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werelderfgoed
Erfgoedbeleid Brugge wordt bijgestuurd
Zoals bekend heeft een unesco/ IcoMos-missie in het voorjaar een uitgebreid 
bezoek gebracht aan brugge om de zogenaamde ‘state of conservation’ van 
de als werelderfgoed erkende binnenstad na te gaan1. Inmiddels heeft het 
werelderfgoedcomité de aanbevelingen van de missie omgezet in een formele 
beslissing. brugge en vlaanderen worden gevraagd om tegen 2012 een eerste 
keer te rapporteren over de omzetting van de aanbevelingen.

biodiversiteit
De strijd tegen klimaatverandering heeft baat bij een rijke biodiversiteit
door de waarde van biodiversiteit in geld uit te drukken, worden beleidsmakers 
zich beter bewust van het belang ervan. de daaruit volgende betere bescherming 
van de biodiversiteit kan helpen in de strijd tegen klimaatverandering.

ontwikkeling
Mobiele bibliotheken voor Haïti
als onderdeel van haar inspanningen om te helpen bij de heropbouw van Haïti, 
lanceerde unesco een programma om kinderen aan het lezen te krijgen en de 
alfabetisering in het land te ondersteunen.

communicatie
Mediaontwikkeling in de Balkan
een door unesco ondersteund netwerk van openbare omroepen dat zijn tiende 
verjaardag viert, droeg zowel bij tot de professionalisering van de mediasector als 
tot het verzoeningsproces in de regio.

beleid
Water, recht en een veranderend klimaat
veranderen het recht op water en waterrecht mee met het veranderende klimaat? 
verslag van een bijeenkomst in het kader van 30 jaar university for Peace.

Zeegerichte toekomst voor Europa
Zeewetenschappers uit gans europa kwamen bijeen in oostende ter gelegenheid 
van de eurocean 2010 conferentie. uit het einddocument, de 2ostend declaration, 
blijkt alvast hoe de grote uitdagingen en kansen van het maritieme continent 
europa optimaal kunnen worden benut in de volgende decennia.

onderwijs
Is plannen maken zinvol?
sommige auteurs stellen dat grote ontwikkelingsplannen altijd gedoemd zijn om 
te falen in het realiseren van hun mooie doelstellingen. Maar stellen dat dergelijke 
plannen maken bijgevolg zinloos is, gaat te kort door de bocht.

Herstelplan voor onderwijs in Irak
unesco draagt bij tot een herstelplan dat het onderwijs en de alfabetisering in 
Irak terug op het juiste spoor wil zetten.

aidspreventie
Media als katalysator voor andere aanpak hiv/aids
Het beschermen van biodiversiteit is een schoolvoorbeeld van een problematiek 
die een geïntegreerde grensoverschrijdende aanpak vergt. unesco neemt het 
voortouw om alle betrokkenen samen te brengen en te doen samenwerken.

publicaties
Boeken / Brochures
Tijdschriften

8

11

12

13

14

18

16

17

20

22
23

11

8 14

201716



k
o

rt

kort

Meer aandacht 
voor onderwijs, 
wetenschappen en cultuur
Het caribbean Institute of Media and 
communication (carIMac) en het unesco-
kantoor van Kingston organiseren van 6 tot 8 
december 2010 een workshop voor regionale 
journalisten over de berichtgeving over 
onderwijs, wetenschappen en cultuur. Twintig 
journalisten van engels- en nederlandssprekende 
caraïbische landen krijgen de kans om van 
gedachten te wisselen over hoe een betere 
berichtgeving over deze onderwerpen kan 
bijdragen tot de sociale en economische 
ontwikkeling van de regio.

uit onderzoek blijkt dat deze thema’s 
onvoldoende aan bod komen in de regionale 
media. de workshop is bedoeld om daar 
verandering in te brengen. volgens canute 
James, directeur van carIMac doet dit euvel 
mensen tekort en beknot het hun sociale en 
economische ontwikkeling. Isidro Fernandez-
abilli van het unesco-kantoor in Kingston zet 
zich al geruime tijd in om regionale media meer 
aandacht te doen besteden aan onderwijs, 
wetenschappen en cultuur. Hij is ervan overtuigd 
dat caraïbische journalisten wel degelijk in 
staat zijn om deze onderwerpen te behandelen 
maar dat er een gebrek aan motivatie is om het 
daadwerkelijk te doen.

een van de doelstellingen van de workshop is 
om journalisten bewust te maken van aspecten 
van onderwijs, wetenschappen en cultuur 
die niet of onvoldoende aan bod komen in de 
media. volgens canute James zouden er meer 
verhalen die van belang zijn voor de bevolking, 
gepubliceerd of uitgezonden worden als 
journalisten hun perspectief zouden verruimen. 
voorbeelden zijn het onderzoeken van de impact 
van het financieel beleid op het onderwijs, het 
definiëren van cultuur op een andere manier of 
het meten van de invloed van wetenschappen 
op de nationale en regionale ontwikkeling. “Het 
is niet de bedoeling om een cursus journalistiek 
te geven,” legt hij uit. “Maar om journalisten 
te helpen om hun vaardigheden te gebruiken 
om meer aandacht te besteden aan onderwijs, 
wetenschappen en cultuur.”

carIMac biedt beurzen voor journalisten 
die willen deelnemen aan de workshop. de 
bijeenkomst staat open voor journalisten 
met minstens drie jaar ervaring die door hun 
werkgever worden voorgedragen.

Jongeren over conflict en vrede 
Our Everyday Lives TV is een project dat jongeren uit bethlehem 
(Palestina) en londen (verenigd Koninkrijk) samenbrengt om hun 
visie op, en ervaringen met, conflict te delen. Het geniet de steun 
van unesco’s Power of Peace Network (PPn) en stelt jongeren 
centraal in het debat over de mogelijkheden voor vrede.

Jongeren worden vaak beschouwd als onschuldige slachtoffers 
van conflict: passieve, onmondige omstanders die gevangen 
zitten in politieke, religieuze, raciale, territoriale of familiale 
conflicten die ze niet begrijpen en waar ze niets aan kunnen 
doen. conflicten eisen mensenlevens, leiden tot de opsluiting 
van familieleden, zaaien angst en haat, belemmeren onderwijs, 
gezondheidszorg en voedselvoorziening, hypothekeren de 
toekomst, torpederen de economie en toch tonen vooral kinderen 
en jongeren zich bijzonder weerbaar in hun wil om te overleven.

sinds oktober 2010 begonnen een twintigtal jongeren in 
bethlehem en londen met het produceren van video’s waarin ze 
hun ervaringen met conflict behandelen en onderzoeken welke 
impact conflicten hebben op hun leven en omgeving. “we willen 
leren over andere conflicten en zicht krijgen op de mate waarin 
ons conflict verschilt van de ervaringen van jongeren in engeland. 
door het project maken we ook nieuwe vrienden, leren we films 
maken en leren we van elkaar,” getuigt een deelnemer van het 
project in bethlehem.

Mouth That roars leidt het project in goede banen. 
deze internationale ngo spant zich sinds 1998 in om 
gemarginaliseerde jongeren, die anders geen toegang tot media 
zouden hebben, te bekwamen in videoproductie. de organisatie 
wil jongeren helpen om “bewuste en geïnformeerde” online 
programmamakers te worden en betrekt hen bij alle fases van 
het productieproces. Zodoende verwerven jongeren essentiële 
levensvaardigheden.

www.oureverydaylives.tv
www.mouththatroars.com

Chinese mediagigant gaat UNESCO promoten
Het grootste mediaconcern van china, Xinhua news agency, engageert zich om 
voortaan het werk van unesco te promoten. dat is het uitgangspunt van een 
zopas gesloten overeenkomst.

de overeenkomst opent de deur voor een ganse reeks gezamenlijke initiatieven, 
zoals het organiseren van conferenties en seminaries voor specialisten of het grote 
publiek, het delen van communicatietechnologie, de verspreiding van informatie 
over in het oog springende unesco-programma’s en de aanwezigheid van Xinhua-
stagiairs op de hoofdzetel van unesco.

unesco directeur-generaal Irina bokova toont zich enthousiast over de 
samenwerking: “Met uw journalistieke expertise en uitgebreid netwerk kunt u 
ongetwijfeld bijdragen tot het uitdragen van de waarden en de boodschap die de 
kern vormen van het werk van unesco.”

“unesco heeft een welbekend motto, ‘vrede opbouwen in de menselijke geest’,” 
aldus Zhou Xisheng, onderdirecteur van Xinhua news agency. “Met de 193 lidstaten 
van unesco en Xinhua’s 130 buitenlandse en 51 binnenlandse kantoren, beschikken 
we over heel wat troeven om deze inspirerende gedachte in de praktijk te brengen.”

Xinhua news agency is een van ’s werelds grootste nieuwsagentschappen. 
Het verspreidt nieuws in acht talen: chinees, engels, spaans, Frans, russisch, 
arabisch, Portugees en Japans. Het bedient meer dan 200 landen en regio’s over 
de hele wereld. de onlinedienst van het agentschap wordt dagelijks meer dan 80 
miljoen keer geconsulteerd.

unesco en het Internationaal Instituut 
voor onderwijsplanning (IIeP) stellen de 
tweede editie voor van hun handboek 
om het onderwijs te organiseren in 
noodsituaties of tijdens de heropbouw na 
een natuurramp of een gewapend conflict.

Tientallen miljoenen kinderen blijven 
wereldwijd verstoken van onderwijs 
tengevolge van conflicten of natuurrampen. 
Het handboek helpt overheden om 
kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden aan 
kinderen in crisissituaties. Het stelt ook 
strategieën voor om landen, zoals Haïti 
of Pakistan, te helpen om de noodsituatie 
aan te grijpen als een kans om het 
onderwijssysteem te hervormen. Het 
boek bevat ook talrijke voorbeelden uit de 
praktijk van hoe door het noodlot getroffen 
landen het hoofd boden aan de crisis.

naar aanleiding van de nieuwe editie van 
het handboek organiseerden unesco en 
het Inter-agentschappen netwerk voor 
onderwijs in noodsituaties (Inee) op 5 
november 2010 een reeks workshops in 

Parijs waarin verschillende instrumenten 
werden voorgesteld zoals een reeks 
minimumstandaarden voor de kwaliteit van 
het onderwijs, richtlijnen voor leerkrachten 
over hoe les te geven in moeilijke 
omstandigheden, advies inzake financiering 
en richtlijnen aangaande gender.

