslissing om deze traditie in te schrijven op de
Representatieve lijst. Niet alleen ontwikkelen de valkenier en zijn vogel

Dierenmarkt onder de blote hemel

Elk jaar wordt in het Oost-Vlaamse Sint-Lievens-Houtem op 11 en
12 november Houtem Jaarmarkt georganiseerd. Dit is de laatste
openluchtmarkt voor vee en volbloedpaarden. Honderden handelaars
stellen met trots hun beste dieren voor aan een jury, collega-handelaars,
landbouwers en duizenden nieuwsgierigen. De geïnteresseerden komen
van ver om te kijken, te voelen en eventueel te kopen. Er is een ruime
keuze uit zo’n 600 paarden en een dubbel aan koeien. De eventuele
koop wordt beslecht met de oude onderhandelingstechniek van het
handklappen.
UNESCO schreef de Houtem Jaarmarkt in om verschillende redenen.
In de eerste plaats prijkt de jaarmarkt sinds jaren bovenop de agenda
van menig veehouder en handelaar. Bovendien wordt elk jaar een
buitenlandse regio uitgenodigd om er het lokale vakmanschap en de
eigen streekproducten tentoon te stellen. De jaarmarkt draagt op deze
manier bij tot een duurzame manier van kennisuitwisseling.
http://www.youtube.com/watch?v=QbUCZUn6-gg

“Vlaanderen is goed
vertegenwoordigd op de
Representatieve lijst”
Carnaval in Vlaanderen en Wallonië

Aalst is de carnavalsstad van Vlaanderen. Al meer dan 600 jaar
worden er carnavalsfeesten georganiseerd. Drie dagen lang, net voor
Aswoensdag, verkeert de Oost-Vlaamse Denderstad in een feestroes.
Het is de uitkomst van een jaar lang voorbereidingen aan kostuums en
praalwagens die de nationale en de internationale actualiteit flink op
de korrel nemen. De belangrijkste man of vrouw is Prins Carnaval die
na het ontvangen van de stadssleutel als burgervader de plak zwaait
over de stad. Het meest gedenkwaardige moment is misschien wel de
stoet van de Voil Jeanetten, uitgelaten mannen verkleed als vrouw in
vol ornaat.

Sint-Joris en de Draak (Gustave Moreau 1826-1898),
een onderdeel van het festival Ducasse te Bergen.
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Valkerij: internationale hoogvlieger

http://www.youtube.com/watch?v=1o4c2bRXeqA

Sinds 2010 staat het Aalsterse carnaval ingeschreven op de
Representatieve lijst. UNESCO zegt hierover dat het “een belangrijk
sociale en feestelijk gebeurtenis is die de samenhorigheid bevordert…
en die culturele diversiteit en een interculturele dialoog promoot op
zowel nationaal als internationaal vlak.”

De Heilig-Bloedprocessie in Brugge.

Kijken we even over de taalgrens naar het Henegouwse Binche.
Elk jaar maakt het carnaval er zich tijdens de drie dagen voor
Aswoensdag meester van het anders zo rustige stadje. Deze
feestelijke traditie gaat terug tot de middeleeuwen. Hiermee is het
carnaval van Binche een van de oudste nog bestaande van Europa.
Volgens UNESCO is het bestaan vandaag en het succes te danken
aan de grote inspanningen van de inwoners die zich met veel trots
achter deze traditie scharen.
Op Vette Zondag, de laatste zondag voor Aswoensdag, wordt
het startschot gegeven voor de festiviteiten die drie dagen
lage aanhouden. Vanaf dag één zijn de zogenaamde Mam’selles
present, mannen verkleed in extravagante vrouwenkleren. Het
hoogtepunt komt op Vette Dinsdag wanneer de bekende Gilles de
Binche hun opwachting maken. In de muzikale stoet van pierrots
en harlekijnen zijn de Gilles onmiddellijk herkenbaar door hun
opmerkelijke tenue, een rood-zwart pak met gouden borduursel en
hoofddeksel van struisvogelveren, en het geluid dat ze produceren.
Met hun klompen en de belletjes rond hun middel verjagen de
Gilles de boze geesten en kondigen ze de lente aan. Het gezicht
van de grappenmakers zit verstopt achter een masker met een
kenmerkende bril. Voortbewegend op de kadans van de muziek,
gooien ze met sinaasappels naar het publiek. De parade bereikt
een climax wanneer de Gilles op het Grote Markt een traditionele
dans uitvoeren.
http://www.youtube.com/watch?v=8SbvmiyhEws

Lentekriebels

De inwoners van het Oost-Vlaamse Geraardsbergen vieren
elk jaar de komst van de lente. Dit doen ze op de eerste
maandag van maart met een dubbelfeest; Krakelingen en
Tonnekensbrand. Winkels worden feestelijk aangekleed en de
bakkers bakken naast de traditionele mattentaarten ringvormige
broodjes, de krakelingen. Deze krakelingen spelen de hoofdrol
op het hoogtepunt van het feest. Ze worden gebruikt tijdens de
krakelingenworp op de top van de 110 meter hoge Oudenberg.
Eer het zover is, start aan het romaanse kerkje van Hunnegem in
het centrum van Geraardsbergen een historische stoet richting de
Onze-Lieve-Vrouw in de Oudenbergkapel. In deze kapel worden de
krakelingen door de deken gezegend. Nadien drinken de geestelijke
en wereldlijke overheid wijn uit een 16e-eeuwse zilveren bekeren.
Nadien worden de 10 000 krakelingen in het publiek geworpen. Eén
broodje bevat een briefje dat recht geeft op een gouden krakeling.
’s Avonds verzamelen de mensen opnieuw op de Oudenberg voor
de Tonnekensbrand waarbij een houten ton in brand gestoken
wordt. Op deze manier viert men de komst van de lente.
In 2010 werd het dubbelfeest ingeschreven op de Representatieve
lijst. Volgens UNESCO is dit een waardevolle traditie “die
appelleert op het gemeenschapsgevoel en het historisch
bewustzijn van de deelnemers.” Overigens, een constante voor
alle elementen op de lijst.
http://www.youtube.com/watch?v=e3Jhys1urP0

Een volledig overzicht (compleet met beschrijving, foto’s en filmpjes) van alle elementen op de Representatieve lijst van het immaterieel
cultureel erfgoed van de mensheid is te vinden op: www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011

http://www.youtube.com/watch?v=qpSo6ADTzFo
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tekst: erik de vroede *

De wijze waarop Vlaanderen de voorwaarden schept om volkssporten te laten gedijen, is door UNESCO erkend
als een project dat wereldwijd inspiratie kan bieden voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed.
In de UNESCO-conventie van 2003 over het immaterieel cultureel erfgoed (ICE) is een aantal
instrumenten opgenomen om zichtbaarheid te geven aan het immaterieel cultureel erfgoed
en om het borgen ervan te stimuleren. Zo worden onder andere drie lijsten vooruitgeschoven.
In de eerste plaats is er de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de
mensheid. Het is vooral deze lijst die weerklank heeft gevonden en die tot op zekere hoogte de
bredere inhoud van de Conventie in de schaduw stelt. Al snel komt hier immers het prestige
van de nominatie om de hoek kijken zodat het op de lijst komen belangrijker dreigt te worden
dan het zich daadwerkelijk bekommeren om het immaterieel cultureel erfgoed in brede zin.
De tweede is de Lijst van immaterieel cultureel erfgoed dat dringend borging nodig heeft. Een
derde lijst, eigenlijk een register, bevat programma’s, projecten en activiteiten die het best de
principes en de doelstellingen van de Conventie weerspiegelen en die als voorbeeld gelden van
goede praktijken en die inspirerend kunnen werken voor een goede omgang met immaterieel
cultureel erfgoed.

