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wetenschap
De onzichtbare additieven in ons water
chemische stoffen waarover niemand zich eerder zorgen maakte, komen steeds vaker 
voor in het milieu en het (drink)water. deze vaststelling verdient meer aandacht omdat er 
mogelijks gevaar bestaat voor mens en natuur. unesco zet het probleem op de agenda.

onderwijs
Twee op drie kinderen in Afrika kunnen niet naar de middelbare school
er zijn onvoldoende plaatsen op de schoolbanken in het secundair onderwijs. Meisjes zijn 
hiervan het grootste slachtoffer maar overal zijn er aanzienlijke investeringen nodig om 
jonge mensen de kans te geven om aan armoede te ontsnappen.

Nieuwe boekenreeks voor Afrika
educatieve reeks kinderboeken snijdt gevoelige thema's aan en bevordert de sociale 
ontwikkeling van kinderen.

gender
Waarom geen vrouw in de wetenschap?
er is geen enkele reden waarom vrouwen niet even goed als mannen kunnen presteren in 
de wetenschappelijke wereld. unesco en l'oréal startten een internationaal programma 
om vrouwen te stimuleren om te kiezen voor wetenschappen. Het nationale luik van dit 
programma kende onlangs drie beurzen toe aan jonge onderzoeksters.

vredescultuur
Kindsoldaten een nieuwe toekomst bieden
unesco Goodwill ambassadeur Forest whitaker spreekt over zijn inzet om kinderen en 
jongeren die buiten hun wil in een wereld van geweld terechtkwamen, te helpen om hun 
leven terug op een spoor te krijgen dat uitzicht biedt op een volwaardige toekomst.

cultuur
Een bijzondere plaats voor de verbeelding
sinds het begin van de 21ste eeuw openden talrijke virtuele bibliotheken de deuren op het 
internet en zit het e-boek duidelijk in de lift. Zullen deze nieuwe media het papier inhalen 
en achterlaten? de chileense schrijver antonio skármeta meent van niet en denkt dat het 
'traditionele' boek de digitale storm zal doorstaan.

Kan poëzie de wereld redden?
unesco lanceert een programma in het teken van interculturele dialoog gebaseerd op het 
werk van Tagore, neruda en césaire.

erfgoed
Geheugen van de wereld opgefrist
Het register waarmee unesco wil zorgen dat ons collectief geheugen niet afbrokkelt is 
uitgebreid met zeven bijzondere voorbeelden van documentair erfgoed.

communicatie
Opleidingen journalistiek versterken in Afghanistan
als onderdeel van haar inspanningen om het onderwijs in afghanistan tot internationaal 
niveau op te krikken, helpt unesco bij het opstellen van een aangepast curriculum 
journalistiek - wat meteen ook de democratie in het land ten goede komt.
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Hoe de Verenigde 
Naties de oceanen 
willen redden
overbevissing, het verval van 
kustgebieden, vervuiling, dalende 
biodiversiteit… het zijn enkele van 
de problemen die de gezondheid van 
de oceanen bedreigen. om er iets aan 
te doen, stellen vier vn-organisaties 
een plan voor om het beheer van de 
oceanen te verbeteren en de schade 
die ze lijden te beperken.

The Blueprint for Ocean and 
Coastal Sustainability is een 
gezamenlijk initiatief van unesco, 
met haar Intergouvernementele 
oceanografische commissie (Ioc), 
het vn-Milieuprogramma (uneP), de 
voedsel- en landbouworganisatie 
(Fao) en de Internationale Maritieme 
organisatie (IMo).

de uitdagingen die moeten worden 
aangepakt zijn het terugdringen 
van de verzuring van het zeewater 
en het verlies aan biodiversiteit, en 
het verbeteren van de efficiëntie 
van de institutionele mechanismen 
ter bescherming van de oceanen en 
kuststreken.

de oceanen bedekken 70 procent 
van het aardoppervlak maar slecht 
1 procent van dit gebied geniet 
bescherming. Zestig procent van de 
belangrijke mariene ecosystemen 
is beschadigd of lijdt onder 
overexploitatie. op die manier verloren 
mangroves 30 tot 50 procent van 
hun oorspronkelijke oppervlakte 
en krompen de koraalriffen met 
20 procent: tendensen die de 
kwetsbaarheid van dichtbevolkte 
kustgebieden vergroten. de oceanen 
absorberen bijna 26 procent van de 
co2-uitstoot maar dit zorgt wel voor 
een grotere zuurtegraad van het 
zeewater hetgeen gevolgen heeft 
voor plankton en zo voor de ganse 
voedselketen.

UNESCO wil het toilet heruitvinden
de bill & Melinda Gates stichting kent een bedrag van 8 
miljoen dollar toe aan het in delft gevestigde unesco-IHe 
Instituut voor watereducatie en zijn partners. Het geld is 
bestemd voor postgraduaateducatie en onderzoek die zich 
toeleggen op het zoeken naar oplossingen voor de sanitaire 
problemen van arme stadsbewoners in afrika ten zuiden van 
de sahara en Zuidoost-azië.

volgens professor damir brdjanovic, die het project bedacht 
en coördineert, gaat het om het grootste onderzoeks- en 
educatieprogramma ooit dat is afgestemd op de sanitaire 
noden van arme stadsbewoners. Gedurende een periode van vijf 
jaar zal het project ruim 500 experts uit ontwikkelingslanden 
opleiden en 130 ‘jaar’ aan onderzoek opleveren.

“om te beantwoorden aan de behoeften van de 2,6 miljard 
mensen die niet over veilige sanitaire voorzieningen beschikken, 
moeten we niet enkel het toilet heruitvinden maar ook veilige, 
betaalbare en duurzame manieren vinden om menselijke 
uitwerpselen op te vangen, te behandelen en te recycleren,” 
aldus sylvia Mathews van de bill & Melinda Gates stichting. “Het 

is van groot belang dat we daarvoor nauw samenwerken met 
lokale gemeenschappen om tot langdurige sanitaire oplossingen 
te komen die het dagelijks leven van mensen verbeteren.”

Het onderzoek in het kader van het project concentreert zich op vijf 
hoofdthema’s: slimme sanitaire oplossingen voor sloppenwijken 
en informele nederzettingen; sanitaire noodoplossingen 
na natuur- en antropologische rampen; gedecentraliseerde 
sanitaire voorzieningen; goedkope opvang en behandeling van 
afvalwater en ten slotte het beheer van rioolstromen.

http://www.unesco-ihe.org/

Adviezen voor toekomst UNESCO
de uitvoerende raad van unesco kwam samen van 21 
september tot 6 oktober 2011. dit orgaan ziet toe op de uitvoering 
van het programma van de organisatie en bereidt de algemene 
conferentie van lidstaten voor.

op de voorlaatste dag van de 187ste bijeenkomst van de 
uitvoerende raad stemden de 58 leden over de kandidatuur van 
Palestina om lid te worden van unesco. de 40 stemmen voor, vier 
tegen en 14 onthoudingen, betekenen een positief advies van de 
uitvoerende raad. als tweederden van de leden van de algemene 
conferentie (25 oktober tot 10 november) voor het lidmaatschap 
van Palestina stemmen, krijgt de organisatie er een lidstaat bij.

de uitvoerende raad stemde ook in met de voorstellen om de 
strategie van unesco voor afrika bij te sturen, onder meer door 
het netwerk van veldkantoren van unesco op het continent uit te 
breiden. “unesco legt sterk de nadruk op afrikaanse prioriteiten,” 
reageert Irina bokova, directeur-generaal van de organisatie. “Ik 
ben vastberaden om in te zetten op ons Priority africa programma 
om het uit te bouwen tot een doeltreffend instrument voor het 
ontwikkelen van onderwijs, voor het opbouwen van competenties 
bij jongeren waarmee ze een job kunnen vinden, en voor het 
vergroten van de erkenning voor afrikaanse cultuur.”

een heikel punt op de agenda van de uitvoerende raad was de 
kwestie van de unesco-obiang nguema Mbasogo Internationale 
Prijs voor onderzoek in de biowetenschappen. de stichting van de 
president van equatoriaal-Guinea wil deze prijs financieren tot grote 
woede van mensenrechtenorganisaties. Zij wijzen op het gebrek 
aan onderwijs en basisvoorzieningen voor de bevolking in het land 

terwijl de president en zijn familie zich in weelde wentelen. de 
uitvoerende raad besloot, na een lang debat, om een werkgroep 
op te richten die verder onderzoek moet verrichten teneinde in de 
lente van 2012, bij de volgende zitting van de uitvoerende raad, 
tot een besluit te komen.

de uitvoerende raad riep ook twee internationale dagen in het 
leven: wereldradiodag en de Internationale dag van de jazz. Ze 
zullen respectievelijk op 13 februari en 30 april gevierd worden. 
wereldradiodag wil vooral de cruciale rol van radio benadrukken 
voor ontwikkeling, mediapluralisme en democratisch bestuur. de 
Internationale dag van de jazz is een kans om jazzmuziek te vieren 
als een “verenigende kracht” voor de toenadering tussen culturen.

de uitvoerende raad van unesco.
http://www.unesco.org/new/en/executive-board/

de werking van unesco voor afrika.
http://www.unesco.org/new/en/africa-department/

9 nieuwe Geoparken 
sluiten zich aan bij 
UNESCO-netwerk
unesco steunde in 2004 de oprichting 
van het Globaal netwerk van nationale 
Geoparken. Het netwerk verenigt sites met 
geologisch erfgoed dat van een bijzondere 
wetenschappelijke of educatieve waarde 
is of die gekenmerkt worden door hun 
zeldzaamheid of uitzonderlijke schoonheid. 
daarenboven moeten ze op een structurele 
manier beheerd worden, over duidelijk 
afgebakende grenzen beschikken en 
voldoende uitgestrekt zijn om duurzame 
economische ontwikkeling mogelijk te 
maken, voornamelijk via toerisme.

Het bureau dat het netwerk coördineert, 
kwam van 16 tot 18 september 2011 bijeen 

in het Geopark van Gea in noorwegen. 
daar werden negen nieuwe Geoparken uit 
zeven landen toegelaten tot het netwerk 
dat nu 87 Geoparken telt in 27 landen over 
de hele wereld.

de jongste leden van het Globaal netwerk 
van nationale Geoparken bevinden zich 
in china, Frankrijk, IJsland, Ierland, Italië, 
Japan en spanje.

www.unesco.org/new/en/natural-
sciences/environment/earth-sciences/
geoparks/

In 2003 startte de standaard met een mooie 
zomerse traditie. Gedurende een periode in 
juli en augustus stelt de krant in elke editie 
gratis een pagina ter beschikking van een 
‘goed doel’ om zijn werking of drijfveren voor 
te stellen aan de lezers.

dit jaar lieten bijna 100 organisaties weten 
dat ze wilden meedingen naar de negende 
de standaard solidariteitsprijs. op 24 juni 
2011 voerde een jury uit de 75 effectief 
ingezonden creaties een eerste selectie door, 
want de ruimte in de krant was beperkt tot 
24 advertenties. eén van de gelukkigen was 
het unesco Platform vlaanderen. onze 
advertentie verscheen op 10 augustus 2011.

Het unesco Platform vlaanderen gelooft 
in een multiculturele samenleving waarin de 
rechten van iedereen gerespecteerd worden 
en zet zich bijgevolg in voor het verspreiden 
van het gedachtegoed van unesco. deze 
vn-organisatie streeft naar een vreedzame 
wereld gebaseerd op de rijkdom van culturele 
diversiteit door internationale samenwerking 
te stimuleren rond onderwijs, wetenschap, 
cultuur en communicatie & informatie.
 
reclamebureau 720 degrees illustreert de 
relevantie van unesco’s betrachting aan 

de hand van een concreet maatschappelijk 
voorbeeld: de europese uitdaging om ervoor 
te zorgen dat kinderen van roma van hun 
recht op onderwijs kunnen genieten. de 
advertentie werd mee mogelijk gemaakt door 
Getty Images.

www.standaard.be/extra/
solidariteitsprijs/2011/

De Standaard Solidariteitsprijs

4 I I 5



k
o

rt

UNESCO helpt burgers recht
op informatie uit te oefenen 
in Marokko
In het kader van de inspanningen van unesco 
om de vrijheid van informatie en de toegang tot 
informatie die tot het publieke domein behoort, te 
bevorderen, organiseerde het unesco-kantoor 
van rabat, in samenwerking met Transparency 
Marokko, een conferentie op 20 oktober 2011 over 
de vrijheid van informatie in Marokko. de conferentie 
bracht vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties, media-organisaties, internationale 
organisaties en regeringsvertegenwoordigers bijeen 
om de vooruitgang te evalueren die is geboekt in 
Marokko betreffende de erkenning van het recht op 
vrijheid van informatie en om toekomstige stappen te 
bespreken voor de effectieve implementering ervan.

de nieuwe Marokkaanse grondwet, aangenomen per 
referendum op 1 juli van dit jaar, bepaalt duidelijk 
in zijn artikel 27 dat voor alle burgers het recht op 
toegang geldt tot publieke informatie waarover 
openbare instanties beschikken. 
 
unesco zet sinds enkele jaren in op het promoten 
van de toegang tot informatie van het publieke 
domein. onder meer via haar referentieteksten, zoals 
de aanbeveling van 2003 betreffende de bevordering 
en het gebruik van meertaligheid en universele 
toegang tot cyberspace en de beleidsrichtsnijnen 
uit 2004 voor de ontwikkeling en bevordering van 
de publieke domein informatie van de overheid. 
de wetgevende vooruitgang in Marokko is een 
belangrijke prestatie en weerspiegelt het sterke 
engagement van de overheid om werk te maken van 
een duurzame hervorming van de samenleving, aldus 
de organisatie. 
 
nu moeten nieuwe stappen worden gezet om de 
effectieve uitvoering van dit recht te verzekeren. Hoe 
dit kan, was het belangrijkste onderwerp voor de 
discussies tijdens de conferentie. 
 