Het Inee is een wereldwijd netwerk met 
meer dan 4.000 aangesloten internationale 
leden die samenwerken om het recht op 
kwaliteitsvol en veilig onderwijs te doen 
gelden in noodsituaties en in van een 
conflict herstellende gebieden.

http://www.iiep.unesco.org
http://www.ineesite.org

Handboek voor onderwijs in noodsituaties

UNESCO erkent Gent
als muziekstad 
Gent maakt deel uit van het creative cities network van 
unesco in de categorie ‘Muziek’. Gent is hiermee, na bologna, 
sevilla en Glasgow, de vierde stad die in deze categorie wordt 
opgenomen. de toetreding van Gent tot het netwerk werd op 18 
september 2010 met de nodige luister gevierd.

Het unesco creative cities network kadert binnen unesco’s 
Global alliance for cultural diversity. deze alliantie heeft als doel 
het opzetten van strategische samenwerkingen tussen steden 
met het oog op de ontwikkeling van creatieve industrieën. steden 
herbergen volgens unesco enerzijds het brede spectrum van 
culturele actoren die deel uitmaken van de ketting van de creatieve 
industrieën, gaande van het ontstaan van een creatief idee tot 
de productie en de verspreiding ervan. steden zijn anderzijds ook 
klein genoeg om lokale culturele industrieën te voeden en tegelijk 
groot genoeg om als springplank te dienen naar internationale 
markten. unesco wil steden dan ook de kans geven om lokale 
capaciteiten verder te ontwikkelen door knowhow en ervaringen 
uit te wisselen binnen een internationaal netwerk dat opgedeeld 
is in zeven categorieën, met name literatuur, film, muziek, 
volkscultuur, design, mediacultuur en gastronomie. 

Gent gaat prat op zijn diversiteit als muziekstad en haalt daarbij 
onder meer de podia van de Handelsbeurs, Muziekcentrum de 
bijloke en Kinky star aan, naast festivals als het Internationaal 
Filmfestival van vlaanderen, het Filmfestival van Gent en Gent Jazz.  
 
de stad kent ook verschillende producenten, waaronder 
collegium vocale Gent, Flat earth society en les ballets c de la 
b, en verschillende muziekopleidingen, zoals het conservatorium 
en het orpheus Instituut. In 2008 maakte Gent een budget 
vrij van zowat 6 miljoen euro aan werkingssubsidies voor het 
muziekleven in de stad.

www.youtube.com/watch?v=_xy3sGi_Ktg
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Tsunami in Indonesië 
legt pijnpunt 
waarschuwings-
systeem bloot
de tragische verliezen als gevolg van 
de aardbeving van 25 oktober 2010 en 
daaropvolgende tsunami bij sumatra tonen 
aan dat er meer inspanningen nodig zijn om 
de kwetsbare kustbevolkingen bij te staan.

Het tsunamiwaarschuwingssysteem in de 
Indische ocean functioneerde goed. Maar 
toch geraakten de waarschuwingsberichten 
niet snel genoeg bij de mensen die zich dicht 
bij het epicentrum van de beving bevonden, 
vlakbij de Indonesische Mentawai-eilanden.

“Zichzelf in veiligheid brengen is de sleutel 
tot overleven in de gevarenzone wanneer 
er een tsunami op de kust afkomt. Mensen 
moeten weten dat ze zo snel mogelijk 
hogere oorden moeten opzoeken,” reageert 
unesco directeur-generaal Irina bokova.
 
wendy watson-wright, unesco 
adjunct-directeurgeneraal en uitvoerend 
secretaris van de Intergouvernementele 
oceanografische commissie (Ioc), 
bevestigt dat het waarschuwingssysteem 
binnen de vijf minuten nadat de zeebeving 
werd gedetecteerd, waarschuwingen 
doorstuurde. velen werden tijdig verwittigd, 
maar niet de vissersdorpjes zoals Pagai of 
sipora. dit was mee te wijten aan het feit 
dat het epicentrum van de beving slechts 
enkele kilometers voor de kust lag.

“sinds 2004 is uitstekend werk 
geleverd om een doeltreffend 
tsunamiwaarschuwingssysteem op te 
zetten voor de Indische oceaan. verfijnde 
apparatuur in het water meldt uiterst snel 
wanneer er een tsunami gevormd wordt 
en er is een mechanisme om ervoor te 
zorgen dat de officiële waarschuwingen de 
kustbevolking snel bereiken,” zegt wendy 
watson-wright. “Maar we hebben nog 
werk voor de boeg om de bevolking te 
sensibiliseren en ook de meest kwetsbare 
gemeenschappen te bereiken.”

unesco’s Ioc richtte het 
tsunamiwaarschuwingssysteem in de 
Indische ocean op na de tsunami van 2004 
die meer dan 200.000 levens eiste.

de onafhankelijke expert inzake het recht op onderwijs stelde op 
25 oktober 2010 de krachtlijnen voor van zijn mandaat. Hij zal sterk 
de nadruk leggen op de gelijkheid tussen jongens en meisjes in 
het onderwijs, op de kwaliteit van het onderwijs met bijzondere 
aandacht voor het verbeteren van de werkomstandigheden voor 
leerkrachten en op innovatieve financieringsmogelijkheden voor 
het onderwijs.

Kishore singh, die in juni door de Mensenrechtenraad van de 
verenigde naties aangeduid werd als vn speciaal verslaggever 
voor het recht op onderwijs, zei dat hij zich ook zou focussen op 
manieren om het wettelijk kader te verstevigen dat het recht op 
onderwijs garandeert.

“we moeten er voortdurend over waken dat de mensenrechten 
gerespecteerd worden binnen de schoolmuren,” zei Kishore singh 
tijdens een toespraak voor de algemene vergadering van de vn. 
“bijgevolg zal ik er nauw op toezien dat alle onderwijsentiteiten 
handelen in overeenstemming met de bepalingen van de 
mensenrechtenverdragen.”

andere aandachtspunten zijn geweld op school en het recht op het 
oprichten van onderwijsinstellingen. wat dit laatste betreft, zal 
eveneens opgevolgd worden dat ook private onderwijsinitiatieven 
de mensenrechten respecteren.

Kishore singh verwees ook nog naar een rapport van zijn 
voorganger waaruit bleek dat er op veel plaatsen een gebrek is 

aan een duurzame en veelomvattende strategie voor seksuele 
voorlichting in de school. “Zonder accurate informatie worden 
veel jongeren blootgesteld aan risicovol gedrag dat langdurende 
gevolgen kan hebben voor hun fysiek en psychologisch welzijn,” 
besloot hij.

Jongeren 
tegen racisme
unesco en het unesco centrum van 
catalonië organiseerden samen een 
seminarie om jongeren beter voor te 
bereiden op het bestrijden van racisme 
en discriminatie in hun eigen omgeving. 
de bijeenkomst vond plaats van 10 tot 
13 september in barcelona en kreeg de 
steun van unesco’s europese coalitie van 
steden tegen racisme.

Gedurende vier dagen konden een dertigtal 
jongeren van 18 tot 25 jaar hun inzichten 
en begrip bijschaven van de nuances 
en uitdagingen met betrekking tot het 
bestrijden van racisme en discriminatie. 
de conferentie bood hen eveneens de 
kans om ervaringen uit te wisselen en 
om nieuwe ideeën op te doen over hoe ze 
deze fenomenen op lokaal niveau kunnen 
aanpakken.

er stonden zowel theoretische als op 
de praktijk gerichte workshop op het 
programma. dit liet de deelnemers toe 
om na te denken en te discussiëren 

over de aangesneden thema’s maar ook 
om hun vaardigheden aan te scherpen 
om discriminatie en racisme tegen te 
gaan, zowel bij henzelf als binnen hun 
gemeenschap. de deelnemers waren allen 
lid van een jongerenorganisatie of een 
lokale jeugdraad en zullen langs die weg 
hun opgedane kennis verder verspreiden 
onder hun leeftijdsgenoten.

Het seminarie paste binnen de 
overeenkomst die unesco en voetbalclub 
Fc barcelona onderling afsloten om racisme 
en discriminatie binnen en via sport te 
bestrijden. aangezien jongeren bijzonder 
goed geplaatst zijn om veranderingen teweeg 
te brengen, vormen zij de voornaamste 
doelgroep van de antiracismecampagne van 
unesco en Fc barcelona.

Recht op onderwijs versterken
Geoparkennetwerk breidt uit
Tijdens een bijeenkomst op het eiland lesbos (Griekenland) van 1 tot 5 oktober 2010, 
besliste het bureau dat het netwerk van zogenaamde Geoparken runt om 11 nieuwe 
sites uit negen landen op te nemen. Het wereldwijd netwerk van nationale Geoparken 
telt nu 77 sites in 24 landen over de hele wereld.

de elf nieuwe Geoparken onderscheiden zich door hun unieke geologische 
karakteristieken en bevinden zich in canada, china, Finland, Griekenland, Italië, Japan, 
spanje, vietnam en Zuid-Korea.

Het wereldwijd netwerk van nationale Geoparken werd gelanceerd in 2004 met steun 
van unesco om de samenwerking tussen deskundigen en beheerders van geologisch 
erfgoed te bevorderen. om in aanmerking te komen voor een erkenning als Geopark, 
moeten sites geologisch erfgoed bevatten van uitzonderlijk wetenschappelijk en 
educatief belang, zeldzaamheid of schoonheid. 

de sites moeten ook beschikken over een doeltreffende beheersstructuur, duidelijk 
afgebakend zijn en voldoende groot zijn om een behoorlijke duurzame economische 
ontwikkeling mogelijk te maken, vooral via toerisme.

Het netwerk kenmerkt zich door een rijke variatie en omvat sites zo divers als het 
lagkawi eiland, met de oudste rotsformaties in Maleisië, het versteende bos op het 
eiland lesbos (Griekenland) en de vulkanische kraters van vulkaneifel in duitsland.

www.europeangeoparks.org

Het unesco-kantoor in Kathmandu liet 
op 27 oktober 2010 de werelddag voor het 
audiovisueel erfgoed niet onopgemerkt 
voorbijgaan en organiseerde een 
rondetafel over de bescherming van het 
audiovisueel geheugen van nepal en 
een concert met traditionele nepalese 
muziek.

verschillende mensen zijn actief bezig 
met het aanleggen van een audiovisueel 
archief die de ontwikkeling van nepal 
illustreert. er bestaat ter plaatse 
echter geen enkel mechanisme om 
deze vaak unieke getuigenissen op 
een georganiseerde manier in kaart te 
brengen en te beschermen.