Zijn tijd vooruit

Het is voor dit register dat het project Ludodiversiteit van het Sportimonium door de Vlaamse
Gemeenschap voor België werd voorgedragen in maart 2010. De werking die het Sportimonium
ontwikkelde rond traditionele sport- en spelvormen, in het begin hoofdzakelijk in Vlaanderen
en in een latere fase wereldwijd, ging van start lang voor er sprake was van de Conventie van
2003. Het parcours dat vanaf 1973 werd afgelegd bleek echter wonderwel te passen in de
geest en de doelstellingen van de conventie.
Sleutelbegrip is ludodiversiteit (ludus: Latijn voor spel) wat verwijst naar de grote
verscheidenheid aan bewegingsvormen die er bestaan en die meestal een lokaal karakter
hebben. Het gaat om een continuüm van fysieke activiteiten met een sportief en/of speels
karakter, lichaamsoefeningen, dansen en acrobatische opvoeringen (Renson 2004). In

Onderzoek bracht een onvermoede
rijkdom aan volkssporten in Vlaanderen
aan het licht.

Vlaanderen gaat het dan bijvoorbeeld om
handboogschieten op de staande of liggende
wip, beugelen, krulbollen, kaatsen, buksschieten
enz… De activiteiten hebben in hoofdzaak
een sportief karakter. In de ons omringende
landen gaat het met uitzondering van het (boog)
schieten om vergelijkbare spelvormen maar
in andere culturen kan de klemtoon anders
liggen. Zo kan de nadruk liggen op het rituele,
het ceremoniële, het contemplatieve of het
coöperatieve. De diversiteit en de rijkdom
van dit erfgoed wordt echter bedreigd door
de globalisatie, de verhoogde mobiliteit, een
toegenomen commercialisering en de invloed
van massamedia. Een van de gevolgen is dat
een beperkt aantal sterk gemediatiseerde en
gestandaardiseerde sporten, dikwijls olympische
sporten, de dienst zijn gaan uitmaken waardoor
regionale, traditionele bewegingsvormen het
moeilijk kregen om zich te handhaven. Het
Sportimonium heeft gedurende jaren geijverd
om de speldiversiteit te bewaren en promotie
te voeren voor de erkenning, appreciatie en
beoefening van de volkssporten in Vlaanderen
in hun (inter)nationale context waarvan een
aantal hun wortels hebben in de dertiende en
veertiende eeuw.

Ontdekking van een rijkdom

De Volkssporttuin laat bezoekers actief kennismaken met allerlei disciplines.
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Aan de basis ligt het onderzoeksproject van
de Vlaamse Volkssportdossiers dat onder
leiding van prof. dr. Roland Renson van
start ging aan de Faculteit Bewegings- en
Revalidatiewetenschappen (KULeuven). In
het kader van de lessen geschiedenis van de
lichamelijke opvoeding werden de studenten op

pad gestuurd om in eigen gemeente na te gaan welke traditionele
spel- en sportvormen er nog werden beoefend. Het onderzoek
bracht verrassende resultaten aan het licht. Er bleek in Vlaanderen
namelijk een onvermoede en rijke traditionele spelcultuur
aanwezig te zijn (Renson & Smulders 1979). Omwille van de karige
hoeveelheid geschreven bronnen werden de gegevens goeddeels
verzameld via participerende observatie. In totaal zijn 1.500
werkstukken samengesteld. Diepgaandere studie, deels op basis
van literatuur en van de dossiers, deels op basis van bijkomend
(veld)onderzoek, resulteerde in een vijftigtal masterthesissen en
een doctoraatsverhandeling (Smulders 1982).
Dankzij het uitgebreide onderzoek ontstond een totaalbeeld van
de grote diversiteit en van de lokale verankering van dit ludieke
patrimonium in Vlaanderen. De rijkdom en variatie overtrof de
stoutste verwachtingen. In West-Vlaanderen werd getrabold en
gegaaibold, in Oost-Vlaanderen vooral gekrulbold en gekaatst, in
Antwerpen gekegeld, in Brabant beoefende men het struifspel en
het struifvogelspel, in Limburg werd er gebeugeld en aan klep- en
buksschieten gedaan. Overal werd er naar de staande en naar de
liggende wip geschoten. Nadien breidde het onderzoek zich uit
naar de aangrenzende streken en naar Europese culturele regio’s
met eigen volkssporttradities.

“Het is belangrijk de
authenticiteit recht te doen”
Belangstelling opwekken

Om de onderzoeksresultaten in de praktijk te brengen en om
het sportieve erfgoed, dat in kaart was gebracht, opnieuw in de
belangstelling te brengen en actief te promoten ontstond in 1980
de Vlaamse Volkssportcentrale (in 2006 omgedoopt tot Centrum
voor Sportcultuur) waarvan de activiteiten in 2009 integraal
werden opgenomen in de werking van het Sportimonium1. Sinds
de oprichting in 1980 werden tal van initiatieven genomen om
de volkssporten opnieuw bekend te maken en nieuw leven in te
blazen.
Om het brede publiek te sensibiliseren voor dit sportieve erfgoed
zijn de resultaten van het onderzoek actief verspreid via boeken,
tijdschriftartikels en folders allerlei. In deze talrijke publicaties
werd niet alleen aandacht besteed aan de historische achtergrond
en de technische kant van de volkssporten maar ook over hoe ze
te revitaliseren en te borgen. Zo werden seminaries georganiseerd
en werd deelgenomen aan (internationale) congressen, zowel met
wetenschappelijke als beleidsgerichte inslag, om enerzijds de
traditionele spelcultuur op de agenda te plaatsen en anderzijds de
‘safeguarding’-mogelijkheden te verkennen.

De baan op

Een belangrijk project in de beginfase was de omvangrijke,
reizende tentoonstelling die in periode tussen 1980 en 1990 een
vijftiental steden in Vlaanderen aandeed. Belangrijk daarbij was
dat de lokale volkssportverenigingen betrokken werden bij deze
tentoonstellingen en onder meer mee zorgden voor demonstraties
1

Op 120 plaatsen in Vlaanderen kan je spelmaterieel lenen.
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Ludodiversiteit in Vlaanderen
en elders

en animatie. Tezelfdertijd stonden vijf kleinere, mobiele
paneeltentoonstelling ter beschikking voor scholen, culturele
centra en sportaccommodaties.
In de loop van de jaren zijn op veel plaatsen demonstraties/festivals
georganiseerd voor een breed publiek, steeds met een klemtoon
op actieve participatie. Een succesvol initiatief was de reeks van
veertien ‘volkssportroutes’ (van Poperinge tot de Maaskant) die
deelnemers langs een aantal cafés leiden waar volkssporten in
situ konden beoefend worden.
Op Europees niveau verzorgde het Sportimonium enerzijds regelmatig
demonstraties van volkssporten uit Vlaanderen in het buitenland en
anderzijds werden dikwijls volkssportbeoefenaars uit het buitenland
naar Vlaanderen uitgenodigd voor demonstraties en uitwisseling van
informatie en expertise in het promotie voeren voor volkssporten,
onder andere tijdens het Europees seminarie over traditionele
spelvormen in Leuven in 1990 (De Vroede & Renson 1991).