Tot slot greep unesco de gelegenheid aan om haar 
studie voor te stellen met de titel Vers un droit d’accès 
à l’information publique au Maroc (naar het recht op 
toegang tot publieke informatie in Marokko). de studie 
maakt de balans op van de voortgang en de zwaktes 
inzake de vrijheid van informatie in Marokko en stelt 
hervormingen voor in lijn met de internationale normen 
met het oog op het realiseren van de ambitie die is 
vervat in de nieuwe Marokkaanse grondwet.

www.unesco.org/new/fileadmin/MulTIMedIa/HQ/
cI/cI/pdf/news/droit_acces_information_maroc.pdf

Gezocht: 2 miljoen leerkrachten
naar aanleiding van de jaarlijkse werelddag van de leraar (5 
oktober) publiceerde het unesco Instituut voor statistiek een 
reeks cijfers waaruit blijkt dat er wereldwijd minstens twee 
miljoen leerkrachten moeten bijkomen om de internationaal 
afgesproken doelstelling te bereiken om tegen 2015 alle 
kinderen van basisonderwijs te laten genieten.

Het lerarentekort treft niet enkel ontwikkelingslanden. 
alhoewel tweederden van het tekort zich in afrika ten zuiden 
van de sahara situeert, behoren landen zoals de verenigde 
staten, spanje, Ierland, Italië en Zweden tot de 112 landen die 
met hetzelfde probleem kampen.

Het cijfer van twee miljoen houdt geen rekening met de 
mensen die uit het beroep stappen omwille van pensioen, 
ziekte of een loopbaanwissel. om dit verlies op te vangen, 
moeten er in de periode tussen 2009 en 2015 goed zes miljoen 
mensen aan de slag gaan als leraar willen we de doelstelling 
voor 2015 realiseren.

Gendergelijkheid was het centrale thema van de werelddag 
voor de leraar 2011. wereldwijd maken vrouwen 65 procent 
uit van het lerarenkorps in het primair onderwijs. Maar zowel 
hun werkomstandigheden, verloning als status gaan erop 
achteruit.

“als we onze dochters en zonen gelijke kansen willen geven 
om hun volle potentieel te bereiken en om van hun rechten te 
genieten, moeten we beleid en strategieën ontwikkelen die 
gekwalificeerde mannen en vrouwen motiveren en aantrekken 
om voor het lerarenberoep te kiezen, en hen helpen om een 
leeromgeving te creëren waarin sprake is van gendergelijkheid,” 
zo staat in een gezamenlijk statement te lezen dat is ondertekend 
door Irina bokova, directeur-generaal van unesco, en de 
toplui van het Kinderfonds van de verenigde naties (unIceF), 
het vn-ontwikkelingsprogramma (undP), de Internationale 
arbeidsorganisatie (Ilo) en de internationale federatie van 
onderwijsvakbonden education International (eI).

Nieuwe collectie 
klassieke Arabische literatuur 
digitaal beschikbaar
Het unesco-kantoor in rabat lanceert het vijfde volume van de 
digitale bibliotheek van klassieke arabische literatuur, Majaliss. 
deze is te raadplegen via internet en op cd-rom en biedt gratis 
toegang tot honderden boeken die deel uitmaken van het publieke 
domein. Zo worden de toegang tot, en de bescherming van, het 
cultureel erfgoed in de arabische wereld verbeterd.

Het arabische woord ‘Majaliss’ betekent ‘zitplaats’ en wordt gebruikt 
om de verschillende soorten formele wetgevende parlementen in 
islamitische landen te beschrijven. Het is ook een gemeenschappelijke 
term voor een vergadering, dialoog of uitwisseling. de digitale 
bibliotheek Majaliss van unesco biedt een modern platform 
voor het delen van klassieke werken van de arabische literatuur. 
 
Het project Majaliss verzekert de beschikbaarheid van klassieke 
werken van de arabische literatuur voor een groot publiek in 
een gemakkelijk toegankelijk digitaal formaat en richt zich op 
de korte termijn op het mogelijk maken van het lezen, bewerken 
en afdrukken van arabische teksten. op lange termijn wil 
Majaliss bijdragen tot het vergroten van de knowhow van 
nationale en regionale organisaties op het gebied van behoud 
van documentair erfgoed.

 
de offline versie van Majaliss bestaat momenteel uit een 
reeks van vijf cd-roms. elke cd-rom bevat een collectie 
gedigitaliseerde boeken en bevat een applicatie om beter te 
leren lezen en schrijven. Het vijfde deel van Majaliss bestaat 
uit 40 gedigitaliseerde arabische klassieke boeken over de rol 
van arabische vrouwen en hun participatie in de samenleving 
doorheen de geschiedenis. Het bevat ook een audio-bibliotheek, 
bestaande uit 15 luisterboeken gelezen door professionele acteurs. 
 
Majaliss is een resultaat van samenwerking tussen deskundigen 
en academici in de arabische literatuur, IT-specialisten en lokale 
verenigingen. Het wordt gesteund door de Islamitische organisatie 
voor onderwijs, wetenschap en cultuur (Isesco). de digitale 
bibliotheek Majaliss op het internet wordt regelmatig verrijkt met 
nieuwe gedigitaliseerde werken. 

http://rabat.unesco.org/majaliss/

Ruimtetechnologie 
ter bescherming van 
werelderfgoed
een van unesco’s partners voor 
ruimteonderzoek, de chinese academie 
voor wetenschappen, opende in Peking 
een Internationaal centrum voor het 
Gebruik van ruimtetechnologie voor 
cultureel en natuurlijk erfgoed dat 
onder auspiciën van unesco zal 
opereren. Het centrum zal instaan 
voor de verzameling en verwerking 
van satellietwaarnemingen en 
lidstaten helpen bij het opvolgen 
en documenteren van culturele en 
natuurlijke erfgoedsites en voor het 
maken van toekomstmodellen over de 
toestand van het erfgoed.

Het initiatief leunt aan bij een project 
dat het europees ruimteagentschap 
en unesco in 2001 opstartten ter 
ondersteuning van werelderfgoedbeheer 
met behulp van ruimtetechnologie. 

ondertussen groeide het uit tot een 
breed samenwerkingsverband van 53 
partners.

een voorbeeld van de uitvoering van het 
project vinden we in het Mexicaanse 
calakmul. dit biosfeerreservaat is 
tevens een werelderfgoedsite en 
de overheid gebruikt informatie van 
satellietbeelden om de site te beheren. 
belgische onderzoeksinstellingen 
gebruikten aardobservatiegegevens 
van de Formostat 2 en sPoT satellieten 
om de evolutie van het landgebruik in 
het gebied in kaart te brengen en om te 
speuren naar sporen van archeologische 
ruïnes in het omliggende regenwoud. 
dit gebeurde met steun van het 
belgisch Federaal wetenschapsbeleid.

Hoe kan je zelf invloed uitoefenen
op klimaatverandering?
In het kader van het youthXchange-project dat unesco en het vn-Milieupro-
gramma (uneP) in 2001 opstartten, stellen beide partners een nieuwe gids 
voor – de eerste in een nieuwe reeks waarin mondiale problemen worden ge-
duid en er wordt verteld hoe je zelf kan bijdragen tot de oplossing ervan.

Het eerste deel uit de reeks staat in het teken van de band tussen 
klimaatverandering en de levensstijl van jongeren en wil een meer duurzame 
levenswijze aanmoedigen. Het is gericht op jongeren (15-24 jaar) en mensen 
die met jongeren werken zoals leerkrachten en verantwoordelijken voor 
jeugdbewegingen.

de gids belicht klimaatverandering vanuit wetenschappelijk, politiek, 
economisch, sociaal, ethisch en cultureel perspectief. de complexe thema’s 
die aan bod komen worden in een bevattelijke taal uitgelegd en geïllustreerd 
met cijfers en feiten, grafieken, foto’s, voorbeeldpraktijken en verwijzingen 
naar allerlei bijkomende informatiebronnen.

de gids is opgedeeld in de volgende hoofdstukken: leren als verandering, 
(de impact van) klimaatverandering, duurzaam leven, voedsel en drank, 
energiebesparing, reizen en mobiliteit, vrije tijd en entertainment, shoppen, 
geld en werk, samenwerking met anderen, en zelf actie ondernemen.

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002128/212876e.pdf
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Meer dan 60 miljoen organische en niet-organische bestanddelen zijn 
gedocumenteerd door de registry of the american chemical society, het 
meest up-to-date en volledig overzicht van chemische stoffen wereldwijd. 
elke dag komen er 12.000 nieuwe chemische producten op de markt. van 
de meer dan 49 miljoen chemische stoffen die commercieel beschikbaar 
zijn, wordt minder dan 1 procent geïnventariseerd of gereguleerd.

de levenscyclus van deze chemische bestanddelen reikt veel verder dan het 
gebruik waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld waren. veel ervan dringen in 
de bodem, de lucht, rivieren en de zee. bovendien blijkt uit onderzoek dat 
veel chemische stoffen die historisch niet als vervuilend beschouwd werden 
– zoals farmaceutica – nu toch in het water en het milieu aanwezig zijn. 
bijgevolg worden mensen en ecosystemen blootgesteld aan deze onzichtbare 
contaminanten die bestempeld worden als 'opkomende vervuilers'.

waT Is er aan de Hand?
Hoe groot is het probleem en welke bedreiging vormt het voor onze 
gezondheid en de ecosystemen? dat is de vraag dit het Internationaal 
Hydrologisch Programma (IHP) van unesco wil beantwoorden door 
onderzoek en wetenschappelijke uitwisseling rond dit vraagstuk te 
bevorderen en door het publiek bewustzijn te vergroten.

voor de eerste casestudie in het kader van dit nieuwe initiatief, werkt 
unesco samen met de nationale autonome universiteit van Mexico 
(unaM). Tussen 2009 en 2011 brachten onderzoekers de aanwezigheid 
in kaart van vervuilende stoffen in afvalwater, oppervlaktewater, 
grondwater en de bodem in de Tulavallei, een gebied dat sinds 1912 
wordt geïrrigeerd met onbehandeld huiselijk afvalwater. de studie 
toonde aan er relatief lage concentraties van vervuilende stoffen 
aanwezig zijn in de bodem en het water. alhoewel de resultaten 
geruststellend zijn, is er meer onderzoek vereist om een goed zicht te 
krijgen op de omvang van deze onzichtbare bedreiging.

de voorbije eeuw verlegde de chemische industrie de focus van zware 
chemische processen naar organische chemie. organische chemie 
was oorspronkelijk gebaseerd op koolstof en andere bestanddelen 
die levende organismen produceren maar breidde haar terrein 
ondertussen uit naar bestanddelen die kunstmatig gesynthetiseerd 
worden zoals plastic en geneesmiddelen. de uitzonderlijke vooruitgang 
op het gebied van geneesmiddelenproductie en andere industriële 
processen zorgden voor de uitroeiing van ziektes en maakten ons leven 
veel comfortabeler. Maar het maakte onze moderne samenlevingen 
ook sterk afhankelijk van technologieën waarbij allerlei chemische 
bestanddelen in het spel zijn, zowel in alle economische sectoren als 
in alle andere takken van het leven.

De onzichtbare additieven 
in ons water

wetenschap

waT ZIJn deZe nIeuwe vervuIlers?
nieuwe en opkomende vervuilende stoffen omvatten een brede variëteit 
van chemicaliën die gebruikt worden in het dagelijks leven. Het gaat 
onder meer om geneesmiddelen en verzorgingsproducten, pesticiden, 
chemicaliën voor de industrie en het huishouden, metalen, surfactans 
(stoffen die producten, afhankelijk van de behoefte, meer of minder 
oplosbaar maken in water of olie en gebruikt worden in detergenten, 
insecticiden, laxeermiddelen, verf, shampoo, zaaddodende middelen, 
tandpasta enz… ), industriële additieven en oplosmiddelen. veel van 
deze chemische stoffen zijn giftig voor de mens en in het water levende 
soorten.

TeKsT: saranTuyaa Zandaryaa * 

Chemische stoffen waarover niemand zich eerder zorgen maakte, komen steeds vaker voor in het milieu 
en het (drink)water. Deze vaststelling verdient meer aandacht omdat er mogelijks gevaar bestaat voor 
mens en natuur. UNESCO zet het probleem op de agenda.

Tot deze complexe chemicaliën behoort de grote groep van endocriene 
disruptors. deze verstoren het hormonale evenwicht van mensen of 
dieren. Ze omvatten zowel synthetische bestanddelen die gebruikt 
worden als actieve ingrediënten in geneesmiddelen als hormonen die 
in de natuur voorkomen.

Geneesmiddelen en verzorgingsproducten zoals cosmetica, shampoo en 
zeep zijn ook een bron van bezorgdheid. verschillende geneesmiddelen 
die worden toegediend aan mensen en dieren zijn aangetroffen in 
afvalwater en rivieren, zelfs als de concentratie nagenoeg niet op te 
sporen was. de meest aangetroffen geneesmiddelen zijn pijnstillers, 
antibiotica, cholesterolremmende middelen en antidepressiva.

Moeilijk afbreekbare organische vervuilende stoffen worden 
algemeen beschouwd als gevaarlijk voor de gezondheid van mensen 
en ecosystemen. Ze worden gebruikt in pesticiden of bij de productie 
van industriële goederen, zoals bijvoorbeeld pvc. ondanks de giftigheid 
is pvc alomtegenwoordig. er worden ramen of andere structuren 
uit vervaardigd maar het komt ook voor in kledij, opblaasboten, 
zetelbekleding enz…

Hoe KoMen Ze In HeT waTer TerecHT?
nieuwe en opkomende vervuilende stoffen komen in verschillende 
concentraties voor in gezuiverd en onbehandeld afvalwater, industriële 
stromen en landbouwafwatering en stromen in rivieren, meren en 
kustwateren. ook rioolwater bevat veel van deze stoffen.