“Het is hoog tijd om de waarde van nepals 
erfgoed aan beeld en geluid te erkennen 
en om concrete stappen te ondernemen 
om ervoor te zorgen dat komende 
generaties er kunnen van blijven genieten. 
Het audiovisueel erfgoed ontsluiten zou 
de nepalese bevolking niet enkel de kans 
geven om hun geschiedenis te ontdekken 
maar zou bovendien bijdragen tot het 
creëren van een samenhorigheidsgevoel 
binnen de natie,” benadrukt axel Plathe 
die aan het hoofd staat van het unesco-
kantoor in Kathmandu.

elke dag gaat er over de ganse wereld 
audiovisueel erfgoed – film, video, radio 
en geluidsopnames – verloren door 

verwaarlozing, natuurlijk verval of doordat 
de technologie om het weer te geven, 
verdwijnt. om dit verlies te voorkomen, 
moeten er beschermingsmaatregelen 
genomen worden, zoals het digitaliseren 
van foto’s en films. de werelddag voor 
het audiovisueel erfgoed, in 2005 door 
unesco in het leven geroepen, wil 
het bewustzijn omtrent de waarde van 
audiovisueel erfgoed vergroten.

“Het audiovisueel erfgoed van de wereld 
is in gevaar,” luidt unesco directeur-
generaal Irina bokova de noodklok. “er is al 
te veel verloren gegaan en een nog groter 
verlies betekent een onherroepelijke 
verarming van ons collectief geheugen.”

Belang van audiovisueel erfgoed erkennen
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nadat een delegatie van het unesco werelderfgoedcentrum en 
IcoMos in het voorjaar een bezoek bracht aan brugge, heeft het 
werelderfgoedcomité op 3 augustus jongstleden in een formele 
beslissing een aantal aanbevelingen geformuleerd. deze aanbevelingen 
zijn vrij letterlijk gebaseerd op het rapport van de missie. In dat rapport 
werd uitgebreid ingegaan op de twee gecontesteerde projecten – het 
Museum of History op de site van oud sint-Jan, en het hotel casselberg 
langs de Hoogstraat – maar het rapport gaf ook een grondige analyse 
van de huidige toestand. op basis van dit onderzoek werden vijf 
aanbevelingen opgesteld, die vrijwel integraal werden overgenomen 
door het werelderfgoedcomité (één aanbeveling werd uiteindelijk 
opgesplitst, waardoor het totale aantal op zes komt).

werelderFGoedsTaTus 
nIeT onMIddellIJK In Gevaar
In de beslissing wordt voor alle duidelijkheid nergens verwezen naar een 
eventueel ‘afnemen’ van de titel van werelderfgoedstad. dat is meestal 
ook niet de gewoonte: het comité geeft de lidstaat (i.c. het vlaamse 
Gewest) en de beheerder van de site (i.c. de stad brugge) in principe de tijd 
om de aanbevelingen te onderzoeken, oplossingen uit te werken, en deze te 
implementeren. Pas in 2012 moet een eerste maal gerapporteerd worden. 

er wordt wel gevraagd een zogenaamde ‘verklaring van uitzonderlijke 
universele waarde’ op te stellen. een dergelijk document wordt 
de jongste jaren systematisch opgemaakt bij nieuwe erkenningen, 
maar behoorde in 2000 – ten tijde van de erkenning van brugge als 
werelderfgoedstad – nog niet tot de praktijk. deze verklaring geeft 

Erfgoedbeleid Brugge
wordt bijgestuurd

werelderfgoed

beknopt de essentie van de werelderfgoederkenning weer (criteria, 
verwijzing naar authenticiteit en integriteit, beheersmaatregelen), 
en vormt bijgevolg een essentiële richtlijn in de opvolging van het 
werelderfgoed. Toekomstige ingrepen zullen immers afgetoetst 
worden aan dit document. een eerste versie van een dergelijke tekst is 
ondertussen klaar, en wordt doorgenomen met het stadsbestuur en een 
aantal andere partijen. Hier zitten we dus op schema.

de aanbevelInGen van 
HeT werelderFGoedcoMITé
In feite kunnen 2 krachtlijnen geïdentificeerd worden in de aanbevelingen 
van het werelderfgoedcomité. enerzijds wordt gevraagd de wettelijke 
bescherming te onderzoeken en in overweging te nemen. anderzijds 
vraagt unesco met aandrang dat het beheer van de als werelderfgoed 
erkende binnenstad nog beter zou worden opgevolgd. Hiertoe worden 
verschillende suggesties gedaan. 

Het stadsbestuur van brugge heeft vrijwel onmiddellijk na het bekend 
raken van de aanbevelingen in augustus een actieplan opgesteld 
om in de eerste plaats tegemoet te komen aan de beheersmatige 
aanbevelingen van unesco en IcoMos. Zo zou er opnieuw gestart 
worden met de opmaak van zogenaamde deelplannen voor de 
verschillende wijken van de binnenstad. de opmaak van deze plannen 
zou worden voorafgegaan door een proces van bouwblokinventarisatie, 
waarbij de erfgoedwaarde van de individuele panden en hun globale 
verschijningsvorm in het straatbeeld en bouwblok in detail worden 
onderzocht. op basis van dit onderzoek wordt dan een langetermijn-

TeKsT: PIeT Geleyns *

Zoals bekend heeft een UNESCO/ICOMOS-missie in het voorjaar een uitgebreid bezoek gebracht aan 
Brugge om de zogenaamde ‘State of Conservation’ van de als werelderfgoed erkende binnenstad na te 
gaan1. Inmiddels heeft het Werelderfgoedcomité de aanbevelingen van de missie omgezet in een formele 
beslissing. Brugge en Vlaanderen worden gevraagd om tegen 2012 een eerste keer te rapporteren over 
de omzetting van de aanbevelingen.

1 Zie Erfgoedbeleid in Brugge onder de loep. unesco info 77, p. 24

beheervisie uitgewerkt, die wordt verankerd in een ruimtelijk plan 
dat wordt gebruikt bij beleidsvoorbereiding en -uitwerking. dit is een 
zeer intensief proces, dat gedurende meerdere jaren een belangrijke 
investering van het stadsbestuur zal vergen. 

Meer aandacHT voor vIsuele IMPacT
ook ziet het stadsbestuur heil in de visuele impactstudies die worden 
aangehaald in de aanbeveling. Het is de bedoeling de opmaak van 
dergelijke analyses verplicht te maken voor belangrijke projecten in de 
binnenstad. de meerwaarde van dergelijke inschattingen lijkt duidelijk: 
een (driedimensionale) voorstelling in de toekomstige omgeving biedt 
immers een beeld van het resultaat dat verwacht kan worden. op die 
manier kan snel en correct een inschatting gemaakt worden van de 
impact van het project op de omgeving – een oefening die volgens 
unesco momenteel nog te weinig gebeurt.

de laatste aanbeveling, tenslotte, heeft betrekking op de installatie van 
een expertenpanel dat het stadsbestuur moet adviseren bij belangrijke 
bouw- en restauratieprojecten in de binnenstad. deze aanbeveling 

is gebaseerd op de ervaring met een expertencommissie, die recent 
in het leven werd geroepen in bordeaux. Hoewel de raadgevende 
commissie stedenschoon in brugge al méér dan honderd jaar een 
dergelijke adviserende rol vervult, zou het stadsbestuur bereid zijn om 
een aanvullend panel in het leven te roepen.

Hiermee komt het stadsbestuur van brugge vrijwel integraal tegemoet 
aan de laatste vijf aanbevelingen die door het werelderfgoedcomité 
werden aangenomen. brugge vraagt daarnaast uitdrukkelijk dat het 
vlaamse Gewest de bescherming van de binnenstad als stadsgezicht, 
zoals aangehaald in de eerste aanbeveling, zou willen opnemen. 

een InTeGrale bescHerMInG 
van de bruGse bInnensTad?
Het thema van een integrale bescherming van de binnenstad kwam al in 
het voorjaar, tijdens de missie aan brugge, uitdrukkelijk aan bod. op dat 
moment werd aan de delegatieleden uitgelegd dat brugge weliswaar 
een groot aantal beschermingen telt, maar dat het overgrote deel van 
de binnenstad geen wettelijke vorm van bescherming kent (in de zin van 

Er is geen sprake van het afnemen van de erkenning als werelderfgoed.

Beslissing 34 COM 7B.792

Het Werelderfgoedcomité,

1. na onderzoek van document WHC-10/34.COM/7B.
Add3,

2. Terugdenkend aan beslissing 33 COM 7B.94, 
aangenomen op zijn 33e bijeenkomst (sevilla, 2009),

3. Drukt zijn bezorgdheid uit m.b.t. de conclusies van de 
missie, die een aanwijzing geven van een geleidelijke 
afbrokkeling van de kenmerken die de Uitzonderlijke 
Universele Waarde overbrengen en, bijgevolg, deze 
afbrokkeling bedreigt de integriteit van het goed 
inzake globale samenhang en onderscheidenheid;

4. Beveelt de lidstaat met aandrang aan de 
aanbevelingen van de missie te implementeren, in 
het bijzonder:

 a. Onderzoek manieren om het goed op te nemen 
in het nationale wettelijke kader als een stedelijk 
landschap, om zo de samenhang en de globale 
stedelijke verschijningsvorm te beschermen,

 b. neem de studie op van specifieke stedelijke gebieden, 
om de typologie en de randvoorwaarden voor 
mogelijke toekomstige ontwikkelingen te bepalen,

 c. Promoot duidelijkere en effectievere verbanden 
tussen ontwikkelingsbelangen en de nood om het 
historische centrum van Brugge te behouden, door 
de noden van het behoud van onroerend erfgoed te 
integreren in gewestelijke planningsdocumenten,

 
 d. identificeer belangrijke zichten van en naar het 

goed, en incorporeer de bescherming van deze 
zichten in stedelijke planningsdocumenten,

 
 e. Versterk het bestuur van het goed, zodat het 

meer proactief wordt, en incorporeer het in het 
goedgekeurde stedelijk plan gebaseerd op de 
verklaring van Uitzonderlijke Universele Waarde,

 
 f. Voorzie de creatie van een adviserend panel van 

experten, specifiek voor het goed ingeschreven 
op de Werelderfgoedlijst, dat geconsulteerd mag 
worden bij belangrijke projecten en in een vroeg 
stadium advies kan verlenen over de gepastheid;

5. Verzoekt de lidstaat om tegen 1 februari 2011 een 
ontwerp van Verklaring van Uitzonderlijke Universele 
Waarde uit te werken, in samenwerking met het 
Werelderfgoedcentrum en de adviesverlenende 
instanties. Deze is voor te leggen aan het 
Werelderfgoedcomité op zijn 36e bijeenkomst in 2012;

6. Verzoekt de lidstaat ook om tegen 1 februari 2012 
een gedetailleerd rapport over te maken aan het 
Werelderfgoedcentrum over de omzetting van de 
hierboven vermelde aanbevelingen voor nazicht door 
het Werelderfgoedcomité in zijn 36e bijeenkomst in 2012.