Spelen aanmoedigen

Vernieuwend was het circuit in eigen beheer van uitleendiensten
dat op poten werd gezet. Daardoor kon volkssportmateriaal tegen
een geringe vergoeding voor ieder dit dat wou ter beschikking
werd gesteld voor festivals, schoolfeesten, familiebijeenkomsten,
activiteiten van jeugdbewegingen enz. Het spelmateriaal werd
vervaardigd naar authentieke modellen en onderhouden in een
eigen atelier. Het initiatief sloeg aan en diverse gemeentebesturen,
provincies, sportverenigingen, zelfs particulieren, zetten een eigen
uitleendienst op waarvan vele hun spelmateriaal betrokken van
het Sportimonium-atelier. Momenteel worden, verspreid over gans
Vlaanderen, op 120 plaatsen volkssportmateriaal ter beschikking
gesteld. Het initiatief kent trouwens ook navolging in Frankrijk,
Nederland en Wallonië.
Ondertussen werden honderden voorwerpen verzameld samen
met een pak audiovisuele documentatie (waaronder honderden
interviews). Deze collectie werd later een van de pijlers van
de museumcollectie van het Sportimonium en een deel ervan
is opgenomen in de permanente tentoonstelling. In die vaste
opstelling is een van de acht onderdelen integraal gewijd aan
de wereldwijde verscheidenheid van de spel en sport. Het
Documentatiecentrum van het Sportimonium stelt honderden
boeken en tijdschriftartikels over volkssporten in binnen- en
buitenland ter beschikking. Een ‘klassieker’ voor de spelcultuur uit
eigen regio is Het grote volkssportenboek (De Vroede 1996).

Om verwarring te voorkomen gebruiken we vanaf hier ‘Sportimonium’
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Demonstraties en festivals met de nadruk op actieve participatie wakkerden
de belangstelling voor volkssporten aan.

Banden smeden

Op het terrein waren inmiddels goede relaties opgebouwd met de volkssportbeoefenaars en
hun verenigingen en federaties. Sportimonium speelde een belangrijke rol in het met mekaar in
contact brengen van individuele clubs en het oprichten van overkoepelende federaties. Dit leidde
in 1988 tot de oprichting van de confederatie Vlaamse Traditionele Sporten vzw (VlaS) met het
Sportimonium als een van de stichtende leden. Sindsdien groeide VlaS verder uit en het aantal
leden steeg van 500 naar 12.000 uit 23 verschillende volkssportdisciplines. Sinds 1990 is VlaS
erkend en betoelaagd door de overheid. VlaS ondersteunt hoofdzakelijk de volkssportfederaties
en de verenigingen op het vlak van management en promotie. Een belangrijk aspect in deze
samenwerking was de beoefenaars van de volkssporten, de eigenlijke dragers van en voortzetters
van speltradities, bewust te maken van de waarde van ‘hun’ cultureel erfgoed.
Ook internationaal zijn de volkssportbeoefenaars de laatste twee decennia meer en meer uit
hun isolement geraakt en hebben ze mekaar gevonden over de landsgrenzen heen. Dit leidde
tot de oprichting van de European Traditional Sports and Games Association (ETSGA, 2001) en
de International Traditional Sports and Games Association (ITSGA, 2009) waarbij zowel het
Sportimonium als VlaS als mede-initiatiefnemer aan de wieg stonden.
Een wezenlijk onderdeel van het Sportimonium is de Volkssporttuin. In deze tuin – die werd
aangelegd in overleg met de volkssportbeoefenaars van de verschillende disciplines – kunnen
de bezoekers in het verlengde van een museumbezoek actief aan de slag en kennismaken
met beugelen, krulbol, trabol, boogschieten en nog veel meer. De tuin is in een modern en
fris kleedje gestoken om volkssporten van een niet-oubollige kant te tonen. Gekoppeld aan de
volkssporttuin zijn er ook de ‘binnenpretjes’ met kleinere spelen zoals de toptafel, het tonspel,
pierbol, schuiftafel enz… die zijn ondergebracht in het Sportlabo van het Sportimonium.

Omgang met erfgoed

Doorheen de jaren groeide het Sportimonium uit tot een expertisecentrum inzake volkssporten en
wordt als zodanig ook dikwijls geconsulteerd door collega’s uit het erfgoed- en het socio-culturele
veld. Dat mondt vaak uit in gezamenlijke projecten en samenwerking op lange termijn waarbij

Dat de werking rond ludodiversiteit door
UNESCO in het register van beste voorbeelden
is opgenomen heeft uiteraard te maken met de
methodologie en de realisaties maar zeker ook met
het feit dat de initiatiefnemers steeds respectvol
zijn omgegaan met de traditionele spelcultuur.
Het is belangrijk de authenticiteit recht te doen.
Aansturen op aanpassingen of veranderingen om
louter markteconomische/toeristische redenen is
immers afbreuk doen aan de ware aard en houdt
op termijn kwalijke gevolgen in. Cruciaal zijn
de beoefenaars of dragers van het immaterieel
cultureel erfgoed, het moet in eerste instantie
voor hen betekenisvol blijven. Zolang zij zich er
mee kunnen identificeren, het zin- en waardevol
vinden, zullen ze er mee doorgaan en – vooral
– hun spelcultuur doorgeven aan volgende
generaties.

Documentair erfgoed
in Vlaanderen
tekst: marino bultinck

Vlaanderen beschikt over twee internationaal gerenommeerde archieven die een uniek inzicht
bieden in de ontwikkeling van de internationale handelsbetrekkingen en de geschiedenis van
de boekdrukkunst.
UNESCO ontwikkelde een ruim arsenaal aan instrumenten en
programma’s om het erfgoed van de mensheid te vrijwaren voor
toekomstige generaties. Het bekendst is de Werelderfgoedconventie
van 1972 die monumenten en landschappen van “uitzonderlijke
universele waarde” beschermt. Recent kreeg ook het immaterieel
cultureel erfgoed betere bescherming dankzij de Conventie voor
de borging van immaterieel cultureel erfgoed. Maar er is nog
een vorm van erfgoed waarvoor de Organisatie zich inzet: het
documentair erfgoed.

Om de publieke opinie te sensibiliseren over de onschatbare
waarde van documentair erfgoed en om ons collectief geheugen
op te frissen, startte UNESCO met het aanleggen van het Memory
of the World Register dat enkele van de meest opmerkelijke en
betekenisvolle voorbeelden van documentair erfgoed bundelt.
Daaronder ook twee bijzondere archieven in Vlaanderen.

Geheugen van de wereld veiligstellen

waardevol inzicht in de

Of het nu gaat om geluidsopnames van uitgestorven culturen, om
fotografisch bewijsmateriaal van mensenrechtenschendingen, om
het verhaal van vergeten slaven of om manuscripten van grote
denkers en wetenschappers: het zogeheten documentair erfgoed
dat is opgenomen in bibliotheken, archieven en musea is van groot
belang om de mensheid te herinneren aan de gebeurtenissen en
evoluties die onze geschiedenis bepaalden en beïnvloedden.
Het Memory of the World-programma wakkert het bewustzijn aan
over het bestaan en het belang van documentair erfgoed en helpt
de lidstaten van UNESCO om documentair erfgoed te bewaren
via praktische en technische ondersteuning. Een ander belangrijk
aandachtspunt van het programma is om het documentair erfgoed
zo universeel mogelijk toegankelijk te maken.