Mensen kunnen in aanraking komen met deze stoffen via drinkwater 
aangezien traditionele waterzuiveringsinstallaties niet zijn ontworpen 
om ze uit te filteren. afvalwater wordt ook gebruikt om landbouwgrond 
te irrigeren in gebieden waar water schaars is zodat mensen met 
deze chemische stoffen in contact komen door het consumeren van 
landbouwproducten.

vervuilende stoffen komen ook op ons bord terecht in schaaldieren 
en vis. aangezien veel van deze stoffen moeilijk afbreekbaar zijn en 
oplossen in vet, blijven ze lange tijd aanwezig in het water en worden ze 
opgeslagen in het vet van vissen en andere in de zee levende dieren.

onderzoek wees uit dat vissen, zowel gekweekt als in de natuur 
gevangen, organische bestanddelen bevatten die door de mens zijn 
geproduceerd. Moeilijk afbreekbare giftige stoffen en zware metalen 
zoals lood zijn aangetroffen in vissen en schaaldieren in meren en 
kustgebieden wereldwijd.

welKe ZIJn de GevolGen voor de GeZondHeId 
van Mensen en ecosysTeMen?
er is wetenschappelijk bewijs dat veel chemische stoffen die 
als opkomende vervuilers erkend zijn, kankerhoudende tumoren, 
geboorteafwijkingen en groeiproblemen kunnen veroorzaken en 
de vruchtbaarheid kunnen beïnvloeden. endocriene disruptors 
kunnen onvruchtbaarheid veroorzaken en de seksuele ontwikkeling 
verstoren. er zijn gevallen bekend van vermannelijking van vrouwen 
of vervrouwelijking van mannen bij mensen en dieren. volgens de 
wereldgezondheidsorganisatie is er vermindering van de mannelijke 
vruchtbaarheid tengevolge van een lager aantal zaadcellen bij mannen 
van verschillende bevolkingen. niettemin is er meer onderzoek nodig om 
ontegensprekelijk een verband aan te tonen tussen de aanwezigheid van 
endocriene disruptors in het milieu en de mannelijk vruchtbaarheid.

er zijn veranderingen vastgesteld in de geslachtsratio van vissen in 
europese rivieren. Zo produceren mannelijke vissen stroomafwaarts 
van waterzuiveringsinstallaties vrouwelijke proteïnen in rivieren in het 
verenigd Koninkrijk. er zijn ook aanwijzingen dat de wijde verspreiding 
van ziektes en misvormingen van larven bij vissen in de noord-oost 
atlantische oceaan te wijten is aan watervervuiling. verder komen er 
studies aan over het al dan niet bestaan van een oorzakelijk verband 
tussen menselijk overgewicht en de aanwezigheid van endocriene 
disruptors in vis en andere voedselbronnen: runderen en (pluim)vee 
krijgen hormonen toegediend om meer vlees te produceren.

alhoewel er nog maar weinig bekend is over de gevolgen van 
farmaceutische reststoffen voor het leven onder water, toonde onderzoek 
aan dat pijnstillers, ontstekingsremmers en cholesterolverlagende 
pillen giftig kunnen zijn voor plakton en vissen, vooral als ze er lang 
aan blootgesteld worden. antidepressiva zouden de ontwikkeling, 
de voortplanting en het gedrag beïnvloeden van sommige schaal- en 
weekdieren.

Terwijl er nog maar weinig onderzoek is gevoerd naar de individuele 
effecten van opkomende vervuilers voor de gezondheid van mensen 
en ecosystemen is er nog helemaal geen onderzoek gedaan naar de 
cumulatieve impact ervan op mariene omgevingen en het menselijk 
lichaam.

waaroM worden de oPKoMende vervuIlers 
nIeT beTer oPGevolGd?
Momenteel is er geen sprake van nieuwe en opkomende vervuilers 
in de regelgevingen in verband met water en milieu. Men beschouwt 
ze niet als een prioriteit. bijgevolg wordt er niet naar gezocht bij de 
controle van afvalwater en drinkwater alhoewel de technologie ervoor 
bestaat. over het algemeen beperkt de controle van de waterkwaliteit 
zich tot een aantal elementaire fysieke en chemische parameters zoals 
pH-waarde, temperatuur, troebelheid en bepaalde bacteriën.

bovendien is het bijzonder duur en tijdsintensief om water te testen op al 
deze complexe bestanddelen en ze eruit te verwijderen. conventionele 
waterzuiveringstechnieken zijn er niet op afgestemd alhoewel de meest 
recent toegepaste technieken er wel in slagen om sommige endocriene 
disruptors en actieve bestanddelen van geneesmiddelen gedeeltelijk 
uit het water te filteren. we mogen ook niet vergeten dat het goed 
mogelijk is dat er nog andere, tot nu toe onbekende, chemische stoffen 
aanwezig zijn in het water.

Er komen verschillende chemische stoffen voor in ons water
waarvan we de impact niet kennen.

UNESCO wil meer onderzoek naar de gevolgen
van chemische stoffen in de watercyclus.
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Er zijn onvoldoende plaatsen op de schoolbanken in het secundair onderwijs. Meisjes zijn hiervan het 
grootste slachtoffer maar overal zijn er aanzienlijke investeringen nodig om jonge mensen de kans te 
geven aan armoede te ontsnappen.

Twee op drie kinderen
in Afrika kunnen niet 
naar de middelbare school

onderwijs

Heel wat landen slagen er niet in om te voldoen aan de vraag naar secundair onderwijs. vooral 
in afrika ten zuiden van de sahara is de situatie zorgwekkend. er is slechts voor 36 procent 
van de kinderen van middelbare schoolleeftijd een plaats op de schoolbanken beschikbaar. en 
meisjes in de regio hebben het moeilijker dan waar ook om toegang tot onderwijs te krijgen. 
een en ander staat te lezen in de jongste editie van de Global education digest die het unesco 
Instituut voor statistiek jaarlijks publiceert.

vraaG sTIJGT sneller dan aanbod
wereldwijd steeg het aantal leerlingen dat secundair onderwijs volgt om de tien jaar met bijna 
100 miljoen. Maar nu er steeds meer leerlingen het basisonderwijs afmaken, stijgt de vraag naar 
secundair onderwijs exponentieel.

“er kan geen sprake zijn van ontsnappen aan armoede zonder een sterke uitbreiding van 
het secundair onderwijs. Jongeren hebben er recht op en het is de enige manier om hen de 
kennis en de vaardigheden te verschaffen waarmee ze een degelijke baan kunnen vinden 
in de geglobaliseerde wereld van vandaag,” zo reageert unesco directeur-generaal Irina 
bokova op het rapport. “een goed opgeleide bevolking is de grootste rijkdom van een land. de 
ongelijkheid die aangetoond wordt in dit rapport, weegt zwaar door op het al dan niet bereiken 
van de internationaal afgesproken ontwikkelingsdoelen.”

MeIsJes worden noG sTeeds acHTerGesTeld
de voorbije jaren boekte geen enkele regio meer vooruitgang in het verhogen van het aantal 
inschrijvingen in het secundair onderwijs dan afrika ten zuiden van de sahara. en toch kunnen 
ruim 21 miljoen kinderen er niet naar de middelbare school. Meisjes zijn het grootste slachtoffer: 
ze krijgen aanzienlijk minder kansen dan jongens om naar school te gaan en worden sneller dan 
jongens thuis gehouden.

ook in Zuid- en west-azië ligt de weg naar school voor meisjes bezaaid met obstakels. Het 
aantal meisjes dat er school loopt is weliswaar gestegen maar nergens anders is de financiële 
situatie en de locatie van het gezin zo doorslaggevend voor de kansen van meisjes in het 
onderwijs. een voorbeeld: in Pakistan heeft een 10 tot 12-jarige jongen van een welgesteld 
stadsgezin drie keer meer kansen om onderwijs te volgen dan een meisje van een arm gezin 
dat op het platteland woont.

regio’s waar de onderwijskansen van meisjes aanzienlijk gestegen zijn, zijn oost-azië en het 
stille Zuidzeegebied. ook in de arabische landen gaat het de goede richting uit. Meisjes hebben 
er zelfs een betere kans om het lager secundair onderwijs af te maken dan jongens. Maar er is 
wel een serieus tekort aan plaatsen, zowel voor meisjes als voor jongens, in het hoger secundair 
onderwijs. en ook hier zijn minder welgestelde gezinnen geneigd om eerder jongens dan meisjes 
naar school te sturen. bij rijke families valt dit onderscheid op basis van geslacht weg.

de nIeuwe uITdaGInG
“er valt een centrale boodschap te distilleren 
uit het rapport: secundair onderwijs is de 
volgende grote uitdaging,” aldus Hendrik van 
der Pol, directeur van het unesco Instituut voor 
statistiek. “een op drie kinderen woont in een 
land waar secundair onderwijs formeel verplicht 
is maar de wetten worden niet nageleefd. daar 
moeten we verandering in brengen.”

om het secundair onderwijs uit te breiden, zijn 
nieuwe middelen nodig. secundair onderwijs 
is duurder dan basisonderwijs, onder meer 
omdat leerkrachten moeten worden opgeleid 
om specifieke vakken te geven. ook de kosten 
om kinderen naar het secundair onderwijs te 
sturen lopen hoog op. een huishouden in afrika 
ten zuiden van de sahara besteedt er gemiddeld 
de helft van zijn budget aan. In latijns-amerika, 
het caraïbisch gebied, oost-azië en het stille 
Zuidzeegebied gaat gemiddeld een kwart tot 
40 procent van het huishoudbudget naar de 
opleiding van kinderen. een groot verschil 
met de gezinnen in noord-amerika en europa 
die er gemiddeld amper 7 procent van het 
huishoudbudget aan moeten besteden.

TeKsT: MarIno bulTIncK

om alle bovenvermelde redenen is de omvang van de menselijke 
blootstelling aan farmaceutica en chemicaliën nog niet geëvalueerd, 
ondanks de bezorgdheid over de gevolgen op lange termijn van 
blootstelling aan geneesmiddelen in zelfs lage concentraties, 
vooral met betrekking tot foetussen, kinderen en mensen met 
gezonheidsproblemen. evenmin is de impact van endocriene disruptors 
en andere industrieel geproduceerde chemische stoffen op dieren 
en het milieu systematisch vastgesteld en opgevolgd. er bestaat ook 
bezorgdheid dat de voortdurende blootstelling aan antibiotica de 
doeltreffendheid van deze geneesmiddelen aantast waardoor we op 
zoek moeten naar een nieuwe generatie van antibiotica.

waT MoeT er Gedaan worden?
Het is duidelijk dat er nood is aan een beleid en regelgeving om de 
grote hoeveelheid chemicaliën te controleren die ons water dagelijks 
vervuilen en om te vermijden dat de nieuwe generatie farmaceutica 
erin terecht komen. Gezien de wetenschappelijk onzekerheid over de 
gevolgen voor het milieu van opkomende vervuilers moeten we onze 
voorzorgen treffen.

de situatie is het meest dringend in ontwikkelingslanden. naarmate 
op technologie gebaseerde economieën groeien en de levensstandaard 
verbeterd in deze landen, neemt ook de productie en het gebruik van 
chemische stoffen toe. verschillende industrieën in het noorden, 
waaronder chemische bedrijven, verhuisden hun productie naar het 
Zuiden waar er minder expertise is over de gevaren van chemische 
stoffen en de regelgeving veel lakser is, als ze al bestaat. Grote 
hoeveelheden van onvoldoende behandeld of onbehandeld afvalwater 
en water gebruikt tijdens industriële processen worden dagelijks 

geloosd in het oppervlaktewater en de kustwateren van deze landen.
een van de hoofddoelen van het nieuwe unesco-project is om 
ontwikkelingslanden te helpen om hun kennis te vergroten over 
opkomende vervuilers door hen een forum aan te bieden voor 
wetenschappelijke uitwisseling, samenwerking en het delen van 
ervaringen door de organisatie van seminaries en workshops. om 
een voorbeeld te geven: tijdens de wereldwaterweek in september 
vorig jaar, organiseerde unesco in stockholm een seminarie over de 
impact van opkomende vervuilers op de waterkwaliteit. Het bracht 
onderzoekers samen uit west- en oost-europa, latijns-amerika en 
afrika om er hun bevindingen voor te stellen en uit te wisselen en 
mogelijke oplossingen te bespreken.

beleid en regelgeving moeten ook verder gaan dan de watersector 
om de bron van de vervuiling aan te pakken. er zijn maatregelen nodig 
om te zorgen voor schone, veilige en duurzame productie, gebruik en 
verwerking van alle chemische stoffen. dit kan onder de vorm van 
het recycleren van farmaceutica, door te investeren in organische 
landbouw of door het vermijden van het lozen van gevaarlijke 
chemicaliën in het water. Het gebruik van chemische stoffen waarover 
grote bezorgdheid bestaat, moeten worden beperkt door veiligere 
alternatieven te verplichten daar waar ze voorhanden zijn. Tezelfdertijd 
moeten autoriteiten en consumenten beter geïnformeerd worden over 
wat ze kunnen doen om farmaceutische en chemische stoffen veilig te 
gebruiken en weg te gooien.

lessen uIT Tula
de bevindingen van unesco’s studie in de Mexicaanse Tulavallei 
wijzen verschillende richtingen aan voor verder onderzoek. sommige 
medicijnen die werden aangetroffen in het Mexicaanse afvalwater, 
zoals middelen om pijn, koorts en ontsteking te verlichten, kwamen 
in lagere concentraties voor dan in europese wateren. dit duidt op 
een verschillende culturele houding tegenover geneesmiddelen. de 
studie trof deze middelen ook aan in het drinkwater, net als andere 
geneesmiddelen zoals ibuprofen (pijnstillend middel dat behoort tot 
de groep van niet-steroïde ontstekingsremmers), carbamazepine 
(medicijn dat de verschijnselen van epilepsie onderdrukt) en ftalaten en 
nonylfenolen. Ftalaten worden gebruikt als coating bij geneesmiddelen 
en een brede waaier van andere landbouw-, verzorgings- en 
huishoudelijke producten. Moderne detergenten bevatten nonylfenolen. 
de concentraties van deze producten lagen lager in het drinkwater dan 
in het afvalwater en onder het niveau waarop ze een gevaar kunnen 
betekenen. Maar de concentratie varieerde wel, afhankelijk van het 
type chemische stof en het seizoen (nat of droog).

dit geeft aan dat, alhoewel sommige van deze stoffen in de bodem 
kunnen worden vastgehouden als ze erin terechtkomen, het lang 
duurt voor ze afgebroken worden in de natuur en ze uiteindelijk via de 
bodem in het drinkwater kunnen eindigen. Het volledige verslag van de 
studie in de Tulavallei verschijnt volgend jaar in de unesco-reeks van 
technische documenten over hydrologie.

door het onderzoek in dit gebied te bevorderen, hoopt unesco om 
afdoende en betaalbare oplossingen te ontwikkelen voor opkomende 
vervuilers want de bestaande technologiën zijn duur voor zowel 
ontwikkelde als ontwikkelingslanden. volgend jaar houdt unesco een 
workshop rond dit thema.