2 Vrije vertaling door de auteur. De letterlijke tekst van de 

beslissing kan worden geconsulteerd op http://whc.unesco.

org/document/104960 (Engels, vanaf p. 123) en http://whc.

unesco.org/document/104961 (Frans, p. 126)
3 Dit is het document waarin het missierapport was opgenomen.

De aanbevelingen van UNESCO, letterlijk
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De strijd tegen 
klimaatverandering heeft 
baat bij een rijke biodiversiteit
TeKsT: bernard GIanseTTo

Door de waarde van biodiversiteit in geld uit te drukken, worden beleidsmakers zich beter bewust 
van het belang ervan. De daaruit volgende betere bescherming van de biodiversiteit kan helpen in 
de strijd tegen klimaatverandering.

biodiversiteit

salman Hoessein, expert inzake het economische belang van biodiversiteit en europees 
coördinator van The Economics of Ecosystems and Biodiversity (Teeb, zie kader), legt uit 
waarom het belangrijk is om de waarde van biodiversiteit in geld uit te drukken. dit kan helpen 
om het bewustzijn over het belang van biodiversiteit te vergroten en om een duidelijk zicht te 
krijgen op de economische gevolgen van het verlies van biodiversiteit.

Hebt u het gevoel dat regeringen naar u luisteren wanneer u wijst op de kosten die 
voortvloeien uit het uitputten van de natuurlijke rijkdommen?
salman Hoessein: er is duidelijk belangstelling vanuit de beleidsmakers. In januari hielden we op 
de hoofdzetel van unesco een conferentie over biodiversiteit en beleid die geopend werd door de 
Franse minister voor wetenschap. dit geeft aan dat beleidsmakers het toch wel ernstig nemen.

Nochtans lijkt de aandacht van beleidsmakers vooral naar klimaatverandering uit te gaan...
salman Hoessein: biodiversiteit kan inderdaad niet op dezelfde belangstelling rekenen als 
klimaatverandering. daarom moeten we wijzen op de win-win situatie die vaak het gevolg 
is van de bescherming van biodiversiteit. Zo verminder je bijvoorbeeld de hoeveelheid 
broeikasgassen in de atmosfeer naarmate je meer ecosystemen behoudt. en maatregelen die 
genomen worden om de klimaatverandering tegen te gaan kunnen eveneens gunstig zijn voor 
onder meer de biodiversiteit.

Het is onmogelijk om alles in geld uit te drukken. Het Permanent Forum voor Inheemse 
Aangelegenheden benadrukt dat je geen prijs kan kleven op heilige sites omdat 
hun waarde het monetaire of financiële overstijgt. Kan deze waarde desondanks in 
rekening gebracht worden vanuit een economisch perspectief?
salman Hoessein: Teeb beperkt zich niet tot economische waardebepaling. Het is ook mogelijk 

om iets te taxeren zonder er een monetair cijfer 
op te plakken. Het is nu eenmaal een gegeven 
dat bepaalde aspecten van biodiversiteit, van de 
samenleving of van culturen niet in monetaire 
waarden kunnen uitgedrukt worden. Heilige 
wouden zijn daar een voorbeeld van. daarom 
is het cruciaal dat het beleid niet steunt op 
één enkel criterium maar rekening houdt met 
meerdere criteria. er zijn verschillende processen 
en mechanismen die toch rekening houden met 
waarde die niet in geld uit te drukken valt.

De economische waarde van biodiversiteit

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TeeB) is een door de Vn 
uitgebrachte internationale studie naar de kosten en baten van biodiversiteit. 
Het doel is om meer inzicht te krijgen in de mondiale opbrengst van 
biodiversiteit, de kosten van achteruitgang van ecosystemen en de kosten 
van bescherming van biodiversiteit. Daarnaast doet het TeeB-rapport een 
aantal voorstellen voor concrete beleidsinstrumenten.

Het TeeB-rapport pleit voor meer aandacht voor het meten en in geld 
uitdrukken van ecosysteemdiensten. Daardoor kan het maatschappelijk 
belang van deze diensten duidelijker worden. ecosysteemdiensten zijn 
diensten die de natuur levert, zoals de opslag van CO2 door bossen of de 
bescherming tegen overstromingen door duinen.

Uit het rapport blijkt onder meer dat 
armoede en het achteruitgaan van 
de biodiversiteit hand in hand gaan. 
De onmiddellijke begunstigden van 
de vele ecosysteemdiensten zijn 
vooral de armen. De vormen van 
levensonderhoud die het sterkst lijden 
onder het verlies van biodiversiteit 
zijn landbouw, veeteelt of visserij 
voor eigen gebruik – net die vormen 
waarvan de meeste van ’s werelds 
armen afhankelijk zijn.

een bescherming als monument, stadsgezicht of landschap). Toen werd 
uitgelegd dat dit een bewuste keuze was. ondanks het missierapport en 
de recente aanbeveling van het werelderfgoedcomité is dat standpunt 
niet gewijzigd. er zijn immers verschillende argumenten denkbaar om 
het beschermingsinstrument niet op die schaal in te willen zetten. 

om te beginnen zal niemand betwisten dat niet elk pand of elke 
constructie in de binnenstad over erfgoedwaarde beschikt. nochtans 
betekent een bescherming strikt genomen dat je de bedoeling hebt om 
het voorwerp van de bescherming te bewaren ‘voor de eeuwigheid’. 
als je de hele binnenstad beschermt, dan zou je dus elk gebouw, elk 
plein of elk tuintje willen behouden. voor een heel aantal panden in 
de binnenstad is dat inderdaad de bedoeling: de brugse binnenstad 
telt vandaag al bijna 600 beschermde monumenten, stadsgezichten 
en landschappen, en er zijn wellicht nog panden en straatbeelden die 
bescherming verdienen. Maar zelfs in het centrum van brugge zijn 
fragmenten te vinden die van weinig of geen waarde zijn, en die zelfs 
als storend beschouwd kunnen worden. Met een bescherming zou de 
vlaamse overheid bijgevolg echt het foute instrument inzetten. de 
bescherming van deze elementen zou ook uiterst moeilijk te motiveren 
zijn – wat het risico op juridische procedures vergroot.

auTonoMIe nIeT beKnoTTen
bovendien betekent een bescherming van de hele binnenstad dat elke 
vergunningsaanvraag uitdrukkelijk door de vlaamse overheid moet 
worden beoordeeld (bindend advies vanwege onroerend erfgoed), terwijl 
brugge nauwelijks een half jaar geleden ontvoogd werd op het vlak van 
ruimtelijke ordening. waar brugge dus nog maar pas een uitgebreide 
autonomie heeft verkregen om haar eigen stedenbouwkundig beleid te 
voeren, dan zou een bescherming deze beweging met één pennentrek 
voor wat betreft de binnenstad weer ongedaan maken. dit valt in tijden 
waarin subsidiariteit hoog op de agenda staat niet te verantwoorden, 
des te meer omdat voor- en tegenstanders toegeven dat de stedelijke 
diensten perfect in staat én beter geplaatst zijn om het merendeel van 
de aanvragen in de binnenstad zelfstandig te beoordelen. 

daar komt nog bij dat een bescherming van de hele binnenstad 
administratief een titanenwerk zou betekenen. Het gaat om ongeveer 
10.500 panden, met naar schatting een 30.000-tal eigenaars. deze 

zouden allemaal individueel aangeschreven moeten worden bij het 
begin én het einde van de procedure. de kostprijs van een dergelijke 
operatie is hallucinant, maar ook het risico op fouten is heel groot. 
deze fouten kunnen aangegrepen worden om de procedure aan te 
vechten, waardoor de kans groot is dat we binnen een aantal jaar terug 
bij af staan.

vlaanderen ziet om al deze redenen meer heil in gerichte aanvullende 
beschermingen, in plaats van een ongenuanceerde globale bescherming 
van de binnenstad. de klemtoon van deze bijkomende beschermingen 
zou met name liggen op de kenmerkende stedelijke structuren als 
reien, vesten en markten en pleinen, waar er qua bescherming 
inderdaad nog hiaten zijn. 

een coMPleMenTaIr verHaal 
als anTwoord oP de aanbevelInGen
Het unesco werelderfgoedcomité heeft afgelopen zomer zes 
duidelijke aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot de 
als werelderfgoed erkende binnenstad van brugge. Zowel de 
vlaamse overheid als het stadsbestuur van brugge zijn bereid deze 
aanbevelingen in aanzienlijke mate op te volgen. Het belangrijkste 
punt van discussie is de vraag om een integrale bescherming van 
de binnenstad te willen overwegen. de vlaamse overheid is hier 
geen voorstander van, en verkiest een complementaire aanpak, 
met enerzijds een verankering via het stedelijke instrumentarium 
(deelplannen, visuele impactstudies, expertenpanel), en anderzijds 
een selectieve aanvullende beschermingscampagne. 

deze gedifferentieerde aanpak komt ongetwijfeld tegemoet aan 
verschillende verzuchtingen van de visitatiecommissie en van het 
werelderfgoedcomité, zonder het functioneren van de stad in de 21ste 
eeuw onmogelijk te maken. dit laatste is zowel voor vlaanderen als 
voor brugge een absolute voorwaarde. 

over iets meer dan een jaar zal vlaanderen voor het eerst moeten 
rapporteren over de omzetting van de aanbevelingen. naar verwachting 
zullen dan al verschillende resultaten kunnen worden voorgelegd. Het 
werelderfgoedcomité zal zich in de zomer van 2012 dan voor het eerst 
uitspreken over de weg die gevolgd wordt.

* Piet Geleyns is ingenieur-architect, met een postgraduaat in de monumentenzorg. Hij werkt 

bij het agentschap ruimte en erfgoed, als aanspreekpunt voor het unesco-werelderfgoed 

in vlaanderen.

UNESCO vraagt een betere opvolging
van het werelderfgoedbeheer in de binnenstad.