“Documentair erfgoed biedt
geschiedenis”
Insolvente boedelkamer in Antwerpen

Het archief van de Insolvente Boedelkamer in Antwerpen is een
unieke collectie van documentair erfgoed die ons in staat stelt
om de internationale betrekkingen van de periode 1500-1800
beter te begrijpen.
In de 16de eeuw was Antwerpen een van de belangrijkste centra
van de wereldeconomie. De Vlaamse havenstad was een snel
groeiende en bruisende metropool die zijn rijkdom te danken had
aan de internationale handel, het bankwezen en de communicatie
– vooral tijdens het bewind van de Habsburgse Keizer Karel V, die
een rijk bestuurde ‘waar de zon nooit onderging’. De 17de eeuw was
echter het moment waarop het tij begon te keren: de protestantse
Nederlanders sloten tijdens de onafhankelijkheidsstrijd tegen de
Spanjaarden in 1585 de monding van de Schelde af, wat leidde
tot de ‘val van Antwerpen’. Amsterdam en andere Nederlandse
steden namen de centrale rol van Antwerpen over, maar niettemin
bleef de stad een belangrijk knooppunt, vooral wat de productie
van en handel in luxegoederen betreft.

* De auteur is directeur van het Sportimonium,
museum en expertisecentrum inzake volkssporten.
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de verworven expertise maximaal wordt gedeeld
om onder andere op lokaal vlak de volkssporten
te borgen. Het woord ‘borgen’ wordt gebruikt als
vertaling van de Engelse term ‘safeguarding’ maar
eigenlijk is er in het Nederlands geen volwaardig
equivalent voorhanden. Safeguarding is een
veelomvattend begrip dat, zo wordt het ook in
de Conventie van 2003 geëxpliciteerd, staat voor
identificatie, documentatie, wetenschappelijk,
onderzoek, bewaring, bescherming, promotie,
overdracht, versterking en revitaliseren. Uit
bovenstaand overzicht mag blijken dat die
diverse elementen, het ene al wat prominenter
dan het andere, een plaats hebben gehad in de
werking van het Sportimonium rond traditionele
spelcultuur. Een aantal acties en methodes
hebben navolging gekregen in het buitenland. In
de praktijk bleef dat beperkt tot de wereld van
de volkssporten maar voor een deel zijn ze zeker
bruikbaar voor het borgen van andere vormen
van immaterieel cultureel erfgoed. Voordeel
van het project ’Ludodiversiteit’ is dat het geen
totaalpakket is dat in zijn geheel te nemen of te
laten is. Onderdelen kunnen er worden uitgelicht
al naargelang ze inzetbaar zijn in een andere
context. En, belangrijk in UNESCO-context, is
dat het project methodes aanreikt die niet veel
hoeven te kosten.

Het zakenarchief Officina Plantiniana is een must voor
wie zich toelegt op de studie van de boekgeschiedenis
en de typografie.

Net vanwege de steile groei van de internationale handel werd in
Antwerpen begin zestiende eeuw een speciale instelling opgericht:
de Insolvente Boedelkamer. Toegenomen handel leidde tot
toegenomen welvaart, maar betekende ook een risico in onrustige
tijden. De veelvoorkomende gevolgen waren verliezen, schulden
en faillissementen. Om schuldeisers van faillerende personen of
zaken te beschermen, beval de Antwerpse stadsmagistraat al in
1518 dat alle bezittingen en papieren van de ‘insolvente’ of in faling
geraakte persoon moesten worden beheerd door een gerechtelijk
ambtenaar: de amman.
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Tijdens drie eeuwen ontstonden op die manier meer dan 150
archiefbestanden. Doordat de ‘insolvente’ personen en bedrijven op
internationale schaal opereerden, geeft de hele collectie een uniek
beeld van de internationale en intercontinentale relaties en contacten
in de 16de, 17de en 18de eeuw. Net die ‘extra omstandigheden’ zijn voor
historici veel interessanter dan de oorspronkelijk juridische belangen.
Antwerpse handelaars hadden correspondenten in de hele wereld.
Brieven uit onder meer Cadiz, Lissabon en Rome bleven allemaal bewaard
in de Insolvente Boedelkamer. Naast zakelijke en persoonlijke brieven
bieden rekeningen, boekhouding en aktes inzicht in de internationale
handelsbetrekkingen die Vlaamse, Spaanse, Italiaanse, Schotse, enz…
kooplieden onderhielden. Aan de hand van de gearchiveerde documenten
kunnen zelfs interne strategieën van ondernemingen en handelsfamilies
worden gereconstrueerd.
Zowel nationaal als internationaal zijn deze archieven de omvangrijkste en
rijkste in hun soort voor de vroegmoderne wereldgeschiedenis. Het archief
Insolvente Boedelkamer bevindt zich in het FelixArchief/Stadsarchief van
Antwerpen, waar het in optimale omstandigheden wordt bewaard.
www.felixarchief.be

Zakenarchief Officina Plantiniana

Christoffel Plantijn (ca.1520-1589) is vandaag voor boekdrukkunst en
uitgeverswezen nog steeds een naam als een klok. Deze boekdrukker
en uitgever van Franse herkomst vestigde zich in 1549 in Antwerpen en
richtte daar in 1555 een drukkerij annex uitgeverij op. Zijn nazaten, de
familie Moretus, beheerden het bedrijf na zijn dood verder tot 1876. Het
Plantin-Moretusarchief is het toppatrimonium bij uitstek in de collecties
van het Museum Plantin-Moretus.
Christoffel Plantijn en de Moretussen hebben tot in het midden van
de 19de eeuw nagenoeg alle documenten in verband met de werking
van hun drukkerij, uitgeverij en boekhandel minutieus bijgehouden,
evenals alle persoonlijke en familiale documenten. Plantijn en zijn
opvolgers tekenden in hun boekhouding zorgvuldig alle uitgaven en
inkomsten op. Daardoor beschikt het Museum Plantin-Moretus nu over
het volledige archief van de Plantijnse drukkerij. Die omvat de complete
bedrijfsboekhouding van driehonderd jaar drukkersactiviteit. Ook de
huishoudboekjes van de families bleven bewaard. Daarnaast omvat
dit archief duizenden brieven die de zaakvoerders van het Officina
Plantiniana internationaal uitwisselden met geleerden, auteurs,
collega-uitgevers en boekhandelaren. Zo beschikt het museum over
originele brieven van Lipsius en Rubens.
De talrijke journaals waarin de transacties van dag tot dag werden
genoteerd, zijn in continue series ter beschikking vanaf 1566. Dat geldt
ook voor de grootboeken met hun samenvattingen van boekbestellingen
per cliënt en de registers van alle betalingen aan de werknemers en
externe ambachtslui en kunstenaars. Met in totaal 1382 registers,
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Het archief van de Insolvente Boedelkamer in Antwerpen
werpt een verhelderend licht op de internationale
betrekkingen van de periode 1500-1800.