* de auteur is programmaspecialist bij unesco voor stedelijk waterbeheer en waterkwaliteit.

We kunnen niet met het blote oog zien 
wat er allemaal in ons water zit.

Jonge mensen kunnen niet aan armoede
ontsnappen zonder een uitbreiding van
het secundair onderwijs.

de Global education digest is beschikbaar op www.uis.unesco.org/publications/Ged2011
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Waarom geen
vrouw in de wetenschap?

Hoewel in heel wat europese landen 50% van de universitaire studenten 
vrouwen zijn, blijft het aantal vrouwelijke professoren nog steeds erg 
laag: in het hoger onderwijs tellen we slechts 15% vrouwen onder de 
werknemers op het allerhoogste academische niveau.

MInder vrouwen aan de ToP
volgens het rapport “Gelijke Kansen en diversiteit 2010” van de 
vlaamse Interuniversitaire raad (vlIr) vertegenwoordigen vrouwen 
20,2% van het academische personeel van de universiteiten in 
vlaanderen. bij de assistenten zien we nochtans 53.2% vrouwen, 
maar dit percentage neemt snel af naarmate de academische 
loopbaan evolueert. de vrouwen vertegenwoordigen nog maar 24.4% 
van de lectoren, 16.1% van de professoren en 10.6% van de gewone 

TeKsT: MarIno bulTIncK

hoogleraren. In 2010 vertegenwoordigden de vrouwen echter 53,8% 
van de Masters in de wetenschappen en in 2009 behaalden zij 43.3% 
van de doctoraten.

de situatie verschilt niet veel in het zuiden van het land. In 2011, 
volgens de statistieken van de F.r.sFnrs zijn er 31.8% vrouwelijke 
gekwalificeerde onderzoekers, 33.3% vrouwelijke meester-onderzoekers 
en slechts 20.4% vrouwelijke onderzoeksdirecteurs bij de permanente 
onderzoekers aan de Franstalige universiteiten van belgië. Men kan 
wel opmerken dat in 2011 126 van de 246 nieuwe onderzoeksmandaten 
voor aspiranten toegekend werden aan vrouwen. Het academische 
personeel van de Franstalige universiteiten van belgië bestaat
uit 23.2% vrouwen en slechts 10.1% gewone hoogleraren.

KenTerInG lIJKT InGeZeT
Toch zijn er ook bemoedigende signalen voor de toekomst van de 
vrouwelijke wetenschappers: vandaag heeft de stille revolutie die 
vrouwen over de hele wereld op het vlak van opleiding en werk op 
hetzelfde niveau van mannen plaatst, ook de wetenschappen bereikt. In 
2009 kregen maar liefst drie vrouwen – en dat is een record – de nobelprijs 
binnen dit domein. In europa stijgt het aantal vrouwelijke onderzoekers 
bijna tweemaal sneller dan het aantal mannelijke onderzoekers.

Maar om de nog resterende obstakels uit de wereld te helpen zullen 
de acties nog verdergezet moeten worden, zodat de wetenschappelijke 
beroepen beter bekend worden bij de vrouwen en zodat ze de mogelijkheid 
krijgen om een beroepsleven te combineren met hun privéleven. er moet 
dus gewerkt worden aan een betere erkenning van hun expertise en ze 
moeten de kans krijgen om deel uit te maken van de beslissingsinstanties. 
we stellen vast dat gemengde teams de besluitvorming en de prestaties 
bevorderen en verrijken dankzij de pluraliteit van de uitgevoerde 
analyses. van klimaatveranderingen tot complexe ziektes, problemen 
rond vervuiling of de digitale revolutie, wetenschappelijke vraagstukken 
staan meer dan ooit centraal in de belangen van onze maatschappijen. 
en daarom zullen vrouwen die kiezen voor wetenschappen de komende 
jaren kunnen meewerken aan concrete oplossingen voor de reële 
belangen van de wereld van morgen.

Meer waarderInG voor bIJdraGe van vrouwen
net om de waardering voor vrouwen in de wetenschappen te vergroten 
en om jonge vrouwen aan te moedigen om te kiezen voor een loopbaan 
in de wetenschappen, slaan unesco en cosmeticagigant l’oréal in 
1998 de handen in elkaar om het For Women In Science programma op 
te starten.

gender

Er is geen enkele reden waarom vrouwen niet even goed als mannen kunnen presteren in de 
wetenschappelijke wereld. UNESCO en L'Oréal startten een internationaal programma om vrouwen te 
stimuleren om te kiezen voor wetenschappen. Het nationale luik van dit programma kende onlangs drie 
beurzen toe aan jonge onderzoeksters.

Het For Women In Science programma gaat van start met het jaarlijks 
toekennen van awards aan vijf onderzoeksters met een buitengewoon 
talent die hebben bijgedragen tot de vooruitgang van de wetenschap. 
Het is de eerste internationale wetenschappelijke onderscheiding die 
aan vrouwen gewijd is. de awards belonen niet enkel de laureaten 
maar dienen ook als inspiratiebron om jonge vrouwen aan te moedigen 
om in hun voetsporen te treden.

unesco en l’oréal bekronen jaarlijks vijf wetenschapsters die vijf 
continenten vertegenwoordigen: afrika, latijns-amerika, noord-
amerika, azië en het stille Zuidzeegebied en europa. elke laureate 
ontvangt 100.000 dollar. In 2006 ging de l’oréal-unesco award For 
women in science naar professor christine van broeckhoven van de 
universiteit antwerpen.

“Om de twee jaar krijgen 

drie Belgische wetenschappers 

een doctoraatsbeurs 

van UNESCO en L'Oréal”

JonGe onderZoeKsTers sTeunen
In 2000 diepen unesco en l’oréal hun samenwerking verder uit met de 
uitreiking van 15 internationale beurzen om jonge onderzoeksters aan 
te moedigen om hun wetenschappelijke loopbaan ook na hun thesis of 
postdoctoraat verder te zetten.

de toekenningcriteria steunen op de wetenschappelijke waarde van de 
kandidate, het belang en de uitvoerbaarheid van het project en op de 
vooruitzichten voor de jonge onderzoekster om een wetenschappelijke 
carrière uit te bouwen. Het is eveneens noodzakelijk dat de kandidate 
haar project start of verderzet in een laboratorium buiten haar land van 
oorsprong. voor haar is het immers de kans om nieuwe technologische 
vaardigheden op te doen, om haar kennis op onderzoeksvlak verder 
uit te diepen en om te beantwoorden aan de vragen waarmee zij 
geconfronteerd wordt tijdens uitwisselingen met de onderzoekers van 
het instituut dat haar ontvangt. Het bedrag van de beurzen bedraagt 
maximum 40.000 dollar gespreid over twee jaar.

de lancering van de eerste nationale l’oréal-unesco beurs in 2001 
betekent een versterking van de steun aan de jonge generaties. In 
het leven geroepen op initiatief van de nationale filialen van l’oréal, 
helpen ze studentes in hun land van oorsprong om hun doctoraat in 
de wetenschappen te starten of verder te zetten. er zijn vandaag 
bijna veertig van deze programma’s van nationale beurzen over de 
hele wereld.

naTIonaal luIK van 
HeT InTernaTIonaal ProGraMMa
een van deze programma’s om nationale beurzen toe te kennen 
loopt sinds 2007 in ons land. de belgische l’oréal-unesco-beurzen 
For Women in Science belonen om de twee jaar drie jonge vrouwen 
voor de uitmuntendheid van hun werk, hun moed en hun inzet binnen 
het domein van het wetenschappelijk onderzoek. deze beurzen 
ter waarde van 60.000 euro geven jonge vrouwen de kans om aan 

een doctoraat te beginnen. Ze worden toegekend door een jury, 
voorgezeten door professor christine van broeckhoven, bestaande uit 
eminente wetenschappers die het Fonds wetenschappelijk onderzoek 
- vlaanderen (Fwo) en het Fonds de la recherche scientifique (Fnrs), 
de vlaamse unesco commissie, de Frans- en duitstalige commissie 
voor unesco en de wetenschappelijke directie van l’oréal belgilux 
vertegenwoordigen.

op 15 september 2011 werden in brussel de drie winnaars voorgesteld 
van de belgische l’oréal-unesco-beurzen For Women in Science 2011. 
Het zijn leen boesmans, Perrine cochez en leen Mathys.

leen boesmans (K.u. leuven) hoopt een bijdrage te kunnen leveren om 
het ontstaansmechanisme van colitis ulcerosa, een ontstekingsziekte 
van de dikke darm, te kunnen achterhalen en zo de hoop van de 
patiënten om te genezen levend te houden.

Perrine cochez (ucl) zou graag haar kennis over de ontsteking die leidt 
tot psoriasis (chronische auto-immuunziekte) verder uitdiepen. omdat 
er tot nu toe geen genezing mogelijk is, is iedere stap vooruit belangrijk 
in het onderzoek.

leen Mathys (K.u. leuven) gaat onderzoek verrichten in verband met 
het hiv-virus en focussen op de verbinding met en het doordringen van 
het virus in de cel. een ware uitdaging voor een vorser.

christine van broeckhoven strijdt al langer tegen het vooroordeel 
dat vrouwen niet geschikt zijn om een succesvolle carrière in de 
wetenschappen uit te bouwen en beklemtoont dat vrouwen intrinsiek 
even goede wetenschappers kunnen zijn als mannen. Ze werkt dan 
ook graag mee aan de belgische l’oréal-unesco-beurzen For Women 
in Science: “9 jonge vrouwen kregen reeds een dergelijke beurs. de 
laureaten van 2007 behalen nu hun doctorstitel en zijn stuk voor stuk 
sterke gemotiveerde wetenschapsvrouwen. Zij geven het antwoord op 
de vraag: waarom geen vrouw in de wetenschap?”

Vrouwen kunnen intrinsiek even goede 
wetenschappers zijn als mannen.

De laureaten van de Belgische beurzen: 
v.l.n.r. Leen Boesmans, Leen Mathys, Perrine Cochez.
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de amerikaanse acteur en regisseur Forest whitaker is recent aangesteld als unesco 
Goodwill ambassadeur. Hij is vooral bekommerd om de situatie van kindsoldaten en laat geen 
kans onbenut om aandacht te vragen voor hun lot. Maar hij doet meer dan dat: hij helpt hen om 
zich te herintegreren in de gemeenschap waaruit ze verstoten werden, om onderwijs te volgen 
en om met zichzelf in het reine te komen.

In de film Kassim, The Dream, uit 2008 waaraan u meewerkte als Uitvoerend 
Producent, is het hoofdpersonage een voormalig kindsoldaat die zichzelf niet kan 
vergeven voor de misdaden die hij beging. Wie is hij?
Forest whitaker: Het tragische verhaal van de jonge oegandees Kassim ousama is een goed 
voorbeeld van wat deze jonge mensen doormaken. Hij is een mooie man, een begenadigd 
bokser die zich deed opmerken als licht middengewicht begin de jaren 2000. Maar zijn demonen 
uit het verleden haalden hem in en verhinderden hem om zijn dromen waar te maken. Hij stopte 
met de sport temidden van zijn voorbereiding van een wedstrijd voor de wereldtitel. In de 
film zie je hem teruggaan naar oeganda om het graf van zijn vader te bezoeken die door zijn 
toedoen overleed. Kassim verloor zijn zelfvertrouwen en ziet zichzelf afbrokkelen van binnenuit 
terwijl hij probeert om in het reine te komen – niet enkel met de wereld maar ook met zichzelf, 
met wat hij deed als kindsoldaat.

Zijn veel van de vroegere kindsoldaten die u hebt ontmoet erin geslaagd om 
zichzelf te vergeven?
Forest whitaker: neen. velen van hen worden achtervolgd door nachtmerries. sommigen 
die gruweldaden pleegden, hadden zichzelf tot op zekere hoogte vergeven maar het proces 

Kindsoldaten 
een nieuwe toekomst bieden

vredescultuur

was niet volledig. Het moeilijkste voor hen is om 
zich terug aan te sluiten bij hun gemeenschap, 
waar ze misschien zelf geweld pleegden 
tegen hun buren. we weten dan wel dat deze 
kinderen werden meegenomen en gedwongen 
om te doden, maar een moordenaar blijft een 
moordenaar in de ogen van een samenleving. 
Hoe kun je jezelf vergeven in een dergelijke 
context? Het vergt uitzonderlijke inspanningen. 
deze jonge mensen moeten activiteiten vinden 
die hen volledig opslorpen. anders is het moeilijk 
om vooruit te gaan.
Ik ben ervan overtuigd dat onderwijs hen een 
uitweg biedt. onderwijs opent de geest van 
mensen en toont ons wat er allemaal mogelijk 
is. educatie kan begrip brengen en vervolgens, 
hopelijk, leiden tot medeleven. en van daaruit 
kan vergiffenis ontstaan van waaruit liefde kan 
bloeien, zowel voor onszelf als voor anderen. Het 
is aan dat proces dat kindsoldaten voortdurend 
moeten werken.

Waarom besliste u om zich in te zetten 
voor kindsoldaten?
Forest whitaker: Ik begon zo’n vier of vijf jaar 
geleden te werken met kindsoldaten. voordien 
zette ik me in voor de strijd tegen malaria in 
afrika en werkte ik met organisaties die omgaan 
met fysiek geweld. Ik heb ook gewerkt met 
bendes in de verenigde staten. Ik zie heel wat 
overeenkomsten tussen kindsoldaten en mensen 
die actief zijn in bendes.
Ik sluit mezelf niet af van de wereld. Ik beschouw 
deze jonge mensen als een deel van mezelf. Ik 
geloof dat we allemaal deel uitmaken van een 
entiteit en dat we uiteindelijk allemaal met 
elkaar verbonden willen zijn. Proberen om deze 
jonge bendeleden en kindsoldaten te begrijpen 
en te helpen, is voor mij geen intellectuele 
of zelfs geen emotionele keuze. Het is een 
spirituele keuze. Het moet niet worden uitgelegd 
of gerechtvaardigd. Het maakt deel uit van de 
natuurlijke orde der dingen. Het is verbonden 
met de wijze waarop ik het universum zie en hoe 
ik god ervaar.