Brugge is niet de enige werelderfgoedstad waar het zoeken
is naar een evenwicht tussen bescherming en ontwikkeling.
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Mobiele bibliotheken voor Haïti

Haïti is één van de armste landen van het westelijke halfrond en het analfabetisme is er 
bijzonder groot. bovendien heeft de aardbeving van afgelopen januari het netwerk van formele 
en informele onderwijsinstellingen zwaar getroffen. niet alleen vele schoolgebouwen zijn 
ingestort, maar ook bibliotheken en gemeenschapsruimtes gingen verloren. aangezien boeken 
en lezen – of plaatjes kijken – overal ter wereld tot de belangrijkste factoren horen om kinderen en 
jongeren al spelend te laten leren, zijn de gevolgen voor de alfabetisering in Haïti navenant. 

bruGGen slaan Tussen Mensen
daarom startte unesco in april een project, dat “Un livre pour un enfant” werd gedoopt. 
aanvankelijk steunde het project op vrijwillige donaties van Franstalige boeken door met 
unesco geassocieerde scholen in Frankrijk. de geschonken boeken werden afgeleverd 
en verzameld op de hoofdzetel van unesco in Parijs, vanwaar ze verder gestuurd werden 
naar Haïti. van deze boeken werd een groot deel gedoneerd door Franse schoolkinderen 
en scholieren. Zij werden sterk aangemoedigd om een persoonlijke boodschap of een 
e-mailadres na te laten op de titelpagina van het boek dat ze schonken, zodat elke schenking 
een persoonlijke dimensie krijgt en, weg uit de anonimiteit, een brug slaat tussen mensen. 
Inmiddels zijn ook een aantal uitgeverijen mee in zee gegaan en zo zijn er ondertussen meer 
dan 5.000 boeken in Port-au-Prince aangekomen. Met de start van het nieuwe schooljaar 
worden nog meer giften verwacht. 

om de lokale relevantie van het project te vergroten, heeft unesco ook besloten om de 
plaatselijke uitgeverijen en de creoolse taal te ondersteunen. samen met de Direction 
Nationale du Livre, die vanuit het ministerie van cultuur verantwoordelijk is voor alle publicaties 
in Haïti, werd hard gewerkt aan het in kaart brengen van alle lokaal gepubliceerde kinder- en 
jeugdboeken, zodat deze konden aangekocht worden voor het project. op deze manier werden 
ongeveer 2.500 creoolse werken aan het project toegevoegd. 

TeKsT: elKe selTer TeKsT: MarIno bulTIncK

Als onderdeel van haar inspanningen om te helpen bij de heropbouw van Haïti, lanceerde UNESCO een 
programma om kinderen aan het lezen te krijgen en de alfabetisering in het land te ondersteunen.

Een door UNESCO ondersteund netwerk van openbare omroepen dat zijn tiende verjaardag viert, droeg 
zowel bij tot de professionalisering van de mediasector als tot het verzoeningsproces in de regio.

aanPassen aan de sITuaTIe 
oP HeT TerreIn
op het kantoor van unesco in Port-au-Prince 
werden alle boeken verzameld en verdeeld 
in pakketten, afgestemd op verschillende 
leeftijdsgroepen. verzameld in een box, vormen 
deze verschillende pakketten een mobiele 
bibliotheek, die gemakkelijk kan verspreid worden 
en op verschillende locaties kan neerstrijken. 
Het idee van een mobiele bibliotheek laat vooral 
toe om bibliotheken te creëren zonder dat er 
specifieke gebouwen of ruimtes voor bestaan. 

de eerste donaties van dergelijke mobiele 
bibliotheken gebeurden dan ook in Haïti’s 
vluchtelingenkampen, waar grote groepen 
jongeren tijdens de zomermaanden weinig om 
handen hadden. In deze kampen krijgt unesco 
de steun van ngo’s die met de kinderen en 
jongeren werken en speciale ruimtes voor dit 
soort activiteiten hebben voorzien. de mobiele 
bibliotheken hebben geen uitleensysteem zoals 
we dat bij ons kennen, maar vormen een kleine 
oase waar de kinderen naar believen boeken 
kunnen inkijken en lezen, onder het toeziend oog 
van jeugdbegeleiders. 

ruGGesTeun 
voor alFabeTIserInG
Het project is ondertussen, na enkele maanden, 
sterk gegroeid. de donaties hebben de 
verwachtingen zelfs dermate sterk overtroffen 
dat de mobiele bibliotheken geleidelijk aan 
een opstap zijn geworden om de getroffen en 
verdwenen school- en gemeentebibliotheken 
opnieuw op te starten. Het project is ook een 
samenwerking aangaan met bibliotheken 
Zonder Grenzen. Zij zullen leessessies in 
bibliotheken organiseren en de training van 
lokaal bibliotheekpersoneel verzorgen. stap 
voor stap herrijzen zo uit het stof van een 
getroffen Haïti de instellingen die zo broodnodig 
zijn om de dreiging van een nog groeiend 
analfabetisme af te wenden.

ontwikkeling

Het programma van vrijwillige bijdragen loopt nog steeds. voor meer informatie omtrent dit programma, 
kan u altijd contact nemen met elke selter (e.selter@unesco.org) of Mehdi benchelah (m.benchelah@unesco.org)

Mediaontwikkeling in de Balkan

communicatie

unesco ondersteunt media, zoals openbare televisieoproepen, bij 
het ontwikkelen van programma’s die maatschappelijk relevante 
onderwerpen behandelen. op die manier draagt de organisatie bij tot 
het bevorderen van de persvrijheid en tot het garanderen van het recht 
op informatie van de bevolking: twee van de voornaamste prioriteiten 
van haar programmasector communicatie en Informatie.

dIalooG HersTellen
een mooi voorbeeld van hoe unesco bijdraagt tot mediaontwikkeling 
is enro, een netwerk voor nieuwsuitwisseling in Zuidoost-europa. 
Het netwerk viert zijn tiende verjaardag op 1 november 2010 in sofia 
(bulgarije). unesco steunde de oprichting van dit netwerk voor openbare 
omroepen om dialoog en samenwerking te herstellen in de regio na jaren 
van oorlog in de balkan.

enro zorgt voor het uitwisselen van nieuwsberichten en voor het 
professionaliseren van de medewerkers van de aangesloten omroepen. 
Het netwerk stimuleert ook coproducties en andere vormen van 
grensoverschrijdende samenwerking.

MedIa ProFessIonalIseren
“we zijn ervan overtuigd dat enro de drijvende kracht was achter het 
herstellen van de contacten tussen openbare omroepen. deze relaties 
waren compleet teloorgegaan tijdens de oorlog. door zijn verschillende 
activiteiten hielp het netwerk om de vrede te bestendigen en om het 
verzoeningsproces en de ontwikkeling in de regio te bespoedigen. ook 
de kwaliteit van de nieuwsprogramma’s en de documentaires ging erop 
vooruit, evenals de deskundigheid van de mediamedewerkers,” aldus 
Željka lekic, hoofdcoördinator van enro.

de steun van unesco was van wezenlijk belang voor het herstellen van 
de samenwerking tussen de omroepen. In het begin verschafte unesco 
opleidingen en digitale uitrusting met een subsidie van 300.000 euro 
van de europese commissie. de laatste jaren ondersteunt unesco 
het netwerk via haar Internationaal Programma voor de ontwikkeling 
van communicatie (IPdc). lang die weg steunt ze projecten die zich 
concentreren op het vergroten van de expertise van mediaprofessionals 
en op het verstevigen van de samenwerking tussen verschillende 
openbare omroepen.

versTerKTe saMenwerKInG
“unesco droeg in grote mate bij tot het succes van enro. de organisatie 
verleende steun aan de productie van documentaires, hielp een 
netwerk voor de uitwisseling van dergelijke programma’s opzetten en 
zorgde er mee voor dat de kwaliteit van de geproduceerde programma’s 
aanzienlijk verbeterde. vorige maand startte de omroep van servië met 
het uitzenden van een reeks documentaires die aangeleverd worden 
via het enro-netwerk. Het is een goed voorbeeld van waar unesco’s 
steun in de praktijk toe leidt,” benadrukt Željka lekic.

Het voorbije decennium verspreidde enro meer dan 10.000 
nieuwsberichten in Zuidoost-europa die een brede waaier aan thema’s 
aansneden, gaande van politiek en regionale berichtgeving tot cultuur 
en maatschappelijke reportages. er is ook een sterke stijging waar te 
nemen van het aantal coproducties van reportagereeksen.

“Het netwerk staat inmiddels 

op eigen benen en bevordert 

voordurend de ontwikkeling 

van de omroepen”

succes oP vele FronTen
Željka lekic beklemtoont dat enro de communicatie tussen de 
omroepen op verschillende manieren verbeterde. naast de dagelijkse 
uitwisseling van nieuwsberichten, zijn er ook de verschillende 
specifieke opleidingen voor de medewerkers van de omroepen 
die verschillende aspecten behandelen zoals de productie van 
nieuwsprogramma’s en reportages, het beheer van een omroep en 
technische ondersteuning.

de grootste verwezenlijking van enro is dat het is uitgegroeid 
tot een zelfbedruipende organisatie van mediaprofessionals 
gefinancierd door de lidmaatschapbijdragen van de elf aangesloten 
omroepen. de nieuwsuitwisseling wordt gecoördineerd vanuit 
sarajevo en bereikt zenders in bosnië en Herzegovina, Kroatië, 
Macedonië, servië, slovenië en Kosovo maar eveneens in albanië, 
bulgarije, roemenië en Hongarije.

De eerste boeken gingen naar jongeren in vluchtelingenkampen.

Zowel de kwaliteit van de programma's als de expertise 
van de makers gingen erop vooruit.
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Water, recht en 
een veranderend klimaat

onder grote belangstelling van diplomaten, juristen en waterdeskundigen 
vond op 22 september 2010 aan het unesco-IHe Institute for water 
education te delft (nl) een colloquium plaats over recht op water en 
waterrecht in een veranderende wereld. aanleiding was het 30-jarig 
bestaan van de university for Peace, een universiteit in costa rica die 
destijds door de algemene vergadering van de vn is opgericht.
Juristen van naam uit onder meer Zwitserland en de verenigde 
staten kwamen bijeen om een zeer geïnteresseerd gehoor toe te 
spreken. In de zaal een ongebruikelijk divers doch bijzonder betrokken 
publiek: een uitgelezen mix van juristen, topdiplomaten (waaronder 
meerdere ambassadeurs) en waterdeskundigen trof elkaar. de dag 
werd uitstekend voorgezeten door respectievelijk de voorzitter van de 
alliance for uPeace, Marius enthoven, en de rector van het unesco-
IHe, andrás szöllösi-nagy.