990 bundels en 1385 losse stukken vanaf de 16de tot en met de 19de
eeuw behoort dit archief daarmee tot de internationaal gereputeerde
archiefbestanden die een must zijn voor wie zich toelegt op de studie
van de boekgeschiedenis en de typografie. Dit geheel van archivalia
vormt ook een unieke goudmijn van uitzonderlijk bronnenmateriaal
voor de geschiedenis van het humanisme en de wetenschappen in de
16de en 17de eeuw. De Gulden Passer, het gebouw dat Plantijn in 1576
betrok en waar hij zijn Officina Plantinia vestigde, was immers niet
alleen de belangrijkste drukkerijuitgeverij op wereldvlak, waarvan in
de tweede helft van de 16de eeuw de afzetmarkt tot in de Spaanse
kolonies in Amerika en Noord-Afrika reikte, maar ook een schitterend
humanistisch centrum met Europese uitstraling. Als belangrijkste
drukker-uitgever van zijn tijd, steeds gericht op alleen de topproductie
van de toenmalige geleerden, onderhield Christoffel Plantijn nauwe
contacten met de intelligentsia van zijn tijd.
Na Plantijns overlijden in 1589 bleven de eerste Moretussen belangrijke
werken bezorgen van toonaangevende 17de-eeuwse wetenschappers
en humanisten uit de Zuidelijke Nederlanden (Justus Lipsius, Erycius
Puteanus, Andreas Schottus, Caspar Gevartius). Anderzijds werd het
bedrijf in de eerste helft van de 17de eeuw eveneens gecontacteerd door
vele geleerden en humanisten van buiten de Zuidelijke Nederlanden,
zoals de historicus Caesar Baronius, bibliothecaris van het Vaticaan,
en kardinaal Federico Borromeo, de grondlegger van de Ambrosiana.
Voor de toenmalige uitstraling van het Officina Plantiniana zorgde
toen de kleinzoon van Plantijn, die na het overlijden van zijn vader De
Gulden Passer leidde. Zelf had hij een zeer grote belangstelling voor de
studie van de Oudheid en was een tijdlang leerling van Justus Lipsius.
Hoewel hijzelf geen persoonlijk oeuvre heeft nagelaten, werd hij door
zijn tijdgenoten om zijn kennis bijzonder gewaardeerd en onderhield hij
nauwe relaties met de intellectuelen van zijn tijd. Voor de illustratie van
zijn uitgaven kon hij bovendien een beroep doen op niemand minder dan
Peter Paul Rubens.
www.museumplantinmoretus.be

Het volledige Memory of the World Register is te raadplegen op:
www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/
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wetenschap

Bijdragen tot het duurzaam beheer
van oceanen en kustgebieden
tekst: Claudia delgado *

Het UNESCO/IOC Project Office for IODE in Oostende trekt de kaart van het afstandsonderwijs om
wereldwijd de expertise over het beheer van oceanografische data en informatie te vergroten.
Hier geniet het nog niet zo’n grote bekendheid maar in de wereldwijde
gemeenschap van mariene data managers, mariene bibliothecarissen
en oceanografen in het algemeen, klinkt de naam van het UNESCO/IOC
Project Office for IODE als een klok. Het projectkantoor is gevestigd in
Oostende van waaruit het de ganse wereld bedient.

Ondersteuning bieden aan marien onderzoek

Vijftig jaar geleden startte de Intergouvernementele Oceanografische
Commissie van UNESCO (IOC) het International Oceanographic Data
and Information Exchange (IODE) programma op. Bedoeling was,
en is, om het mariene onderzoek te verbeteren om zo de exploitatie
en de ontwikkeling van mariene gebieden te ondersteunen. Dit
gebeurt door de uitwisseling van mariene data en informatie tussen
lidstaten te vergemakkelijken en door toepassingen te ontwikkelen
die beantwoorden aan de behoeften van gebruikers van mariene data
en informatie.
Om te beantwoorden aan nieuwe uitdagingen die kwamen bovendrijven
naarmate het IODE-programma zich verder ontwikkelde, is het UNESCO/
IOC Project Office for IODE in april 2005 opgericht. Het projectkantoor
werd mee mogelijk gemaakt door de steun van de Vlaamse Regering
en is gehuisvest op de InnovOcean site in Oostende waar ook het
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), de Provincie West-Vlaanderen
(PAK) en de European Science Foundation - Marine Board (ESF-MB)
kantoor houden. De komst van het projectkantoor gaf een nieuwe
impuls aan de opleindingsprogramma’s en het verschaffen van data- en
informatiediensten binnen het kader van het IODE-programma.

Dienstverlening van het projectkantoor

Een van de belangrijkste diensten die het projectkantoor aan de
lidstaten van de IOC aanbiedt, is het hosten en beheren van websites en
databanken van landen die zelf niet over de infrastructuur beschikken
om dit terdege te doen. Zo staat het projectkantoor in voor bijna 50
oceaangerelateerde websites en databanken.
Het IODE-programma zet sterk in op opleiding, met name op het
ervoor zorgen dat alle lidstaten over de nodige kennis en expertise

beschikken om data en informatie betreffende de oceaan te beheren
en te gebruiken. Op kwaliteit gecontroleerde data en informatie zijn
essentiële onderdelen voor het ontwikkelen van nationaal, regionaal en
internationaal beleid met betrekking tot de oceaan en kustgebieden.
Voor het aanbieden van opleidingen en educatie werkte het IODEprogramma een regionale strategie uit, steunend op Ocean Data and
Information Networks (ODINs). Daarna volgden het OceanTeacher
opleidingssysteem en de Ocean Teacher Academy (OTA), ontwikkeld
en gecoördineerd in Oostende.

“Decentralisatiestrategie zal

Het projectkantoor draagt bij tot het verbeteren van het mariene onderzoek en
ondersteunt zo de exploitatie en de ontwikkeling van mariene gebieden.

opleidingen beter afstemmen op
regionale en nationale behoeften”
Centraal opleidingscentrum

Het UNESCO/IOC Project Office for IODE is wereldwijd het belangrijkste
opleidingscentrum van het IODE-programma. Sinds 2005 volgden bijna
duizend mensen uit 120 landen er een opleiding. Zodoende verbeterden ze
hun individuele technische vaardigheden maar tezelfdertijd vergrootten
ze de technische capaciteit van hun land. Recent is besloten om meer
nadruk te leggen op decentralisatie door een aantal bijkomende
regionale opleidingscentra op te richten. Dit zou moeten zorgen voor
meer cursisten en moeten helpen om de langetermijnimpact van het
opleidingsprogramma te vergroten. Volgend jaar wordt een eerste
nieuw regionaal opleidingscentrum geopend in Hyderabad (India), later
volgen ongetwijfeld nog andere op andere continenten.

Toepassing voor afstandsonderwijs

Ocean Teacher is een veelomvattend opleidingssysteem dat steunt op
het internet. Het kan zowel gebruikt worden bij ‘klassieke’ opleidingen
in de klas, bij opleidingen die klassikaal en afstandsleren combineren,
of als pure onlinetoepassing, bijvoorbeeld door autodidacten.

Structureel bestaat Ocean Teacher uit twee onderdelen: de Ocean
Teacher Open Course Ware (een collectie van cursusinhouden en
aanvullend educatief materiaal zoals handleidingen en specifieke
software) en de Ocean Teacher Digital Library (een collectie van artikels
en andere informatie- en kennisbronnen). Zo zijn er dertig verschillende
cursussen waarmee gebruikers zelfstandig aan de slag kunnen. Ocean
Teacher is gratis, voor iedereen toegankelijk en vereist geen registratie.
Ocean Teacher laat ook toe om cursussen ‘live’ via het internet uit te
zenden. Zo kan een opleiding die gegeven wordt in het UNESCO/IOC
Project Office for IODE rechtstreeks gevolgd worden door studenten
die niet in Oostende aanwezig zijn. Het systeem maakt het ook mogelijk
om voor, na of tijdens de lessen te communiceren met lesgevers en
medestudenten. Geïnteresseerden die op deze manier willen deelnemen
aan opleidingen dienen zich wel op voorhand te registreren.
Wanneer er een opleiding doorgaat in Oostende, worden de lesgevers
zoveel mogelijk gefilmd. Deze video’s komen terecht op een website
zodat cursisten de lessen kunnen herbeleven om moeilijkere
onderdelen beter te leren begrijpen en om geïnteresseerden die de
opleiding niet in Oostende konden volgen, toch de kans te geven om
relevante zaken bij te leren.