TeKsT: KaTerIna MarKelova

UNESCO Goodwill Ambassadeur Forest Whitaker spreekt over zijn inzet om kinderen en jongeren die 
buiten hun wil in een wereld van geweld terechtkwamen, te helpen om hun leven terug op een spoor te 
krijgen dat uitzicht biedt op een volwaardige toekomt.

Wat hebben de bendes in de Verenigde Staten en de 
burgeroorlogen in Afrika gemeen?
Forest whitaker: dat is de vraag die ik onderzoek in de documentaire 
common destiny waaraan we momenteel werken. we interviewden 
een oegandese kindsoldaat en een lid van de blood, een van de 
meest beruchte bendes in los angeles. we begonnen hun verhalen te 
vergelijken en stelden vast dat ze veel gelijkenissen vertonen. beiden 
werden ze tot geweld gedreven. en beiden pleegden ze geweld tegen 
mensen uit hun buurt of zelfs hun familie.

“Afrikaanse kindsoldaten 

en Amerikaanse bendeleden 

hebben veel gemeen”

als kind zag ik hoe de bendes in de verenigde staten ontstonden, vooral 
de crips en de bloods in los angeles. Ik zag hoe ze zichzelf eerst een 
naam gaven en vervolgens uitgroeiden tot internationale bendes. Ik 
woonde in het gebied van de blauwen of de crips. Mijn neef woonde in 
het territorium van de roden of de blood. Mijn neef sloot zich aan bij de 
bloods. als ik met de crips zou zijn opgetrokken, zouden we gezworen 
vijanden geweest zijn en elkaar naar het leven gestaan hebben. In 
de conflictgebieden in afrika, waar gewapende rebellen kinderen 
ontvoeren en hen tot kindsoldaten omturnen, worden familieleden op 
dezelfde manier vijanden van elkaar.
er zijn dus wel degelijk gelijkenissen tussen bendes en kindsoldaten. Ze 
worden langzaam opgeslokt in een wereld van smokkelen, drugshandel 
en wapens, zelfs als het niet altijd zichtbaar is.

In Common Destiny wil u de mechanismen tonen die vrede 
brengen in gemeenschappen die uiteengerukt werden door 
conflict. Hoe wil u dat doen?
Forest whitaker: we gaan over de hele wereld een aantal mensen 
volgen die in conflictgebieden wonen. Met steun van unesco 
zullen we hun levensverloop volgen, hun strijd en hun successen. 
Tezelfdertijd zullen we mensen interviewen over wat vrede voor hen 
betekent. we zullen ook spreken met mensen van regeringen en ngo’s. 
de documentaire zal een platform bieden aan mensen en voorbeelden 
geven van hoe we tot vrede kunnen komen.

Volgens cijfers van de Verenigde Naties uit 2010 vielen 
wereldwijd bijna 250.000 kinderen in de klauwen 
van rebellengroepen en legers. Toch waren er een 
jaar eerder enkele successen geboekt in landen zoals 
de Filippijnen, Congo, Zuid-Soedan, Sri Lanka en 
Burundi waar kindsoldaten werden gedemobiliseerd 
en opnieuw geïntegreerd in de samenleving. Over 
hoeveel kinderen wereldwijd sneuvelden tijdens 
conflicten, zijn geen cijfers beschikbaar.

Kinderen zijn een gemakkelijke prooi voor milities 
en andere rebellenbewegingen. Ze zijn gemakkelijk 
te indoctrineren en aan te zetten om grotere risico’s 
te nemen dan volwassenen – en zelfs om grotere 
gruweldaden te plegen. Kindsoldaten stellen zich 
weinig vragen bij wat ze te slikken krijgen en opereren 
doorgaans onder invloed van drugs.

Een kwart miljoen kindsoldaten

we denken nog na over welke landen we in de documentaire willen 
betrekken. we wisselen daarover ook ideeën uit met unesco. Het 
zal er op neerkomen dat we verschillende types van conflicten zullen 
belichten, zoals deze die verband houden met het milieu, met migratie 
en met xenofobie. we hebben nog zeker twee jaar werk voor de boeg.

Hebt u nog andere projecten lopen als kersvers UNESCO 
Goodwill Ambassadeur?
Forest whitaker: enkele. Ik ga werken aan een begeleidingstraject voor 
jongeren over conflictoplossing. we zullen kindvluchtelingen helpen om 
terug te gaan naar hun land van herkomst en zullen anderen opleiden 
om hen te helpen bij hun terugkeer.
Mijn productiehuis werkt aan zes documentaires, de meeste rond 
vrede en verzoening. we zullen ook een film rond hetzelfde onderwerp 
draaien, better angels, in samenwerking met het Franse filmhuis studio 
37. de film gaat over een oorlogsverslaggever die naar oeganda reist 
om er Kony te interviewen, de leider van het lord’s resistance army 
dat kindsoldaten inzet.

U gaat de hoofdrol spelen, niet?
Forest whitaker: Ja, enkele maanden geleden reisden we naar oeganda 
om research te doen. om te spreken met enkele soldaten en om te 
verzekeren dat wat we uitbeelden zo accuraat mogelijk is.
daarnaast zijn we begonnen aan een documentaire over de rwandese 
wielrenners die verstrikt geraakten in de burgeroorlog begin de jaren 
1990. laten we niet vergeten dat er voor het eerst een rwandese 
wielrenner zal deelnemen aan de olympische spelen in londen in 2012.Onderwijs biedt een uitweg aan kindsoldaten.

UNESCO Goodwill Ambassadeur Forest Whitaker werkt aan
verschillende projecten in het teken van vredescultuur.
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de vereniging voor de ontwikkeling van onderwijs in afrika (Association 
for the Development of Education in Africa, adea) en het unesco-
kantoor in het senegalese dakar lanceren Childhood Cultures, een 
boekenreeks voor kinderen tussen drie en acht jaar. dankzij de avonturen 
van de hoofdrolspelers bouba en Zaza leren de jonge lezertjes samen 
met hun oudere broers en zussen, ouders of leerkrachten hun sociale 
vaardigheden ontwikkelen.

In elk boekje, dat zo’n zestien pagina’s telt, wordt telkens een heikel 
thema aangesneden dat herkenbaar is uit het dagelijkse leven van deze 
kinderen maar al te vaak onbesproken blijft. er zijn onder meer verhalen 
rond (burger)oorlog, hiv/aids, epidemies, toegang tot drinkbaar water, 
ondervoeding en milieubescherming.

deze boekjes moeten de jeugdige lezers aanzetten om na te denken 
en te spreken over deze problemen. de protagonisten bouba en Zaza 
zijn hierbij de ideale leidraad. Ze leren de kinderen niet alleen wat het 
verschil is tussen goed en fout; bouba en Zaza helpen de kinderen 
ook mondiger te zijn in hun eigen taal. Zo worden de kinderen dankzij 
deze boekjes actieve, bewuste en verantwoordelijke participanten 
van hun gemeenschap.

Iedereen leesT!
niet alleen kleuters beleven veel plezier aan de boekjes, ook de oudere 
kinderen tussen negen en vijftien jaar kunnen heel wat leren uit de 
avonturen van bouba en Zaza. Het is immers een ideale middel om hun 
kennis over diverse thema’s en hun lees- en schrijfvaardigheden bij 
te schaven. bovendien biedt het heel wat stof voor een gesprek met 
hun jongere broers of zussen. Maar ook ouders en grootouders kunnen 
dankzij de Childhood Cultures-reeks hun schroom om te spreken over 
bijvoorbeeld hiv/aids of oorlogsgeweld overwinnen. bouba en Zaza 
zijn dankzij de relevante onderwerpen en de leuke lesideeën ook een 
bron van inspiratie voor leerkrachten die hun leerlingen de nodige 
levenslessen willen meegeven.

om dit brede en diverse doelpubliek te kunnen bereiken, werkte adea 
samen met verschillende ervaringskundigen en terreinexperten. de 
avonturen van bouba en Zaza zijn het resultaat van een intensieve 
samenwerking tussen adea, het regionale unesco-kantoor in dakar, 
specialisten inzake onderwijs in afrika, uitgeverij Michel lafon education 
en afrikaanse illustratoren. Toegankelijkheid is hierbij het sleutelwoord. 
niet alleen wordt de leemte van een gebrek aan kinderboeken opgevuld,  
bovendien zijn ze afgestemd op de specifieke afrikaanse context. de 
boekjes worden uitgegeven in de meest gangbare onderwijstalen, 
waaronder engels, Frans, Kiswahili en Portugees. In de toekomst zullen 
nog andere talen volgen.

Nieuwe boekenreeks voor Afrika

onderwijs

cIJFers sPreKen boeKdelen...
waarom nu een boekenreeks in en over afrika? Met 130 miljoen kinderen 
jonger dan zes (zo’n 20% van de totale bevolking van het continent) 
heeft afrika de jongste bevolking ter wereld. van de negenveertig 
landen waar kleuters het slachtoffer zijn van ondervoeding zijn er dertig 
in afrika gelegen. Het in 2009 uitgegeven World Report leert ons dat 
in afrika per duizend geboortes 158 kinderen sterven voor hun vijfde 
levensjaar, meer dan de helft van het wereldgemiddelde. bovendien 
hebben afrikaanse kinderen de grootste kans om te eindigen als 
vluchteling of wees door hiv/aids en oorlog.

deze cijfers illustreren de nood en het belang om afrikaanse kinderen 
van jongsaf te omringen met de best mogelijke zorgen en onderwijs. 
Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat een evenwichtig dieet, 
een aangepaste gezondheidszorg en voldoende intellectuele uitdagingen 
op jonge leeftijd leiden tot een betere algemene ontwikkeling van het 
kind. uit gelijkaardig onderzoek blijkt bovendien dat boeken hierin een 
cruciale rol spelen. Hoe meer deze kinderen van thuis uit in contact 
komen met boeken, hoe langer ze op de schoolbanken blijven, beter 
opgeleid zijn en dus betere toekomstperspectieven hebben.

adea wil hiervoor een lans breken. om haar engagement op het terrein 
kracht bij te zetten, richtte de vereniging een speciale werkgroep 
op (Working Group on Early Childhood Development, wGecd). Met 
het wGecd wil adea de afrikaanse beleidsmakers aansporen en 
ondersteunen in het maken van een allesomvattend en geïntegreerd 
jongerenbeleid. de boekenreeks Childhood Cultures is hiervan een van 
de vele tastbare resultaten.

TeKsT: daGMar dewulF

Educatieve reeks kinderboeken snijdt gevoelige thema's aan en bevordert de sociale ontwikkeling van kinderen.

Meer informatie over dit initiatief vind je op www.adeanet.org en www.michel-lafon-education.com

Sinds het begin van de 21ste eeuw openden talrijke virtuele bibliotheken de deuren op het internet 
en zit het e-boek duidelijk in de lift. Zullen deze nieuwe media het papier inhalen en achterlaten? 
De Chileense schrijver Antonio Skármeta meent van niet en denkt dat het 'traditionele' boek 
de digitale storm zal doorstaan.

Een bijzondere plaats
voor de verbeelding

cultuur

Ik ben een onverbeterlijke romanticus die het papieren boek bewondert, evenzeer als 
eeuwenoude perkamenten en rotsschilderingen van reeds lang verdwenen culturen. Maar 
dat weerhoudt me er niet van om een schrijver te zijn die televisie niet haat. Gedurende 
meer dan tien jaar, en met meer verbeelding dan geld, maakte ik laatavondprogramma’s 
voor televisie die vaak in de top tien van de populairste programma’s prijkten en een publiek 
vonden over gans latijns-amerika.
dit is niet enkel een gevolg van het feit dat magisch realisme de levensader van de literatuur in 
latijns-amerika is, met nobelprijswinnaar Gabriel García Márquez als geestelijke vader, maar 
ook van een diepliggende overtuiging sinds mijn kindertijd dat verhalen die zijn neergeschreven 
feller schitteren als ze de primaire vreugde vatten van de gesproken taal. deze overtuiging 
kwam er niet door het lezen van Foucault of antropologen zoals lévi-straus maar vloeide voor 
uit het leven op het platteland met mijn grootmoeder en later met vrienden in buenos aires.
als kind werd ik verliefd op radio, mijn eerste ervaring met verhalen die verteld werden zonder 
enig materiaal. na het avondmaal, als mijn grootmoeder zich neervlijde om de zoveelste trui 
te breien, vroeg ze mij om naast haar te zitten en mee te luisteren naar afleveringen van 
melodramatische verhalen gelardeerd met treurige muziek. Ze ging zo op in deze hoorspelen 
dat ze kregelig werd als iemand haar aansprak of als de telefoon rinkelde. en ze trok fel van leer 
tegen de hoofdpersonages die eeuwig treuzelden om hun leven in handen te nemen.
Ik herinner me een serie waarin twee boeven, aflevering na aflevering, tevergeefs probeerden 
om een bijzondere diamanten ring van een aristocrate te stelen. Telkens ze op het punt 
stonden om de ring te grijpen, gebeurde er iets – de meid wandelde de slaapkamer binnen, 
haar echtgenoot kwam haar kussen, de vrouw des huizes kwam een douche nemen. op een 
dag mengden ze een bedwelmend goedje in haar soep en verloor ze het bewustzijn. de boeven 

zagen hun kans schoon maar de ring zat zo strak 
om haar vinger dat ze er niet in slaagden om 
hem los te wrikken en dus moesten ze weer 
onverrichter zake vluchten. “de sullen,” barstte 
mijn grootmoeder uit in haar typische Kroatisch 
getint spaans. “Ze hoefden enkel haar vinger af 
te hakken met een bijl.”

eersTe sTaPPen als scHrIJver
de elektriciteitsvoorziening in het dorp waar 
we woonden was schamel. de regelmatige 
stroomonderbrekingen zorgden ervoor dat het 
onmogelijk was om de radio voortdurend te 
laten opstaan. Mijn grootmoeder vloekte elke 
keer de stroom uitviel net op het moment dat de 
spanning hoog opliep. en dan vroeg ze mij, “wel, 
antonio, wat denk jij dat er nu gebeurt?” en met 
veel gebaren en um’s en ah’s vertelde ik haar dan 
een verhaal met de meest fantastische details, 
zoals ze het graag had, met mijn verbeelding als 
bron. Mijn grootmoeder knikte goedkeurende en 
zette zich verder aan het breien met haar ogen 
naar het plafond gericht, alsof mijn verhaal van 
bovenaf kwam.