TeKsT: cHarloTTe HerMan, MarGuerITe de cHaIseMarTIn, elIsabeTTa canGelosI, MIcHael van der valK

Veranderen het recht op water en waterrecht mee met het veranderende klimaat? 
Verslag van de bijeenkomst in het kader van 30 jaar University for Peace.

InTernaTIonale JurIdIscHe conTeXT
Professor laurence boisson de chazournes (université de Genève) 
was de eerste spreekster. Hoewel ze grote bekendheid geniet onder de 
aanwezige juristen, onder meer vanwege haar werk aan het Internationaal 
Gerechtshof, zien we haar zelden als spreker. een bijzondere gelegenheid, 
derhalve. Professor boisson de chazournes schetste de internationale 
juridische kaders die expliciet in relatie staan tot (toegang tot) water, en 
hoe deze zich tot elkaar verhouden. Tevens merkte ze op dat water nog 
onvoldoende is ingebed in het debat over klimaatverandering, niet in de 
laatste plaats vanwege de juridische context.

Professor Thea Hilhorst (wur, rampenstudies) hield een vurig en 
duidelijk betoog over het belang van aandacht voor de sociologische, 
institutionele en sociaal-economische context waarin aanspraak wordt 
gemaakt op bepaalde rechten of ontwikkelingswerk wordt uitgevoerd, 
soms met averechts effect. wat in nederland werkt, hoeft zeker niet te 
werken in bijvoorbeeld Mozambique, waar kostwinning vaak ruimtelijk 
verdeeld is. Polygamie werd aangehaald als een praktisch middel bij 
adaptatie aan klimaatverandering: een vrouw in de riviervlakte zorgt 
voor eten tijdens droge perioden, terwijl een tweede vrouw in de 
heuvels de zorg overneemt tijdens te natte perioden.
Professor Joyeeta Gupta (vu amsterdam en unesco-IHe) maakte 
gebruik van het door boisson de chazournes geschetste kader om aan 
te geven dat er in feite sprake is van drie “competing discourses”. de 
ambassadeur van bolivia maakte vanuit de zaal van de gelegenheid 
gebruik om in te gaan op de recente resolutie bij de algemene vergadering 
van de vn betreffende water en sanitatie als een mensenrecht. ook de 
stemonthouding van nederland tijdens de vergadering hierover kwam 
aan de orde. Internationaal heeft dit tot enige verbazing geleid. Immers, 
zo veronderstelde men (terecht), nederland draagt water als recht toch 
een warm hart toe? ambassadeur Ter Haar, ondersteund door een 
vervolgens door het Ministerie van buitenlandse Zaken verspreide 
stemverklaring, lichtte toe dat nederland het recht op water een warm 
hart toedraagt, doch dat juist dit reden was tot een onthouding van 
stemming, aangezien de nieuwe verklaring eerder een afzwakking en 
complicerend is, dan een verbetering ten opzichte van reeds lopende 
activiteiten, zoals die van de onafhankelijke expert van de vn voor 
toegang tot veilig drinkwater en sanitatie.

Kort na de pauze werden de deelnemers vergast op een kleurrijke 
dansuitvoering door studenten van het unesco-IHe.

oPKoPen van waTerrecHTen
rechter Gregory Hobbs (Hooggerechtshof colorado, vs) lichtte toe 
hoe hij in de vs betrokken is bij rechtszaken over water, hoe deze in 
het algemeen ontstaan, en hoe het waterbeheer veelal spontaan is 

beleid

georganiseerd, op basis van ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’: 
de oudste rechten ‘overrulen’ vaak andere belangen, waarbij een 
marktsysteem ervoor zorgt dat rechten worden opgekocht van de 
oorspronkelijke eigenaars. als voorbeeld werd las vegas aangehaald, 
waar de lokale waterleverancier enerzijds extreem gebruik maakt van 
hergebruik van water, anderzijds bij vrijwel alle landeigenaren rechten 
heeft gekocht voor het gebruik van het aldaar als (sporadische) neerslag 
vallende water. “The water rights for every single garden have been 
sold.” Hobbs sloot zijn betoog af met een zelfgemaakt gedicht over 
onder andere de rol van rivierwater doorheen de historie.
Juan amaya-castro (vu amsterdam en university for Peace) 
legde uit dat een rechter zich eigenlijk aan het eind van een proces 
bevindt. daarvóór kan er al heel wat gebeuren. aan de hand van een 
aantal voorbeelden maakte amaya-castro duidelijk dat, net als de 
waterverdeling, recht vaak ook tamelijk willekeurig is, ook al wordt er 
meestal graag iets anders beweerd.

InTernaTIonale aFsPraKen blIJven dode leTTer
barend ter Haar, nederlands ambassadeur bij unesco, schetste op lucide 
en aansprekende wijze hoe internationale afspraken over duurzaamheid 
en recht in de praktijk soms weinig betekenen. als voorbeeld kan 
bijvoorbeeld de redactie van dit blad aan alle lezers beloven dat zij 10 euro  
zullen ontvangen. dat is tamelijk eenvoudig: er is immers niet gezegd 
dat u dit bedrag van de redactie zult ontvangen, evenmin wanneer u het 
zult ontvangen. dat u het zult ontvangen, ooit, van iemand, is tamelijk 
zeker. welke rechten kunnen de lezers nu ontlenen aan de belofte? 
daarnaast maakte Ter Haar duidelijk dat een recht op water alleen niet 
voldoende is, aangezien dit recht vaak samenhangt met andere rechten, 
een werkend rechtssysteem en een goed bestuur. 

nIeuwe Gedeelde leersToel bIJ unesco-IHe 
en unIversITy For Peace In de MaaK
Ter afsluiting verwees szöllösi-nagy naar internationale afspraken 
die aanpassing verdienen, onder meer door een verandering in de 
waterbalans. In de waterwereld is een artikel van Milly e.a. bekend 
(in nature), met als titel ‘stationarity is dead – whither water 
management?’, waarbij wordt beredeneerd dat het door ingenieurs 
vanouds gehanteerde uitgangspunt van stationariteit, waarbij een dam 
of dijk wordt ontworpen op basis van een meetreeks, geen opgeld meer 
doet. Tijdens de bijeenkomst op 22 september 2010 werd wederom 
duidelijk gemaakt dat dit ook geldt voor het rechtssysteem. afspraken 
over waterverdeling voor bijvoorbeeld de nijl zijn decennia oud, 
terwijl de waterbalans (ooit uitgangspunt voor de afspraken) intussen 
aanzienlijk is veranderd.
danzij de visionaire inspanning vanuit het nederlandse 
samenwerkingsprogramma voor water en klimaat cPwc hebben 
tijdens de voorbereidende fase voor de bijeenkomst het unesco-IHe 
en uPeace elkaar gevonden: de rectoren overleggen thans intensief 
over een gedeelde leerstoel ‘water en vrede’.

de bijeenkomst was georganiseerd door de alliance for uPeace, het 
nederlands nationaal comité IHP-HwrP, cPwc, het unesco-IHe 
Institute for water education, de nederlandse nationale unesco-
commissie, in samenwerking met unesco’s International Hydrological 
Programme (IHP), waaronder het project ‘From Potential conflict to 
cooperation Potential ’(PccP).

een publicatie naar aanleiding van deze bijzondere bijeenkomst is in voorbereiding en zal onder meer via unesco 
en de website www.hydrology.nl beschikbaar worden gemaakt.De bescherming van het recht op water 

is sterk afhankelijk van de lokale context.

Internationale afspraken over duurzaamheid en recht betekenen in de praktijk soms bitter weinig.
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is plannen maken zinvol?

In zijn bestseller The white Man’s burden komt william easterly, 
voormalig economist bij de wereldbank, tot een ‘onpopulaire conclusie’ 
op het vlak van armoedebestrijding: “Grote plannen zullen altijd falen 
om hun mooie doelstellingen te realiseren.” Hij argumenteert dat de 
problemen inzake ontwikkeling te complex zijn, en te zeer beïnvloed 
door context, en dat de toekomst te onzeker is zodat globale top-down 
plannen gedoemd zijn te mislukken.

Geval Per Geval aanPaKKen
de oplossing die hij formuleert is om terug te vallen op een lokale aanpak 
waarbij plaatselijke actoren de problemen een per een te lijf gaan met 
creatieve oplossingen die op lokaal niveau worden geïmplementeerd. 
Hij gaat verder door te stellen dat grote ontwikkelingsplannen de reden 
zijn waarom de ontwikkelingshulp de voorbije 50 jaar heeft gefaald.

er kan niet ontkend worden dat veel plannen inderdaad mislukt zijn. 
waarom dan nog onderzoek doen in dit veld, planners opleiden en 
onderwijsministeries ondersteunen bij het ontwikkelen van plannen 
voor de sector?

onverwacHTe PosITIeve resulTaTen
dat plannen niet altijd slagen, betekent niet dat het voorbereidingsproces 
ervan nutteloos is. de ervaring van het Internationaal Instituut voor 
onderwijsplanning van unesco (IIeP) met ministeries van onderwijs, 
leert dat plannen, afhankelijk van de gehanteerde aanpak, dikwijls 
doelen bereiken die verder reiken dan wat er op papier is gezet.

Het voorbereiden van een strategisch plan dwingt beleidsmakers en 
experts om een duidelijke visie voor hun prioriteiten te ontwikkelen en 
om na te denken over hoe ze die kunnen verwezenlijken. een dergelijke 
visie is waardevol omdat het alle betrokkenen samenbrengt rond een 
gemeenschappelijk project dat hokjes en eventuele onderlinge spanningen 
overstijgt. Het helpt eveneens om nationale en internationale middelen 
aan te trekken en werkt motiverend voor het betrokken personeel.

bovendien slaat het planningsproces een brug tussen beleidsmakers en 
technische experts. op die manier kan er zich een consensus vormen 
tussen politieke ambitie en technische beperkingen. bij het formuleren 
van een beleid en actieplannen, kan er een dynamiek ontstaan waarbij 
ideeën van op het terrein naar boven komen die praktische oplossingen 
aanreiken. Zo bereiken deze ideeën ook diegenen die verantwoordelijk 
zijn voor de verdeling van de beschikbare middelen.

voorwaarden voor Kans oP slaGen
Hoe kan planning een instrument worden voor het realiseren van een 
dergelijke symbiose? Ten eerste is het van belang dat de benadering 
duidelijk de kaart van de participatie trekt en open staat voor het bottom-
up aanbrengen van oplossingen. Tezelfdertijd moeten er horizontale 

TeKsT: anTon de Grauwe, dorIan Gay

Sommige auteurs stellen dat grote ontwikkelingsplannen altijd gedoemd zijn om te falen in het 
realiseren van hun mooie doelstellingen. Maar stellen dat dergelijke plannen maken bijgevolg zinloos 
is, gaat te kort door de bocht.

consultaties plaatsvinden – op lokaal niveau, met het middenveld, 
onder ministeriële departementen en met ontwikkelingspartners. Het 
proces moet zo opgezet worden dat mensen van op het terrein inbreng 
hebben in alle fasen van de planning, gaande van de sectoranalyse tot 
de implementering en de evaluatie.