Grotere doelgroep bereiken

De Ocean Teacher Academy bestaat uit een cyclus van cursussen
over zowel oceanografisch data- en informatiebeheer als een aantal
interdisciplinaire thema’s. Samen vormen ze de basiselementen om te komen
tot een geïntegreerd begrip van onze oceanen en kustgebieden, zodoende
dragen ze bij tot het gezond houden van de oceanen, hun ecosystemen en
natuurlijke rijkdommen voor toekomstige generaties. Aldus draagt de Ocean
Teacher Academy bij tot het opbouwen en uitbreiden van de expertise in
Nationale Oceanografische Data Centra en in mariene informatiecentra
(zoals bibliotheken en aanverwante instellingen). Dankzij de Ocean Teacher
Academy blijft het personeel van dergelijke instanties op de hoogte van
de laatste methodologische en technische ontwikkelingen aangezien het
voortdurend kansen biedt voor bijkomende professionele ontwikkeling.
De opleidingen van de Ocean Teacher Academy staan open voor iedereen.
Er worden ook opleidingen van cursisten financieel ondersteund, maar
daarvoor komt niet zomaar iedereen in aanmerking. Doorslaggevende
factoren zijn de plaats van het land van herkomst op de landenranking van
de Voedsel- en Landbouworganisatie op basis van het gemiddelde inkomen
en de voedselvoorziening, de verwachte meerwaarde voor de instelling
waaraan de cursist verbonden is en de beschikbaarheid van een eventuele
co-financier, naast de achtergrond en de motivatie van de cursist.

Het projectkantoor is gehuisvest op de InnovOcean site in Oostende.
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jongeren

Ondertussen kunnen we spreken van Ocean
Teacher 2.0, een meer ontwikkelde versie die
voor het eerst werd toegepast in november
2011 voor een opleiding over voorlichting
en communicatie-instrumenten. Het was de
eerste keer dat de lesgever niet naar Oostende
afreisde maar gebruik maakte van technologie
voor afstandsonderwijs om de cursus te geven.
Met behulp van een audioconferentie konden
de studenten in interactie treden met de docent
in Miami. Uit een bevraging achteraf bleken de
studenten deze aanpak best te smaken. Meer
dan 90 procent gaf te kennen nog op deze manier
cursussen te willen volgen.

Blik op de toekomst

Lesgevers worden zoveel mogelijk gefilmd voor toepassingen van afstandsonderwijs.

Inspelen op concrete behoeften

De cursussen die de Ocean Teacher Academy aanbiedt, sluiten aan bij de prioriteiten die de
lidstaten zelf definieerden. De cursussen staan open voor deelnemers van over de hele wereld
maar houden eveneens rekening met de specifieke regionale behoeften van de lidstaten.
Enkele van die prioriteiten zijn het beheer van databanken en het werken met een systeem
dat toelaat om verschillende data op een bevattelijke manier grafisch voor te stellen. Er is ook
een speciale opleiding voor jonge wetenschappers rond het volledige datastroomproces (van
het nemen van stalen tot het aanleveren van dataproducten) waarbij ook een korte praktische
onderzoeksexpeditie wordt voorzien in samenwerking met het VLIZ. Recent tonen lidstaten
steeds meer belangstelling voor de ruimtelijke ordening van mariene gebieden, dus is daar
recent een specifieke opleiding over ontwikkeld.
Alhoewel de Ocean Teacher Academy is opgezet als een opleidingssysteem voor experten in het
beheer van oceanografische data en informatie, en voor onderzoekers die hun kennis over dit aspect
willen vergroten, wordt het ondertussen ook gebruikt voor opleidingen in andere disciplines.

Grenzen verleggen

Buiten de gemeenschap die actief is onder de koepel van het IODE-programma, richt de
Ocean Teacher Academy zich ook op universiteitsstudenten en mariene onderzoekers om hun
bewustzijn te vergroten over het belang van een kwaliteitsvol beheer van oceanografische data
en informatie. Zo is er een speciaal curriculum opgesteld rond het beheer van mariene data.
Deze cursus wordt reeds onderwezen aan de Universiteit Gent aan EMBC masterstudenten
(Erasmus Mundus MSc in Mariene Biodiversiteit en Conservatie) en zal volgend jaar ook
worden aangeboden aan de Universiteit van Algarve (Portugal).

Voor meer informatie: www.oceanteacher.org en www.iode.org
Video’s: http://vimeo.com/iode

De staf van het UNESCO/IOC Project Office
for IODE werkt inmiddels aan nieuwe
toepassingen die onlinecursussen mogelijk
maken waarbij studenten rechtstreeks in
contact staan met de lesgever. Dit past
binnen een decentralisatiestrategie waarbij
afstandsonderwijs het moet mogelijk maken
om een geografisch meer diverse groep van
lesgevers in te schakelen en om meer studenten
te bereiken. In 2012 komt er een eerste test
tussen Oostende en Hyderabad waarbij een
lesgever in een van beide centra tezelfdertijd les
zal geven aan een groep studenten in de klas en
aan cursisten in het andere centrum. Ondanks
het tijdsverschil moet dit haalbaar zijn voor de
meer theoretische onderdelen van de opleiding.
Op die manier wordt er bespaard op middelen
en tijd die anders gaan naar soms lange
verplaatsingen en kunnen er meer studenten
genieten van de opleiding.
Binnen dezelfde strategie van decentralisatie
zullen er in de toekomst, in samenwerking en
met financiële ondersteuning van lidstaten,
meer regionale centra komen om te besparen
op reiskosten en -tijd voor zowel docenten
als cursisten, en om opleidingen beter te
kunnen afstemmen op regionale en nationale
behoeften.

*	De auteur coördineert de opleidingen van het UNESCO/IOC
Project Office for IODE.

Hoe jongeren verandering sturen
tekst: sara willems

Ruim 200 jongeren wisselden ideeën uit over hoe ze de wereld kunnen beïnvloeden en hoe UNESCO hen
daarbij kan ondersteunen.
Van 17 tot 20 oktober 2011 vond in Parijs het UNESCO Jeugdforum plaats.
Vlaanderen vaardigde Sara Willems als jongerenvertegenwoordiger
af naar de zevende editie van het Jeugdforum. Zij werkte mee aan het
eindrapport van het forum dat werd voorgesteld aan het hoogste orgaan
van UNESCO, de Algemene Conferentie die de lidstaten samenbrengt om
te beslissen over het programma en de begroting van de Organisatie.