TeKsT: anTonIo sKÁrMeTa * 

De avonturen van Bouba en Zaza helpen ook ouders en
grootouders om hun schroom te overwinnen.

Boeken bieden een ongeëvenaarde tactiele ervaring.

Mensen associëren literatuur
met vrije tijd.
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op een zaterdag, toen de elektriciteit werkte en haar serie uit de radio 
schalde, zette mijn grootmoeder de radio af en zei tegen me, “antonio, ik 
heb liever dat jij me het verhaal vertelt.” en zo werd ik schrijver, zonder 
verdere hulp.
u zal begrijpen dat het bevredigen van mijn grootmoeders drang naar 
fictie een bijzondere uitnodiging was om het kwetsbare bestaan van een 
schrijver te omarmen. de gloed in haar ogen was een betere stimulans 
voor mij dan een doctoraat creatief schrijven van Harvard.
voor een chileense tiener in die tijd, betekende een schrijver zijn 
natuurlijk een noord-amerikaanse schrijver zijn. en in new york! naar 
de top van het empire state building klimmen met een mooie blondine 
in de hand zoals King Kong. daar, in die grote wereldse stad, lag alle 
opwinding die iemand nodig had. Ik zou op pad moeten, zoals Kerouac 
en de beatdichters.
een schrijver zijnde die een liefde voor literatuur ontwikkelde zonder 
materiaal, behalve misschien de menselijke stem en de stilte van de 
woestijn, maakte het niet zoveel uit op welke luchthaven een verhaal 
landde. volgens mij, is het probleem van de literatuur niet zozeer welk 
medium ervoor gebruikt wordt, maar een gebrek aan lezers. als ik de 
loftrompet speel over het papieren boek, is het omdat het het enige 
vehikel is dat me de kans gaf om lezers te vinden in meer dan dertig 
talen. Maar dat geldt ook voor de films die gebaseerd zijn op mijn 
romans en zelfs voor de opera’s die erover gemaakt zijn.
Ik ben dus niet bang voor transformatie, wel integendeel. Ik maak er zelf 
gebruik van. Ik weet dat mijn brieven die de postbode overhandigt aan 
Pablo neruda dezelfde emotie zullen opwekken, ongeacht het medium 
of de vorm waarin ze worden aangeboden, of het nu in een boek, e-boek, 
op een iPad of zelfs als een film of een theaterstuk is.

lITeraTuur Is Zoveel Meer dan InForMaTIe
als ik er de cijfers over het gebruik van elektronische boeken op 
nakeek, stelde ik vast dat de markt ervoor in mijn taal, het spaans, 
disproportioneel kleiner is dan voor het engels.
Maar ik wil een andere gedachte opperen – dat het medium van 
het papier in de literatuur, met andere woorden het boek, zulk een 
gesofisticeerd object is, zeker op artistiek vlak, dat het altijd een plaats 
zal hebben naast de nieuwe media. en ik vraag me zelfs af of dit niet 
in zijn voordeel speelt, omwille van een reden – het scherm is het 
basiswerktuig van de mens geworden.
waar we ons ook bevinden, het grootste deel van onze werkdag speelt 
zich af voor een computer. de elektronische wereld wordt vooral 
geassocieerd met werk. de computer slorpt al onze aandacht op en 
controleert ons.

natuurlijk is de computer ook een bijzonder communicatie-instrument 
voor individuen die zich met elkaar verbonden voelen als ze er gebruik 
van maken. Maar het is interessant om vast te stellen dat de meest 
populaire vorm van communicatie tussen surfers op het internet die 
van de afgekorte, beknopte, minimalistische boodschap is. die van 
informatie. Twitter.
en dat is nu net het punt. literatuur is zoveel meer dan informatie. een 
wetenschappelijk document is een schat aan informatie. en dat is alles 
wat schoolboeken zijn – informatie die moet worden begrepen, geleerd, 
beheerst en toegepast.
literatuur staat veraf van deze pragmatische criteria. Het is het plezier 
van woorden, het opwekken van beelden die de ziel op plaatsen 
brengt die de wetenschap nog niet ontcijferd heeft. om duidelijk te 
zijn, creatieve literatuur, narratief of poëzie, hoort veel meer thuis bij 
plezier dan bij werk.
Ik denk dat deze psychologische factor – het vermijden van het andere 
– het boek zal beschermen tegen de vraatzucht van informatie. van zij 
die het aanbieden en van zij die erom vragen. uiteraard kunnen we een 
dvd kopen en thuis kijken naar de laatste film die de Gouden Palm won 
in cannes. en toch blijven we naar de bioscoop gaan. we zijn blijkbaar 
religieus genoeg om onze meest intieme gesprekken met god te laten 
plaatsvinden via gebeden. Maar we gaan naar tempels en kerken waar 
we deelnemen aan rituelen. we kunnen onze liefde verklaren aan een 
bijzonder iemand via de telefoon of e-mail, maar we zoeken hen op om 
ons met een kus nauwer met elkaar verbonden te voelen. we kunnen de 
godganse dag de beurskoersen op ons netvlies laten branden en ’s avonds 
naar een schitterende film kijken die ons naar de stranden van Tahiti 
brengt in drie dimensies met de schoonheid van een Gauguin. Maar wat 
we echt willen, is om op die stranden te zijn, genietend van het briesje en 
de warme kobaltblauwe water van de zee, en niet een substituut.

versTandIG naasT elKaar besTaan van MedIa
In elke discussie over de toekomst van het boek, moeten we beseffen dat 
het verhaal op papier – van oude perkamenten tot moderne drukvormen 
– uitzonderlijke plaatsen voor communicatie heeft gecreëerd, zoals 
boekhandels, bibliotheken en leesclubs, en dat deze vormen van 
publicatie zich met andere kunstvormen hebben verstrengeld, waardoor 
het gedrukte en gebonden verhaal zich transformeerde tot een uniek 
object – met zijn grafisch design, zijn illustraties, zijn covers, en de 
mensen die er rond verzamelen op openbare plaatsen.
de publicatie van een goed boek lokt een collectieve bewondering 
uit – het is een cultureel gebeuren. Ik betwijfel dat de spookachtige 
publicatie van een verhaal in de private eenzaamheid van de digitale 
ruimte ooit dezelfde enthousiaste gratie bezat als de geboorte van een 
op papier gedrukt boek.
als we thuis voor de televisie zitten, kunnen we kiezen uit een 
brede waaier van programma’s in verschillende talen. Met de 
afstandsbediening kunnen we de wereld rond reizen. Maar onze eerste 
neiging is toch om te kijken naar lokaal nieuws, een hunkering naar 
de intimiteit en het samenhorigheidsgevoel met de mensen en de 
gebeurtenissen in ons eigen land, die de gespreksstof vormen voor onze 
dagdagelijkse conversaties.
Ik zie niet in hoe het elektronisch boek hetzelfde aura van 
gemeenschappelijke bewondering en collectieve aandacht kan uitstralen 
als dit dat gecreëerd wordt door de industrie van uitgeverijen en zijn 
distributiekanalen, van boekhandels tot kranten. wat ik bedoel is dat 
de publicatie van een boek met de ‘traditionele’ methoden een cultureel 
gebeuren is dat de extravagante verbeelding die is ontstaan uit de fantasie 
van de schrijver onder de collectieve aandacht van de mensen brengt.

“Er is plaats voor alle media om 

naast elkaar te bestaan”

Ik ben er vrij zeker van dat we uiteindelijk zullen belanden bij een 
brede cohabitatie van verschillende media – de digitale media zullen 
de natuurlijke bondgenoten blijven van onderzoek, informatie, het 
‘werk’ van het intellect en het ‘solitaire’ contact met een verhaal. 
en de gedrukte vorm zal de voorkeur krijgen voor de niet-utilitaire 
verbeelding, de combinatie van kunsten die uitdrukking vinden in het 
boek als object.
Tezelfdertijd verdient de nobele taak die instellingen bekommerd 
om universele cultuur op zich namen – het bouwen van virtuele 
bibliotheken – de hoogste waardering. alle wonderbaarlijke kennis van 
de mensheid toegankelijk maken voor iedereen, is een ontwikkeling die 
we met vreugde verwelkomen omdat het betekent dat deze informatie 
zal worden verspreid en het bestaan van miljoenen mensen kan 
beïnvloeden, die bijgevolg beter geïnformeerd, meer ontvankelijk en 
dus vrijer zullen zijn.
als het boek wil overleven naast de instantpublicatie die het internet 
en het e-boek bieden, moeten boekhandels aantrekkelijker worden. als 
iemand een boek goed vindt, denken ze vaak dat het een goed geschenk 
zou zijn. en een gedrukt boek is de perfecte keuze. we zijn al vertrouwd 
met grote gemeenschappelijke plaatsen – cinema deed het theater 
niet teloorgaan en televisie betekende niet het einde van de cinema, 
evenmin dan dat de uitstekende kwaliteit van reproducties musea en 
hun originelen niet de das omdeden… en er is nog een aspect, dat ik 
heb ontdekt door verschillende continenten te bezoeken en in contact 
te komen met allerlei talen – mensen verlangen naar intimiteit, willen 

dicht staan bij de artiest en zijn werk, verlangen ernaar om in het 
centrum van gebeurtenissen te staan. er bestaat een verlangen om de 
tussenpersonen te omzeilen. Het is een trend die opmars maakt.
Zij die zeggen dat het boek een meer intieme en minder gemediatiseerde 
vorm van communicatie biedt aan de lezer, hebben gelijk – er is geen 
muisklik nodig om erin te duiken. dat het onze grootste droom mag 
zijn om deze intimiteit te beleven met kunst, met de artiest en met de 
weerspiegelde stilte die voorvloeit uit het binnenstappen in een wereld 
van creatie en er uit komen met inspiratie om het leven te benaderen 
met meer vreugde en pit!
vandaag de dag is het gedrukt boek nog steeds het meest intieme 
medium, het minst vluchtige, het meest concrete, het meest sensuele, 
het meest visionaire en zelfs dat dat het meest wonderbaarlijke aroma 
verspreidt – dat van gewijde inkt op papier.

dit artikel is een bijdrage van antonio skármeta aan het tweede 
unesco wereldforum over cultuur en cultuurindustrieën, Focus 2011, 
gehouden in Monza (Italië) van 6 tot 8 juni 2011.

* de auteur is een chileens schrijver van Kroatische afkomst. Tussen 1973 en 1989 leefde 

hij in ballingschap, eerst in argentinië en later in duitsland, het land waarnaar hij in 2000 

terugkeerde als ambassadeur voor chili. Tot zijn romans behoren De postbode, Ik droomde 

van brandende sneeuw, Brandend geduld en De dans van Victoria. voor zijn geïllustreerde 

kinderboek La Composición (Het opstel) kreeg hij in 2003 de unesco Prijs voor Kinder- en 

Jeugdliteratuur in het teken van de verdraagzaamheid.

Boeken brengen mensen samen.

Informatietechnologie is vooral gericht op werk en onderwijs.
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van afghanistan tot Zimbabwe vinden we boeken, manuscripten, 
kranten, foto’s, films, geluids- en video-opnames en digitale media die 
ons de rijkdom en de verscheidenheid van talen, volken en culturen 
tonen. Ze houden de wereld een spiegel voor en zijn er het geheugen 
van. Maar ze zijn ook bijzonder kwetsbaar. elke dag gaat er een 
waardevol deel van ons collectief geheugen verloren.

unesco spant zich in om dit geheugenverlies zoveel mogelijk te 
beperken via haar Memory of the World-programma, dat ernaar streeft 
om bijzondere archieven en bibliotheekcollecties te bewaren voor 
komende generaties.

waT Is docuMenTaIr erFGoed?
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.

allerlei factoren zorgen ervoor dat documentair erfgoed, meer nog 
dan andere ‘meer zichtbare’ vormen van erfgoed zoals monumenten, 
landschappen of uitingen van culturele tradities, bedreigd is: de fysieke 
aftakeling van papier of andere dragers, een gebrek aan beschikbare 
middelen, en de technische evolutie die ervoor zorgt dat we sommige 
gegevens niet meer kunnen raadplegen, bijvoorbeeld omdat ze zijn 
bewaard op een manier die niet langer gangbaar is waardoor de huidige 
computers ze niet kunnen lezen.

nIeT Te verGeTen
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.

Geheugen van de wereld opgefrist

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. recent werden zeven 
nieuwe elementen ingeschreven op het register.

Eerste Byurakan Studie (Armenië), met daarin de gegevens van 
een uniek astronomische onderzoek uitgevoerd door de byurakan 
astrophysical observatory (bao) van 1965 tot 1980. Het onderzoek 
was de grootste sterrenkundige studie ooit van het nabije heelal en 
wordt beschouwd als een van de belangrijkste verworvenheden van de 
20ste eeuw op het vlak van de astrofysica.

Documentenregister bij Châtelet, Parijs, tijdens het bewind van 
François I (Nationaal Archief Y9, Frankrijk). dit archief omvat de 
registratie en publicatie van wetteksten, waaronder het decreet uit 1537 
van koning François I tot de instelling van een systeem voor wettelijk 
depot voor boekverkopers en drukkers. voor de eerste keer moesten 

TeKsT: MarIno bulTIncK

Het register waarmee UNESCO wil zorgen dat ons collectief geheugen niet afbrokkelt is uitgebreid met 
zeven bijzondere voorbeelden van documentair erfgoed.

drukkers en boekverkopers een kopie van elk van hun publicaties deponeren in de bibliotheek 
van de koning. dit model vond ingang in de 17de eeuw en zorgde voor de ontwikkeling van 
nationale bibliotheken en het behoud van kennis.
 