Ten tweede moet het planningsproces een evenwicht vinden tussen het 
rekening houden met technische aspecten en met beleidsprioriteiten, 
zelfs als sommige prioriteiten onbereikbare dromen lijken. Gebeurt 
dit niet, dan dreigen er gevaren: enerzijds een technocratisch proces 
zonder politieke steun dat lokale actoren niet weet te mobiliseren, aan 
de andere kant een weigering om harde keuzes te maken die leidt tot 
een waslijst wensen die enkel alle politieke verzuchtingen sust.

“Degelijke plannen helpen 

om ontwikkelingspartners 

te mobiliseren rond 

nationale prioriteiten”

Ten slotte kan je bij een benadering waarbij de stakeholders betrokken 
worden, niet om een kwestie heen: de noodzaak om hun expertise verder 
te ontwikkelen. dit vereist een politiek engagement die het formuleren 
van plannen tot een middellange termijn proces maakt met lange termijn 
gevolgen inzake het ontwikkelen van vaardigheden en deskundigheid.

duurZaaM Proces
Het centrale principe van het IIeP bij het ondersteunen van ministeries 
van onderwijs, is dat alles gericht is op het verwerven van nationale 
technische autonomie en leiderschap. daarbij is de eerste prioriteit 
het ontwikkelen van duurzame vaardigheden. dit vereist regelmatige 
opleidingen, vandaar dat het IIeP voorstander is van het oprichten van 
nationale en regionale opleidingscentra voor mensen die onderwijsbeleid 
plannen en uitvoeren. daarnaast stelt het IIeP technische expertise en 
praktische instrumenten (zoals simulatiemodellen) ter beschikking van 
onderwijsministeries en formuleert het adviezen over de relevantie van 
internationale trends voor lokale contexten.

Het IIeP hoopt dat landen er, dankzij zijn ondersteuning, in zullen slagen 
om plausibele plannen op te stellen die ontwikkelingspartners kunnen 
mobiliseren rond nationaal afgesproken prioriteiten. de autonomie 
van ministeries vergroten, en het propageren van een participatief 
beleidsproces, leiden immers tot meer evenwichtige relaties met 
internationale hulporganisaties. deze relaties worden nog steeds 
gekenmerkt door ongelijke machtsverhoudingen.

onderwijs

TeKsT: IbTIsaM abu-duHou

UNESCO draagt bij tot een herstelplan dat het onderwijs en de alfabetisering in Irak terug op het 
juiste spoor wil zetten.

Herstelplan voor onderwijs in irak

onderwijs

Het onderwijssysteem in Irak genoot een goede reputatie voor de jaren 1990. 
onderwijsspecialisten beschouwden het als een van de beste in de regio. de grondwet voorzag 
in een gratis aanbod van primair, secundair en universitair onderwijs. en er was sprake van een 
bewust engagement ter bevordering van de alfabetisering in het land.

sTerKe TeruGval
Tegenwoordig is het onderwijssysteem in Irak het zwakke broertje van de regio. steeds minder 
kinderen gaan naar de basisschool en de alfabetiseringsgraad onder jonge mensen kende een 
flinke terugval. ook het percentage van de Iraakse jongeren die secundair of hoger onderwijs 
volgen, ligt ver beneden het regionale gemiddelde. Het onderwijssysteem kampt dan ook met 
ernstige problemen: de infrastructuur voldoet niet, er zijn grote verschillen in het onderwijsaanbod 
tussen de verschillende deelgebieden van het land, de openbare investeringen in het onderwijs 
zijn afgenomen en er gaan nauwelijks kleine kinderen naar het kleuteronderwijs.

de Iraakse overheid beseft dat ze haar menselijke en technische capaciteit moet versterken om 
het onderwijssysteem te kunnen heropbouwen en hervormen. daarom werkt ze aan een nationale 
strategie om het onderwijs en het hoger onderwijs terug op niveau te brengen. de overheid kan 
daarvoor rekenen op drie ontwikkelingspartners – unesco, unIceF en de wereldbank. In een 
eerste fase zullen deze partners technische workshops organiseren om de expertise te vergroten 
van de ministeries van onderwijs en Hoger onderwijs en de voor onderwijs verantwoordelijke 
instanties van de autonome regio Koerdistan. daarbij zullen principes als samenwerking, 
communicatie, verantwoordelijkheid en engagement centraal staan.

PraKTIscHe worKsHoPs
een vierde partner die bij de inspanningen betrokken is om technische ondersteuning en opleiding 
te geven, is het Internationaal Instituut voor onderwijsplanning van unesco (IIeP). er is een 
uitgebreid programma voor opleiding en technische assistentie ontwikkeld voor de ministeries, 
met nadruk op vaardigheden inzake de planning en het formuleren van een nationale strategie.
er vonden reeds vijf workshops plaats om de expertise van de ministeries te verbeteren. 

deze gingen in op het doorlichten van de 
onderwijssector, op het raamwerk voor 
beleidsstrategie, op voorspellingsmodellen en 
op simulaties. verdere trainingen zullen zich 
toespitsen op het formuleren van doelstellingen, 
op het implementeren van systemen voor 
monitoring, op het opstellen van financiële 
scenario’s en op strategische coördinatie. Het 
IIeP staat in voor al deze opleidingen.

“Het uitgestippelde 

traject laat alle 

betrokkenen een 

gemeenschappelijk 

doel nastreven” 

oPvolGInG en ondersTeunInG
Tussen de workshops door, kunnen de ministeries 
voor technische ondersteuning en opvolging 
beroep doen op partnerorganisaties op het 
terrein of op het IIeP van op afstand. de Iraakse 
overheid duidde een technische groep aan die de 
workshops volgt en die verantwoordelijk is voor 
het ontwikkelen van een strategie op basis van 
de richtlijnen van het IIeP.

Het ganse project is zo opgezet dat er binnen 
afzienbare tijd een werkbare nationale 
onderwijsstrategie is die een efficiënte 
coördinatie mogelijk maakt met alle betrokken 
ontwikkelingspartners en ministeries.

Het opstellen van een strategisch plan
doorbreekt hokjes en werkt motiverend. Het onderwijssysteem in Irak is het zwakke broertje van de regio.
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Zeegerichte toekomst voor europa

de wandelaarkaai in oostende herbergt een aantal prominente 
zeewetenschappelijke instellingen die vlaanderen op de wereldkaart 
zetten. er is natuurlijk het unesco Ioc Project office for Iode dat 
zich toelegt op oceanografisch databeheer ter bevordering van een 
duurzaam beheer van kustgebieden en van natuurrampenpreventie, 
maar ook het vlaams Instituut voor de Zee (vlIZ), het coördinatie- en 
informatieplatform voor zeewetenschappelijk onderzoek in vlaanderen 
en een belangrijke partner van het Iode Project office.

Het vlIZ organiseerde, samen met de Marine board van de european 
science Foundation, een tweedaagse europese conferentie in oostende 
op 12 en 13 oktober om de voornaamste zeewetenschappelijke 
uitdagingen voor de toekomst te omschrijven en om te bespreken hoe 
die het best kunnen worden aangepakt. uitkomst van de conferentie 
was een verklaring, de Ostend Declaration, die de voornaamste 
behoeften inzake zeewetenschappelijk onderzoek en beleid voor de 
komende decennia aflijnt. 

TeKsT: MarIno bulTIncK

Zeewetenschappers uit gans Europa kwamen bijeen in Oostende ter gelegenheid van de EurOCEAN 2010 
Conferentie. Uit het einddocument, de 'Ostend Declaration', blijkt alvast hoe de grote uitdagingen en 
kansen van het maritieme continent Europa optimaal kunnen worden benut in de volgende decennia.

duurZaaM beHeer van de Zeeën
“de zeewetenschappelijke gemeenschap heeft de belangrijkste 
uitdagingen voor de nabije toekomst geïdentificeerd”, stelde lars 
Horn (voorzitter Marine board-esF) bij de formele overhandiging van 
de Ostend Declaration aan Máire Geoghegan-Quinn, eu-commissaris 
voor onderzoek, Innovatie en wetenschap. “In gans europa zetten 
onderzoekers zich gezamenlijk in om het beheer van gezonde en 
rijke zeeën te onderbouwen en waar nodig, hun toekomst te helpen 
vrijwaren. bij die acties is het observeren en het monitoren van de 
toestand van de zeeën essentieel.” 

Máire Geoghegan-Quinn verwelkomde de Ostend Declaration “als een 
stimulans om met nieuwe ideeën het zeeonderzoek te innoveren en zo de 
uitdagingen aan te gaan waarvoor onze zeeën en oceanen zich gesteld 
zien.” Ze wees ook op het feit dat “bij het vooropgestelde doel om 3% 
van het bruto europees Product (beP) te besteden aan onderzoek, 3,7 
miljoen nieuwe jobs en 800 miljard eur bijkomend beP kunnen worden 
gecreëerd tegen 2025. Ik ben ervan overtuigd dat marien en maritiem 
onderzoek en technologie hierin een belangrijke rol kunnen spelen, en 
dat de vernieuwingen van morgen geïnspireerd zijn op fundamenteel 
onderzoek van vandaag.”