Rijkgevulde agenda

Het UNESCO Youth Forum werd dit jaar geïnspireerd door de titel
‘How Youth Drive Change’. Dit hoofdthema werd aangevuld door
drie subthema’s: ‘Citizens in action: youth in political and public life’,
‘Countering youth exclusion, vulnerability and violence’ en ‘Breaking
through employment barriers’. Gedurende vier dagen werd aan 210 jonge
mensen uit 127 verschillende landen de kans gegeven om te discussiëren
over deze 4 thema’s. België werd op dit forum vertegenwoordigd door
een Waalse en een Vlaamse jongerenvertegenwoordiger.
Op de eerste dag werden de deelnemers verwelkomd door Irina Bokova
(directeur-generaal van UNESCO). Ze wees alle jongeren erop dat we
in een wereld leven met veel beloftes en mooie vooruitzichten. Maar ze
benadrukte dat we ons moesten afvragen of die wereld ook tolerant en
veilig is en wat de rol van UNESCO in die wereld kan zijn.
Daarna ging het forum van start met een dag vol workshops,
waarin de jongerenvertegenwoordigers hun leiderscapaciteiten
en communicatievaardigheden konden bijschaven. In de volgende
twee dagen werden interessante gastsprekers zoals; Nizan Guanaes
(Voorzitter Grupo ABC Brazil en UNESCO Goodwill Ambassador),
Professor Gunter Faltin en vele anderen aan het woord gelaten in de
plenaire sessies. Er werd door de verschillende gastsprekers vanuit
hun ervaring naar de drie subthema’s van het Jeugdforum verwezen.
Daarnaast werd in het volgestouwde programma de tijd genomen voor
vragen van de jongerenvertegenwoordigers.

Aanbevelingen formuleren

Op dag drie werden de jongeren onderverdeeld in zes discussiegroepen
over o.a. onderwijs, duurzame ontwikkeling en groene maatschappijen.
Deze discussiegroepen met verschillende thematische onderwerpen
hadden als doel specifieke aanbevelingen te ontwikkelen. Deze
aanbevelingen werden vervolgens tot een coherent geheel
omgevormd door het comité dat samengesteld was uit vijf
jongerenvertegenwoordigers uit verschillende regio’s.
Op de laatste dag werd het volledige rapport vervolgens onderworpen
aan aanvullingen en aanpassingen in de plenaire sessie. Deze dag is
ietwat in het honderd gelopen, omdat er over heel veel punten nog niet
genoeg gediscussieerd werd, omwille van de drukke agenda van het
Jeugdforum van de dagen ervoor. Maar het was een zeer interessante
discussie met een goed en ambitieus rapport als resultaat.
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De deelnemers aan het Jeugdforum willen de handen uit de
mouwen steken om de samenleving vorm te geven.

Beste garantie op gelijke kansen

De jongerenvertegenwoordigers benadrukten dat onderwijs en duurzame
ontwikkeling de sleutels zijn naar een maatschappij waarin kansen worden
gecreëerd voor alle jongeren. Vooral diegenen die het steeds moeilijker
hebben in een voortdurend evoluerende wereld, die nog steeds geplaagd
wordt door armoede en ongelijkheid. Het belang van het ontwikkelen van
groene jobs werd in de verf gezet zowel omwille van het veranderende
klimaat, maar ook omwille van de veranderende arbeidsmarkt.
Er werd eveneens belang gehecht aan structurele oplossingen om de
initiatieven die door de jongeren aangereikt worden in een beleidsvisie
om te zetten. Eén van die voorstellen werd letterlijk overgenomen uit de
aanbevelingen van het vorig Jeugdforum en verdient daarom speciale
aandacht. Een Youth Desk oprichten onder de koepel van een Nationale
UNESCO Commissie is de ideale manier om jongeren rechtstreeks in
contact te brengen met de verschillende werkvelden van UNESCO.
Hoewel in enkele landen al een Youth Desk werd opgericht, zijn vele
landen nog niet tot die stap overgegaan. Deze aanbeveling werd
herhaald omdat de jongerenvertegenwoordigers er van overtuigd zijn
dat een Youth Desk de beste manier is om de ideeën van jongeren en
UNESCO op dezelfde golflengte te brengen.

Geen roependen in de woestijn

Het uiteindelijke eindrapport dat door de jongerenvertegenwoordigers
werd opgesteld heeft sterk aan belang gewonnen in vergelijking met
het UNESCO Youth Forum van 2009, aangezien het rapport in alle
commissies van de Algemene Conferentie een punt op de agenda heeft
bezet. Deze positieve aanpassing toont alvast de bereidheid van UNESCO
om echt naar de mening van jongeren te willen luisteren en belooft alleen
maar goeds voor de volgende edities.
Het eindrapport van het zesde UNESCO Youth
Forum is beschikbaar op http://unesdoc.unesco.org/
images/0021/002134/213427e.pdf
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Bangladesh

Cambodja

Burkina Faso

Brazilië

Maleisië

Tsjechië

De elf tekeningen
en schilderijen in
deze collectie werden
geselecteerd uit de
inzendingen voor een wedstrijd
van UNESCO met als opdracht
“teken vrede”. Elke tekening
beeldt een aspect van educatie voor
duurzame ontwikkeling uit en toont hoe

Congo

door kinderogen

Indonesië

publicaties

voor duurzame ontwikkeling

Educatie

Bangladesh

Educatie

voor duurzame ontwikkeling

boeken
Social Science and Policy Changes
Het produceren van wetenschappelijke
kennis die kan helpen bij het formuleren van
oplossingen en het vorm geven aan beleid
is een van de belangrijkste functies van de
sociale wetenschappen. Maar om ervoor te
zorgen dat sociale wetenschappen relevanter
en invloedrijker worden bij het opstellen en
uitvoeren van beleid, moeten er een aantal
maatregelen genomen worden om de afstand
tussen beide domeinen te verkleinen.
En dit is moeilijker dan het lijkt. Uit onderzoek
en ervaring blijkt dat het maken van beleid
een bijzonder complex, vaak subrationeel,
interactief proces is waarbij een breed scala
van actoren betrokken is zoals beleidsmakers,
onderzoekers, belangengroepen, burgers,
middenveldorganisaties, enz… Daarnaast
moeten de sociale wetenschappen zich vaak
verdedigen, zowel betreffende hun relevantie
voor het beleid als betreffende de eigen
wetenschappelijke status.
Dit werk neemt afstand van de instrumentele
visie op de band tussen sociaal onderzoek en
beleid en vestigt de aandacht op een meer
geconstrueerde aard van het gebruik van
sociale kennis. Het gaat in op issues met
betrekking tot de kennisleer van sociaalwetenschappelijk onderzoek, de rol van
sociale interactie en macht bij het produceren
van kennis en de institutionele banden die de
brug vormen tussen onderzoek en beleid.
De auteurs dragen bij tot een levendig
wetenschappelijk debat over democratie
en participatie en over de waarden en
capaciteiten bij een wetenschappelijke
benadering van beleidsvorming.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4846

Tertiary Education in Small States
Kleine staten hebben een aantal van de
uitdagingen en kansen gemeen, ook op het
gebied van hoger onderwijs. Ze worden
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brochure
geconfronteerd met bijzondere beperkingen
in de organisatie van het hoger onderwijs
vanwege hun beperkte beschikbaarheid
van hooggekwalificeerde human resources
en de moeilijkheden bij het realiseren
van schaalvoordelen met betrekking tot
administratie en management.
In veel kleine staten is de tertiaire sector
aanzienlijk gewijzigd. Het aantal inschrijvingen
nam een hoge vlucht, de institutionele
structuur is gediversifieerd en er zijn modellen
ontwikkeld gebaseerd op technologie
en netwerking. Studenten studeren ook
steeds vaker in het buitenland, wat nieuwe
uitdagingen met zich meebrengt, onder meer
op het vlak van de erkenning van diploma’s.
Deze publicatie maakt de balans op van de
recente hervormingen in het hoger onderwijs
in een aantal kleine staten. Ze belicht de
regionale en nationale ervaringen vanuit
verschillende ontwikkelingsperspectieven.
Het boek eindigt met een bespreking van
het beleid, met inbegrip van duurzame
financiering en technologische oplossingen
om de beperkingen van kleine staten te
overwinnen. En het reikt een aantal manieren
aan waarop kleine staten de uitdagingen
kunnen omzetten in kansen.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4847