Georgische Byzantijnse manuscripten (Georgië), bestaande uit 1.000 werken, waarvan 
sommige dateren uit de 5de eeuw na christus, bewaard in het nationale centrum van 
Manuscripten in Tbilisi. de collectie omvat verschillende velden en sferen, maar is bijzonder 
rijk aan kerkelijke manuscripten.
 
Aralmeer Archief Fonds (Kazachstan) bestaat uit dossiers uit de periode 1965-1990 die 
de ecologische tragedie van het aralmeer documenteren en proberen te bestrijden. Het is een 
unieke bron van informatie voor de studie van het aralmeer en hoe het kromp tot 10 procent 
van de omvang dat het in de jaren 1960 had.
 
Eerste vlucht over de Zuid-Atlantische Oceaan in 1922 (Portugal) bevat de verslagen 
van kapitein Gago coutinho’s en kapitein sacadura cabrals vlucht in 1922 over de Zuid-
atlantische oceaan met een watervliegtuig. deze mijlpaal in de luchtvaartgeschiedenis 
markeert het eerste gebruik van de sextant in de luchtvaart.
 
Arquivos dos Dembos / Ndembu Archieven (Angola en Portugal), bestaande uit circa 
1.160 manuscriptitems op een verscheidenheid van dragers uit de late 17de eeuw tot het begin 

De brochure Ontdek de documenten in België, Nederland en Luxemburg 
geeft uitleg over het documentair erfgoed van de Benelux dat is 
ingeschreven op het Memory of the World Register.

De Belgische inschrijvingen op het register betreffen het archief van de 
Insolvente Boedelkamer in Antwerpen, een unieke collectie documenten 
die ons in staat stelt om de internationale betrekkingen van in het begin 
van de moderne tijd (1500-1800) beter te begrijpen, en het zakenarchief 
Officina Plantiniana, het toppatrimonium bij uitstek in de collecties van 
het Plantin-Moretus Museum in Antwerpen.

In Nederland zijn drie door UNESCO erkende voorbeelden van documentair 
erfgoed te vinden. De bibliotheek Ets Haim - Livraria Montezinos bevindt 
zich in het opleidings- en onderzoeksinstituut van het gelijknamige 
Portugeesjoodse seminarie. Het werd opgericht in 1616 en is sinds 1675 
gevestigd in het complex van de Portugese Synagoge in Amsterdam. 
De archieven van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (1602-1795) 
is met 25 miljoen bladzijden de omvangrijkste bron over de vroege 
globalisering. De VOC was de grootste Europese handelsvennootschap 
die toen met Azië handel dreef. Wereldvermaard, ten slotte, is het 
dagboek van Anne Frank dat het Joods meisje bijhield toen ze met haar 
joodse familie twee jaar lang ondergedoken leefde – van juli 1942 tot 
augustus 1944 – in Amsterdam. 

In Luxemburg kan je niet om The Family of Man heen: de grootste 
fototentoonstelling aller tijden. Edward J. Steichen, een Amerikaanse 
fotograaf geboren in Luxemburg, stelde ze in 1955 samen voor het Museum 
of Modern Art (MoMa) in New York. Zijn doel was om door middel van de 
fotografie de mensen aan de mensen te laten zien. Daartoe ontving hij 
twee miljoen foto’s, waaruit hij er 503 koos die gemaakt waren door 273 
professionele fotografen en amateurfotografen uit 68 verschillende landen.

De brochure Ontdek de documenten 
in België, Nederland en Luxemburg, 
UNESCO Memory of the World 
is gratis te verkrijgen via info@
unesco-vlaanderen.be

van de 20ste eeuw. de ndembu archieven zijn 
bijzonder waardevol voor de wetenschap in de 
geschiedenis, de antropologie en de linguïstiek. 
Ze getuigen van de transformatie van een in 
wezen mondelinge zuidelijk afrikaanse cultuur, 
door de assimilatie van de Portugese taal en de 
weerslag ervan op zowel Portugal en brazilië.
 
Landsat Programma Archieven: 
multispectrale scanner sensor (MSS) 
(Verenigde Staten), een uniek geheel van 
beelden op een schaal die het mogelijk maakt om 
een zicht te krijgen op de aarde: beelden van het 
landoppervlak, kusten en riffen en de natuurlijke 
en door de mens veroorzaakte veranderingen 
over een periode van bijna 40 jaar. dit archief is 
verkregen en continu bijgewerkt door sensoren 
aan boord van een reeks van satellieten die begon 
met de lancering van de landsat 1 in 1972.

Ontdek de documenten in België, Nederland en Luxemburg

De verslagen van de Portugese luchtvaartpioniers
documenteren een mijlpaal in de luchtvaartgeschiedenis.

De archieven schetsen een beeld 
van de teloorgang van het Aralmeer.
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“alhoewel ze zich bewogen in verschillende culturele kringen en elkaar 
bijna nooit tegenkwamen, vloeiden de visies van deze drie giganten 
van de filosofie en de poëzie samen,” zegt Irina bokova, directeur-
generaal van unesco, over rabindranath Tagore, Pablo neruda en 
aimé césaire.

Het werk van deze uitzonderlijke dichters, respectievelijk geboren in 
India, chili en Frankrijk (Martinique), vormt het vertrekpunt van een 
nieuw unesco-project onder de noemer Tagore, Neruda en Césaire: 
voor een verzoend universeel. Het is gelanceerd in juni 2011 met als doel 
om zowel in academische en artistieke milieus reflectie te stimuleren 
over de universele waarden van de menselijke samenleving.

“Het idee komt van olabiyi babalola Joseph yaï, ambassadeur van benin 
bij unesco en voorzitter van de uitvoerende raad van de organisatie, 
die het in 2008 ter sprake bracht,” herinnert Françoise rivière zich, 
toenmalig onderdirecteur-generaal voor cultuur van unesco. “bedoeling 

Kan poëzie de wereld redden?

cultuur

was in de eerste plaats om deze schrijvers, die elk hun stempel op hun 
tijdperk drukten, aan elkaar te koppelen en de hedendaagse problemen 
te beschouwen tegen het licht van hun werk.”

een van de actuele kwesties die bijzonder van toepassing is op dit 
project, is het anderszijn, legt annick Thébia-Melsan uit, een van de 
scheppers van het project. “onze relatie met de andere is niet langer 
een theoretisch vraagstuk,” zegt deze césaire-deskundige die in 1997 
met de schrijver sprak. “we hebben onze eigen specificiteit nooit 
beschouwd als het tegengestelde of de antithese van de universaliteit. 
[…] onze bekommernis was altijd een humanistische bekommernis en 
we wilden dat ze wortels zou hebben,” sprak de dichter uit Martinique, 
eraan toevoegen, “het universele wordt bereikt door een diepere 
exploratie van het individuele.”

rabindranath Tagore zei min of meer hetzelfde in een brief aan een 
vriend in 1921, “…maar van nature uit worden we twee keer geboren… 

TeKsT: noéMIe anTony & JasMIna ŠoPova

UNESCO lanceert een programma in het teken van interculturele dialoog gebaseerd op het werk van 
Tagore, Neruda en Césaire.

eerst in ons huis, en later, voor onze voldoening, moeten we geboren 
worden in een grotere wereld.” In een brief aan een andere vriend uit 
1934, voegde hij eraan toe, “Individualiteit is waardevol want alleen 
langs deze weg kunnen we het universele bereiken.”

en tijdens een lezing op de hoofdzetel van unesco in Parijs in 1972, 
toen hij ambassadeur voor chili bij unesco was, zei Pablo neruda, “Ik 
ben verre van een individualist – ik geloof dat iemand maar vrij kan zijn 
in de mate waarin hij een collectivist is.”

er zijn nog andere overeenkomsten geïdentificeerd in het werk van 
deze drie dichter voor het project dat tot nadenken wil stemmen rond 
vijf hoofdthema’s: poëzie als tussenpersoon tussen de mens en de 
wereld; een nieuw pact tussen de mens en de natuur; emancipatie 
versus alle vormen van onderdrukking; een klare kijk op de relatie 
tussen wetenschap, kennis en ethiek; en de educatieve erfenis van 
deze drie schrijvers.

unesco richtte een comité op, bestaande uit academici, 
wetenschappers en artiesten, met als taak om toe te zien op de 
ontwikkeling van het project en om een netwerk uit te bouwen 
voor onderzoek en de uitwisseling van ideeën. “er is een uitgebreid 
netwerk op poten gezet om het project te implementeren,” zegt 
edmond Moukala die het geheel coördineert. “we slaan een brug 

naar universiteiten, ngo’s, festivals en media voor de organisatie 
van conferenties, tentoonstellingen en om het pad te effenen voor 
onderzoeksprojecten, vertalingen en documentaires.”

als sociaal geëngageerde schrijvers die de geschiedenis mee vorm 
gaven, deelden rabindranath Tagore, Pablo neruda en aimé césaire 
een wereldbeeld dat zowel humanistisch als poëtisch was. elk op hun 
manier gaven ze een stem aan diegenen die niet werden gehoord. Ze 
legden zich niet neer bij relaties die gebaseerd waren op dominantie 
en onderdanigheid – of het nu om kolonialisme, fascisme of racisme 
ging – en zodoende brachten ze een boodschap met een universele 
dimensie. Met dit project wil unesco mensen uitdagen om na te 
denken over wat humanisme de dag van vandaag betekent. of zoals 
de Haïtiaanse dichter rené depestre het verwoordt, “deze expeditie 
moet ons leiden van het huis van elk van deze drie auteurs naar andere 
culturele gebieden en naar een eengemaakt universum.”

Rabindranath Tagore (1861-1941)
Indiaas aristocraat, dichter, 
toneelschrijver, muzikant, schilder 
en leraar, kreeg de Nobelprijs 
voor Literatuur in 1913. Zijn werk 
promoot het respect voor culturele 
en taaldiversiteit alsook de dialoog 
tussen Oost en West. Hij behandelt 
de fundamentele problemen van 
mensen die moesten strijden voor 
hun politieke onafhankelijkheid.

Pablo Nerdua (1904-1973)
Chileens dichter, diplomaat en 
toneelschrijver die zich inzette 
voor de verdediging en de 
erkenning van de inheemse 
Amerikaanse beschavingen. Hij 
verzette zich tegen dictaturen, 
onderdrukking, sociale en raciale 
uitsluiting, onrechtvaardigheid en 
economische uitbuiting. Hij kreeg 
de Nobelprijs voor Literatuur in 
1971, twee jaar voor zijn dood en de 
militaire coup in Chili.

Aimé Césaire (1913-2008)
Martinikaans dichter, 
toneelschrijver en politicus en 
een van de grondleggers van de 
Négritudebeweging. Vlammende 
kritiek tegen kolonialisme, 
imperialisme en slavernij 
kenmerken zijn werk. Hij is een 
van de grote schrijvers over de 
politieke en culturele bevrijding 
van gekolonialiseerde mensen, 
voornamelijk in Afrika.

Je leest meer over het unesco-project Tagore, Neruda en 
Césaire: voor een verzoend universeel op: www.unesco.org/new/
en/culture/themes/dialogue/tagore-neruda-and-cesaire/

Het project wil via interculturele dialoog bijdragen tot een eengemaakt universum.
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de kantoren van unesco in Kaboel en Teheran organiseerden in 
september samen een workshop om het unesco Modelcurriculum voor 
Journalistiek onderwijs aan te passen aan de specifieke behoeften van 
afghanistan, een land dat getekend is door de oorlogen en conflicten 
van de voorbije decennia. de workshop vond plaats aan de Faculteit 
Journalistiek van de universiteit van Kaboel en bracht een twintigtal 
vertegenwoordigers samen van afghaanse universiteiten en andere 
instellingen die opleidingen journalistiek aanbieden.

de voorwaarden waaraan een degelijke opleiding journalistiek 
moet voldoen, maakten de voorbije jaren een sterke evolutie door, 
niet in het minst door de snelle opkomst en integratie van nieuwe 
informatie- en communicatietechnologieën. Het ontwikkelen van een 
curriculum journalistiek is een cruciale stap voor het versterken van 
journalistieke opleidingen in landen die bekomen van een conflict, 
zoals afghanistan.

Opleidingen journalistiek
versterken in Afghanistan

communicatie

basIs van HeT onderwIJs
Zulkarimein nasution, docent aan de universiteit van Indonesië en 
de voornaamste deskundige die de workshop mee in goede banen 
leidde, stipte in zijn lezing een aantal belangrijke aspecten aan van het 
opstellen van een goed curriculum. Hij legde uit dat een curriculum, 
dat de basis van het onderwijsproces vormt, relatief gemakkelijker 
te controleren is dan andere elementen van het proces zoals budget, 
studenten, leeromgeving enz… verder benadrukte hij dat een van de 
belangrijkste stappen bij het op punt stellen van een curriculum de 
beslissing is over welke competenties studenten moeten beschikken 
eens ze afgestudeerd zijn.

bij zijn voorstelling van unesco’s Modelcurriculum voor Journalistiek 
onderwijs stond nasution uitgebreid stil bij de drie pijlers waarop het 
model is gebaseerd: normen, waarden, instrumenten, standaarden en 
praktijken van de journalistiek; sociale, culturele, politieke, economische 

TeKsT: MarIno bulTIncK

Als onderdeel van haar inspanningen om het onderwijs in Afghanistan tot internationaal niveau op te 
krikken, helpt UNESCO bij het opstellen van een aangepast curriculum journalistiek - wat meteen ook de 
democratie in het land ten goede komt.

en wettelijke aspecten van het bedrijven van journalistiek, zowel 
binnen als buiten de nationale grenzen; en kennis van de wereld en de 
intellectuele uitdagingen van journalistiek.