LHC: Large Hadron Collider
De Large Hadron Collider (LHV) doet
loodionen botsen om de situatie van net na
de Big Bang na te bootsen in gecontroleerde
laboratoriumomstandigheden. De aldus
verkregen gegevens laten fysici toe om een
toestand van materie te bestuderen die
bekend staat als quark-gluon plasma, die
verondersteld wordt te hebben bestaan kort
na de Big Bang.
De ATLAS detector is een van de twee
detectoren van algemeen nut van de LHC.
Hij wordt gebruikt voor onderzoek naar een
breed scala van de natuurkunde, waaronder

de zoektocht naar het Higgs-boson, extra
dimensies en deeltjes die donkere materie
zouden kunnen vormen. ATLAS voert een
reeks metingen uit op de deeltjes die
ontstaan bij de botsingen. Meer dan 2.900
wetenschappers van 172 instituten uit
37 landen werken mee aan het ATLASexperiment.
Het LHC-experiment zal helpen om ons
inzicht te verschaffen in waarom we in een
universum leven dat bijna geheel uit materie
lijkt te bestaan, maar niet uit antimaterie.
Het specialiseert zich in het onderzoeken
van de kleine verschillen tussen materie en
antimaterie.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4851

Global Education Digest 2011
De Global Education Digest 2011 onderzoekt
trends in het secundair onderwijs: de volgende
uitdaging voor landen die naderen tot
universeel primair onderwijs. Wereldwijd is
het aantal kinderen in het secundair onderwijs
verdrievoudigd sinds 1970. En toch blijft de
toegang ertoe beperkt in veel landen.
Het rapport laat zien hoe genderverschillen
aan de basis liggen van het verschil in
opleidingsniveau tussen meisjes en jongens
en onderzoekt hoe de combinaties van
verschillende soorten van ongelijkheid – in
verband met gender, socio-economische
status en geografische locatie – van invloed
kunnen zijn op de mate waarin kinderen die
geen school lopen blootgesteld worden aan
educatieve kansen. Het onderzoekt ook de
human resources en de financiële middelen die
worden geïnvesteerd in scholen. Zo blijkt dat
het aantal leerkrachten secundair onderwijs
met 50 procent is gestegen sinds 1990 maar
dat er desalniettemin tekorten blijven bestaan.
De publicatie presenteert een brede waaier
indicatoren en gegevens over het schooljaar
dat eindigde in 2009 of over het laatste
schooljaar waarover data beschikbaar

zijn. Daarnaast bevat ze gegevens van
het World Education Indicators (WEI)
programma dat gebuikt kan worden om
de prestaties te meten van de nationale
onderwijssystemen in 62 landen,
waaronder de lidstaten van de Organisatie
voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO).
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4872

Directions in Educational Planning
De aard van educatieve planning is sterk
geëvolueerd de afgelopen decennia. Lange
tijd richtte het zich op grote modellen die
uitgingen van macro-planning. Vandaag
de dag spitst het veld zich steeds meer
toe op een gedecentraliseerde aanpak,
niet-gouvernementele financiering
en grensoverschrijdende tendensen
in de context van de globalisering.
Het Internationaal Instituut voor
Onderwijsplanning van UNESCO speelde
een voortrekkersrol bij het aanbrengen
van conceptuele vraagstukken, het
ontwikkelen van nieuwe methoden en het
bevorderen van capaciteitsontwikkeling.
In 2008 organiseerde het Instituut een
symposium over de veranderde context
en inhoud van onderwijsplanning. Er werd
besproken wat er veranderde en wat bleef,
en vooruitgekeken naar de toekomst. Deze
publicatie is gebaseerd op de paper die
tijdens het symposium werden voorgesteld.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4876

Management of Adult Education
Organisations in Africa
Dit boek steunt op de vaststelling
dat volwassenenonderwijs een veel
voorkomende academische discipline

is in verschillende Afrikaanse landen
en dat het belang ervan in de huidige
kenniseconomieën blijft toenemen.
Sterk leiderschap en goed bestuur zijn
noodzakelijke voorwaarden voor het
succesvol functioneren van organisaties
voor volwassenenonderwijs. Vertrekkende
vanuit Afrikaanse perspectieven op
wat goed leiderschap inhoudt, is het
een vurig pleidooi om meer aandacht
te besteden aan de belangrijke rol die
management speelt bij het aanbieden van
volwassenenonderwijs.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4849

Educatie voor duurzame
ontwikkeling door kinderogen
Educatie voor duurzame ontwikkeling kan
op bijzonder veel belangstelling rekenen.
Naarmate het bewustzijn groeit dat de
klimaatverandering onomkeerbaar is en dat
de gevolgen ervan zich steeds harder laten
voelen, groeit het besef dat we allemaal
ons steentje zullen moeten bijdragen
willen we onze levenskwaliteit behouden
en mensen in ontwikkelingslanden en
opkomende economieën een uitzicht
bieden op een betere toekomst.
Maar wat is educatie voor duurzame
ontwikkeling? Welke onderwerpen
dienen er aan bod te komen en hoe breng
je de boodschap het best over zodat er
daadwerkelijk gedragsverandering uit
voortvloeit? Het antwoord staat te lezen op
11 kaarten die verzameld zijn in een map.
De kaarten zijn geïllustreerd met
tekeningen en schilderijen die kinderen
van over de hele wereld maakten rond het
thema ‘vrede’. Elke kaart beeldt een aspect
van educatie voor duurzame ontwikkeling
uit en toont hoe kinderen denken over een
betere en meer eerlijke toekomst. Elke
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kaart bevat ook een kort woordje uitleg
in verband met educatie voor duurzame
ontwikkeling.
Als je de boodschap begrepen hebt, kun je
de fiches als postkaart verzenden om ook
kennissen te overtuigen van het belang
van educatie voor duurzame ontwikkeling
en om hen aan te sporen om bewuste,
meer duurzame, keuzes te maken in hun
consumptiepatroon en levenswijze.
De kaartenset Educatie voor duurzame
ontwikkeling door kinderogen is
uitgegeven door het UNESCO Platform
Vlaanderen en gratis te bestellen via
info@unesco-vlaanderen.be

UNESCO nieuwsbrief

Wil je regelmatig rechtstreeks
in je mailbox informatie
ontvangen over interessante
ontwikkelingen op het vlak
van onderwijs, wetenschap,
cultuur en communicatie
waarin UNESCO een voorname
rol speelt?
Abonneer je op de
elektronische nieuwsbrief
van het UNESCO Platform
Vlaanderen via www.unescovlaanderen.be of vraag ernaar
op info@unesco-vlaanderen.be
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kalender
JANUARI
27

Internationale herdenkingsdag ter nagedachtenis
van de slachtoffers van de Holocaust

FEBRUARI

04	Wereldkankerdag
13	Wereldradiodag
20	Werelddag voor sociale rechtvaardigheid
21 Internationale dag van de moedertaal

MAART

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
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