“UNESCO engageerde zich op 

lange termijn om het onderwijs 

in Afghanistan te versterken”

vooruITGanG nIeT laTen voorbIJ Gaan
Professor Hammedullah amin die aan het hoofd staat van de 
universiteit van Kaboel, beklemtoonde het belang van unesco’s hulp 
aan afghanistan. “we zijn volop bezig met het heropbouwen van ons 
land, met inbegrip van het onderwijssysteem, na drie decennia van 
oorlog en conflict. enkel met onderwijs kunnen we de jonge generatie 
voorbereiden op de toekomst. deze workshop is een goede eerste 
stap naar het ontwikkelen van een inclusief en gestandaardiseerd 
curriculum voor journalistiek in afghanistan. de journalistiek maakte 
een enorme vooruitgang door de voorbije jaren en we hebben nood aan 
een aangepast curriculum om de boot niet te missen.”

de Faculteit Journalistiek van de universiteit van Kaboel is volop 
bezig met de evaluatie van zijn curriculum. Zo legde ze contacten met 
verschillende scholen in het westen. de workshop ligt in de lijn van de 
inspanningen die de universiteit op dit vlak doet.

Het voorgestelde curriculum voor journalistiek is een 
generisch model dat kan worden aangepast volgens de 
behoeften van elk afzonderlijk land. Het houdt rekening 
met de sociale, economische, politieke en culturele 
context van ontwikkelingslanden en ontluikende 
democratieën. Belangrijke aandachtspunten zijn 
de band tussen democratie en journalistiek en het 
belang van een interdisciplinaire aanpak binnen 
journalistieke opleidingscentra.

UNESCO ontwikkelde het model op vraag van haar 
lidstaten. Na een eerste expertenbijeenkomst op de 
hoofdzetel van UNESCO werkten vier specialisten 
een eerste ontwerp uit dat ze vervolgens voorlegden 
aan twintig docenten journalistiek met een ruime 
werkervaring in ontwikkelingslanden en ontluikende 
democratieën. Zo kwam men tot een lijst met cursussen 
voor zowel het hoger onderwijs en postuniversitaire 
opleidingen, met een korte beschrijving van elke 
cursus en met een opsomming van fundamentele 
journalistieke competenties.

Ervaren docenten journalistiek uit Afrika, Azië, Europa, 
het Midden-Oosten en Noord- en Zuid-Amerika die 
vertrouwd zijn met het veld in ontwikkelingslanden 
en prille democratieën schreven de syllabussen voor 
zeventien basiscursussen. Deze werden een laatste 
keer onder de loep genomen en vervolmaakt tijdens 
een expertenbijenkomst op de hoofdzetel van UNESCO 
in Parijs.

Het Modelcurriculum voor Journalistiek Onderwijs 
is officieel voorgesteld op het Wereldcongres over 
Journalistiek Onderwijs in juni 2007 in Singapore. 
Inmiddels is het beschikbaar in negen talen.

www.unesco.org/new/en/communication-
and-information/resources/publications-and-
communication-materials/publications/full-list/
model-curricula-for-journalism-education/

arya Gunawan usis van het unesco-kantoor in Teheran gaf een aantal 
voorbeelden over hoe het curriculum in andere landen is toegepast en 
verzekerde de universiteit van Kaboel dat deze workshop slechts een 
eerste stap is die zeker opvolging zal krijgen. unesco engageerde zich 
immers op lange termijn om het onderwijs in aghanistan, waaronder 
het hoger onderwijs, te ondersteunen en versterken. de universiteit van 
Kaboel is een prioritaire partner voor de organisatie in dit proces.

UNESCO Modelcurriculum voor Journalistiek Onderwijs

Media helpen om de democratie te bevorderen.

Goede journalistieke opleidingen vergroten de kwaliteit 
en het pluralisme van de media.
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Savoirs des femmes: médecine 
traditionnelle et nature / Maurice, 
Réunion, Rodrigues

de eilanden réunion, Mauritius en rodrigues 
beschikken over unieke medicinale tradities. 
Ze zijn de vrucht van een proces van 
creolisering. de tradities en hun toepassingen 
zijn onlosmakelijk verbonden met de natuur 
waaruit ze putten. Ze zijn een sleutel tot het 
begrijpen van de samenlevingen op deze 
eilanden die voortdurend balanceren tussen 
traditie en moderniteit. 
deze aanvankelijk onbewoonde eilanden, 
werden vanaf de late zeventiende eeuw 
bevolkt door mensen afkomstig uit europa, 
Madagaskar, afrika, India, china, Polynesië, 
australië... de dialoog tussen de medicinale 
kennis die specifiek zijn voor elk van 
hen, zorgde voor de schepping van een 
gemeenschappelijke kennis, voornamelijk 
doorgegeven door vrouwen. 
dit boek belicht de kennis van vrouwen over 
medicinale planten en medische procedures, 
waaronder de knowhow over het begeleiden 
van de bevalling. Het staat ook stil bij de rol 
van de traditionele medicinale kennis in de 
samenlevingen op deze eilanden nu ze een 
toenemende verwestersing ondergaan.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4823 

Freedom of Connection, Freedom 
of Expression / The Changing Legal 
and Regulatory Ecology Shaping The 
Internet

vrijheid van meningsuiting is niet zomaar een 
bijproduct van technische veranderingen, het 
is een gegeven dat moet worden beschermd 
door wet- en regelgevende maatregelen 
die een verscheidenheid van potentieel 
conflicterende waarden en belangen in balans 
moeten brengen. de divisie voor vrijheid 
van Meningsuiting, democratie en vrede 
van unesco wil met dit werk een impuls 

geven aan het onderzoek naar de veelzijdige 
uitdagingen die zijn verbonden aan het 
garanderen van vrije meningsuiting op het 
internet.
een van de conclusies is dat er een betere 
opvolging moet komen van de verschillende 
wereldwijde, wet- en regelgevende trends 
die van invloed zijn op het implementeren 
van het basisrecht op vrije meningsuiting in 
cyberspace.
Het werk wil een informatiebron zijn voor 
onderzoekers, studenten en beleidsmakers 
met een bijzondere interesse voor dit 
onderwerp.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4833 

Challenging HIV and AIDS / A New Role 
for Caribbean Education

wereldwijd leven naar schatting 42 miljoen 
mensen met hiv/aids. In de caraïben zijn 
de statistieken alarmerend. na afrika ten 
zuiden van de sahara is het de regio met het 
grootste aantal hiv-besmettingen. alhoewel 
de medische vooruitgang er in slaagt om 
de snelheid waarmee de ziekte toeslaat te 
vertragen, is er nog steeds geen remedie 
voor hiv/aids.
In Challenging HIV and AIDS schijnen 
verschillende deskundigen die nauw 
betrokken zijn bij de onderwijssector in 
de caraïben hun licht op hoe onderwijs 
kan bijdragen tot het stoppen van de 
verspreiding van hiv/aids. allemaal zijn ze 
vertrouwd met de specifieke situatie en 
cultuur in de caraïben en behandelen ze 
de oorzaken van de verspreiding van de 
epidemie. Ze komen tot de vaststelling dat 
het wegwerken van het gebrek aan kennis 
en van het stigma dat verbonden is aan hiv/
aids, evenals het verbeteren van seksuele 
voorlichting, via onderwijs van cruciaal 
belang is om de epidemie in te dijken.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4796 

Financing Education in Sub-Saharan 
Africa: Meeting the Challenges of 
Expansion, Equity and Quality

Hoe kunnen afrikaanse regeringen er in het 
huidige economische klimaat voor zorgen 
dat elk kind van kwaliteitsvol onderwijs kan 
genieten? dit rapport van het unesco Instituut 
voor statistiek biedt data op basis waarvan 
beleidskeuzes kunnen worden gemaakt om te 
beantwoorden aan de stijgende behoefte aan 
basis- en secundair onderwijs in afrika ten 
zuiden van de sahara.
Het rapport is het meest veelomvattende en 
actuele overzicht van beschikbare data met 
betrekking tot de financiering van het onderwijs 
in 45 landen in afrika ten zuiden van de sahara. 
daarnaast bevat het historische data waarmee 
de auteurs trends kunnen identificeren sinds 
het wereldonderwijsforum van 2000 en de 
financiële impact kunnen onderzoeken van het 
engagement van veel afrikaanse regeringen 
om universeel basisonderwijs aan te bieden. 
de voorbije tien jaar steeg de totale besteding 
voor onderwijs jaarlijks met 6 procent in de 
regio. vaak gaat men er van uit dat de middelen 
in de eerste plaats aangewend werden om 
het aantal inschrijvingen te verhogen maar uit 
recente cijfers blijkt dat verschillende landen 
ook aanzienlijk investeerden in het verbeteren 
van de kwaliteit van het onderwijs dat ze 
verzorgen.
Het rapport introduceert eveneens een 
aantal indicatoren met betrekking tot 
een aantal belangrijke kwesties, zoals de 
kwalificaties en salarissen van leerkrachten, 
de exploitatiekosten van scholen en het 
verstrekken van schoolboeken. de auteurs 
onderzoeken de financieringstrends in het 
privé-onderwijs en de ontwikkelingshulp die in 
sommige landen goed is voor de helft van het 
openbaar onderwijsbudget. Kortom, dit rapport 
biedt feiten – en geen veronderstellingen – op 
basis waarvan beleidsmakers beleidsopties 
kunnen evalueren om de beperkte financiële 
middelen optimaal in te zetten.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4829 

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.unesco-
vlaanderen.be of vraag ernaar 
op info@unesco-vlaanderen.be

Mapping out the Research-Policy 
Matrix

sociaal-wetenschappelijk onderzoek levert 
niet alleen abstracte, conceptuele kennis 
op over de samenleving maar evenzeer 
concrete, instrumentele kennis. Het stelt 
ons in staat om actie te ondernemen om 
de wereld waarin we leven te beïnvloeden. 
dit boek verwerpt de enge en simplistische 
opvattingen over het gebruik van onderzoek 
en de impact ervan op beleidsvorming maar 
bepleit een meer complexe benadering om 
sociale wetenschappen te beschouwen en 
toe te passen.
In het paradigma van ‘op-bewijs-
gebaseerd-beleid’, is ‘bewijs’ opgevat in 
de brede zin als informatie die helpt om 
beleid vorm te geven. niettemin is het 
binnen de huidige praktijken en discours 
niet duidelijk wat ‘informatie’ is, en wat er 
werkelijk bedoeld wordt met ‘bewijs’, en 
hoe het objectief kan worden verkregen.
dit boek is gebaseerd op papers die aan 
bod kwamen op het International Forum 
on the social science-Policy nexus, 
waar experts de huidige praktijken en 
problemen onderzochten op terreinen zoals 
sociaal beleid, migratie, stedelijk beleid 
en globalisering. Het forum schiep een 
precedent op het gebied van de dialoog 
tussen onderzoekers en beleidsmakers.
de auteurs dragen bij tot het 
verrijken en ophelderen van de meest 
voorkomende ideeën omtrent de 
samenhang tussen onderzoek en 
beleid. Ze vertegenwoordigen een rijke 
verscheidenheid aan opvattingen, hoewel 
de meesten onder hen het erover eens 
zijn dat een efficiënte strategie om de 
koppeling tussen sociale wetenschap 
en beleid te versterken, moet worden 
onderbouwd door een theoretisch en 
methodologisch kader dat rekening 
houdt met de wisselwerking tussen de 
verschillende maatschappelijke actoren.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4838 

Biosfeerreservaten: toonbeelden van 
duurzame ontwikkeling

Het Mens- en biosfeerprogramma van 
unesco (Mab) voert al veertig jaar lang 
onderzoek naar innovatieve methoden 
om natuurbehoud en de bescherming van 
biodiversiteit te verzoenen met sociale en 
economische ontwikkeling. Het werkte 
met andere woorden reeds aan duurzame 
ontwikkeling voor het begrip gedefinieerd 
was en algemeen ingang vond.
Het wereldwijd netwerk van 
biosfeerreservaten vormt het 
speerpunt van het Mab-programma. 
biosfeerreservaten zijn bijzondere 
natuurgebieden die samen alle op 
aarde voorkomende ecosystemen 
vertegenwoordigen en waar duurzame 
ontwikkeling in de praktijk wordt gebracht 
door alle betrokkenen, gaande van 
wetenschappers tot de lokale bevolking.
een fraaie poster, gepubliceerd door 
het unesco Platform vlaanderen, 
biedt niet alleen een verfrissende en 
kleurrijke kijk op de natuurpracht van 
biosfeerreservaten maar vertelt ook 
meer over hoe ze werken en bijdragen 
tot de oplossing van globale problemen 
zoals klimaatverandering, het verlies aan 
biodiversiteit en de achteruitgang van 
ecosystemen.

de poster Biosfeerreservaten: 
toonbeelden van duurzame ontwikkeling 
(85 x 59 cm) is gratis te bestellen via 
info@unesco-vlaanderen.be

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

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

NOVEMBER
06 Internationale dag voor het voorkomen van milieumisbruik
 tijdens oorlog en gewapende conflicten
10 wereldwetenschappendag voor vrede en ontwikkeling
14 werelddiabetesdag
16 Internationale dag voor tolerantie
17 wereldfilosofiedag
20 universele dag van het kind
20 dag voor de industrialisering van afrika
21 werelddag voor de herinnering van verkeersslachtoffers
21 wereldtelevisiedag
25 Internationale dag voor de eliminatie van geweld tegen vrouwen
29 Internationale dag voor solidariteit met het Palestijnse volk

DECEMBER
01 wereldaidsdag
02 Internationale dag voor de afschaffing van de slavernij
03 Internationale dag voor mensen met een handicap
05 Internationale vrijwilligersdag voor economische en sociale ontwikkeling
07 Internationale dag voor de burgerluchtvaart
09 Internationale dag tegen corruptie
10 Mensenrechtendag
11 Internationale dag van de bergen
18 Internationale dag voor migranten
19 vn dag voor Zuid-Zuid samenwerking
20 Internationale dag voor menselijke solidariteit

www.unesco-vlaanderen.be

Unesco Platform Vlaanderen vzw
Organisatie 

van de Verenigde Naties
voor Onderwijs,

Wetenschap en Cultuur