Meer saMenwerKInG Is noodZaKelIJK
volgens lars Horn “…wordt de rol van de oceanen in onze globale 
samenleving nog te zeer onderschat en moet het mariene en maritieme 
onderzoek in europa nog beter worden gestroomlijnd via gezamenlijke, 
grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s. deze taak is immers 
té groot voor elk land apart. de Ostend Declaration roept ook op om werk 
te maken van een geïntegreerd europees oceaan observatie netwerk dat 
beantwoordt aan de huidige maatschappelijke noden en ondersteuning 
biedt aan de belangrijkste beleidsinitiatieven. bovendien moet de mariene 
onderzoeksgemeenschap, om succesvol te zijn, haar data, informatie en 
kennis delen met haar europese buren en met de wereldgemeenschap 
van onderzoekers, inclusief die in derdewereldlanden. Tenslotte mogen 
we niet uit het oog verliezen dat onderwijs en opleiding van een volgende 
generatie wetenschappers cruciaal is om de positie die europa nu 
bekleedt in de oceanografie, te bestendigen.” 

Tijdens de tweedaagse eurocean 2010 conferentie kregen de 
aanwezigen een actueel overzicht van de belangrijkste uitdagingen en 
verwezenlijkingen in het marine en maritieme onderzoek en technologie, 
en lichtten topsprekers toe hoe zij een “blauwe toekomst” voor europa 
zien. de Ostend Declaration, die tijdens de conferentie formeel werd 
goedgekeurd, is het resultaat van een intensief voorbereidend proces, 
een open digitale consultatieronde vóór en actieve discussies tijdens 
eurocean 2010. dit proces liet toe een consensus te bereiken binnen 
de ruimere gemeenschap van vorsers, beleidsmakers en andere 
betrokkenen en bij de 430 deelnemers van de conferentie. 

beleid

sTIMulans voor de econoMIe
Tijdens de openingssessie van eurocean 2010 had Maria damanaki, 
europees commissaris voor Maritieme Zaken en visserij, eerder al 
de potenties van mariene innovatie in de schijnwerpers geplaatst: 
“economische groei kan vanuit de zeeën worden gestimuleerd, net als 
het creëren van nieuwe jobs. om hiervoor de nodige kennis beschikbaar 
te hebben, is er nood aan een sterke onderzoeksgemeenschap en lange-
termijn oceaan metingen”. 
 
ook Ingrid lieten, vlaams Minister van Innovatie, overheidsinvesteringen, 
Media en armoedebestrijding beaamde dit en steunt de Ostend Declaration, 
hierbij het belang erkennend van de zee en de zeewetenschappen voor 
de vlaamse kennismaatschappij en -economie. 

“De krijtlijnen voor een blauwe 

toekomst voor Europa zijn 

uitgetekend”

lanGe TradITIe In ZeeweTenscHaPPen
sabine laruelle, federaal Minister voor wetenschapsbeleid, drukte 
het zo uit: “de lange traditie in de ondersteuning van de mariene 
wetenschappen door het Federaal wetenschapsbeleid (belsPo) wordt 
voortgezet. sinds meer dan 40 jaar al worden er onderzoeksprogramma’s 
geïnitieerd en uitgevoerd met betrekking tot de zeewetenschappen met 
vooral de nadruk op onze noordzee. In deze onderzoeksprogramma’s 
nemen onderzoekers deel van zowel het noorden als van het Zuiden 
van ons land. deze programma’s staan ook open voor de deelname 
van buitenlandse onderzoekers. Het belang dat gehecht wordt aan de 
internationale samenwerking op gebied van de zeewetenschappen wordt 

eveneens onderstreept door de deelname van belsPo aan de mariene 
eraneT projecten. deze projecten zullen een belangrijke bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling van de Joint Programming Initiative. binnen 
onze federale wetenschappelijke instellingen is ook een hele expertise 
opgebouwd in de mariene wetenschappen. de beheerseenheid van 
het Mathematisch Model van de noordzee, een departement van het 
Koninklijk belgisch Instituut voor natuurwetenschappen, heeft meer 
dan 30 jaar ervaring in het modelleren, observeren en beheren van onze 
mariene wateren. op het gebied van oceaanobservatie dragen zij reeds 
actief bij aan verschillende internationale en europese initiatieven zoals 
eModneT, Myocean/GMes, euroGoos, ...”. 
 
de eurocean 2010 conferentie in oostende bouwt verder op het 
succes van eerdere edities in aberdeen (2007) en Galway (2004). 
eurocean 2010 was een organisatie in het kader van het belgische 
voorzitterschap van de europese unie in nauwe samenwerking met de 
Marine board van de european science Foundation. 

De Marine Board is in 1995 opgericht om de samenwerking 
te verbeteren tussen europese organisaties die actief 
zijn in de mariene wetenschap (zowel onderzoeks- als 
financieringsinstellingen) en om een gezamenlijke visie 
op, en prioriteiten voor, de mariene wetenschap in europa 
te ontwikkelen. Anno 2010 vertegenwoordigt de Marine 
Board 31 organisaties uit 19 landen.

De werking van de Marine Board steunt op vier pijlers:

1. Forum: Het bijeenbrengen van europese organisaties 
die marien onderzoek voeren en financieren om 
informatie uit te wisselen, gemeenschappelijke 
methoden af te spreken, gezamenlijke standpunten te 
bepalen en concrete samenwerking aan te gaan.

2. Synergie: een toegevoegde europese waarde geven 
aan nationale organisaties, zorgen voor een betere 
toegang tot faciliteiten voor marien onderzoek en 

samenwerking met internationale programma’s en 
organisaties stimuleren.

3. Strategie: Het identificeren, en toekennen van 
prioriteit, aan nieuwe uitdagingen van de mariene 
wetenschap die van europees strategisch belang zijn 
en het lanceren van analyses en studies die leiden tot 
een europese strategie voor marien onderzoek.

4. Opinie: een gezamenlijke visie ontwikkelen voor de 
europese mariene wetenschap in verhouding tot de 
ontwikkelingen in europa en de wereld. 

sinds 14 mei 2008 is het secretariaat van de Marine Board 
gehuisvest in de gerenoveerde voormalige pakhuizen 
van de vismijn op de Wandelaarkaai in Oostende. Op 
deze zogenoemde innovOcean site houden ook het VliZ 
en het iOC UnesCO Project Office for iODe kantoor.

www.esf.org/research-areas/marine-sciences.html

We moeten de toekomst van het zeeonderzoek
verzekeren en de gezondheid van de zee vooropstellen.

Zeewetenschappers zijn van belang 
voor de Vlaamse kennismaatschappij en -economie.

Marine Board-ESF
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unesco is ervan overtuigd dat vrije en pluralistische media een 
essentiële te vervullen hebben in de democratie. niet alleen door op 
te treden als waakhond die het democratisch gehalte van het bestuur 
tegen het licht houdt maar ook door het maatschappelijk debat te 
stimuleren en burgers te motiveren om hun stem te laten horen en 
actief deel te nemen aan het burgerlijk leven.

oPleIdInGen JournalIsTIeK onTwIKKelen
bovenstaande overtuiging leidde recent tot een samenwerking met het 
Bestuur en Aids Programma van het afrikaans Instituut voor democratie 
(Idasa-GaP) die resulteerde in het formuleren van criteria om te 
evalueren hoe instellingen voor journalistieke opleiding omgaan met de 
problematiek van hiv/aids. Het instrument zal de komende maanden 
ingezet worden om de journalistieke opleidingen in Zuid-afrika door te 
lichten en waar nodig bij te sturen.

de criteria zijn opgesteld op basis van de ervaring die unesco heeft 
met het ontwikkelen van evaluatie-instrumenten om de kwaliteit 
van journalistieke opleidingen te bepalen en rekening houdend 
met de expertise van Idasa-GaP om communicatie rond preventie 
en behandeling van hiv/aids te linken aan het ontwikkelen van 
democratische samenlevingen.

breed debaT oP GanG brenGen
Het nieuwe instrument werd op punt gesteld tijdens een workshop in 
Kaapstad. bedoeling van de workshop was om een brede discussie op 
gang te brengen over hoe journalisten kunnen leren om te berichten 
over onderwerpen die verbonden zijn met hiv/aids op een manier 
die rekening houdt met hun rol ter bevordering van democratische 
ontwikkeling. er is een lange-termijnproces in gang gezet dat mikt op 
innovatie in journalistieke opleidingen.

“unesco ontwikkelde een voorbeeldcurriculum voor journalistiek 
onderwijs in afrika. dit nieuwe project onderzoekt hoe hiv/aids kan deel 
uitmaken van dat curriculum om te beantwoorden aan de behoeften die 
in verschillende landen bestaan,” verklaart Jacu du Toi van het unesco-
kantoor in windhoek. “Hiv/aids is nog steeds een groot probleem voor 
veel burgers in afrika. dit project tracht journalisten voor te bereiden 
om er aandacht aan te besteden op zo’n manier dat het echt een verschil 
maakt in de door de pandemie getroffen gemeenschappen.”

PoTenTIële Invloed In KaarT brenGen
sinds 2002 onderzoekt Idasa-GaP de invloed van hiv/aids op 
overheidsinstellingen en -begrotingen en op de mogelijkheden van 
mensen om actief deel te nemen aan het politieke proces. volgens 
Marietjie oelofson van Idasa-GaP zal het project met unesco nagaan 

in welke mate onderwijs kan helpen om journalisten voor te bereiden 
op het stimuleren van het publieke debat over hiv/aids. Het project zal 
eveneens onderzoeken in welke mate de media bepaalde veranderingen 
kunnen helpen teweegbrengen die burgers in staat stellen om hiv/aids 
en andere ontwikkelingsproblemen aan te pakken.

Het project van Idasa-GaP en unesco om journalistieke opleidingen 
te evalueren en bij te sturen, gaat er van uit dat er drie elementen 
zijn die ervoor zorgen dat het hiv/aidsprobleem ook een kwestie is 
van ontwikkeling en democratie. Het eerste element heeft betrekking 
op het leggen van de nadruk op het potentieel van de bevolking om 
verandering te bewerkstelligen. dit vloeit voort uit het beschouwen 
van democratie als een ‘democratische samenleving’ en niet louter als 
een systeem om de staat te organiseren. de grootste uitdaging is om 
mensen de motivatie en de instrumenten te geven om hiv/aids en andere 
ontwikkelingsproblemen zelf aan te pakken. Het tweede element heeft 
te maken met het analyseren van de huidige berichtgeving over hiv/aids. 
Het probleem is dat journalistiek vaak los staat van het dagdagelijks 
leven van mensen en zich richt op de stedelijke elite. Het derde element 
is het bevorderen van een open reflectie en debat tussen individuen 
en groepen en het uitbouwen van relaties met de pioniers van de 
democratische professionalisering van de journalistiek in afrika.

relevanTe InsTellInGen verZaMelen
als onderdeel van het project, actualiseerde Idasa-GaP de database 
van unesco van afrikaanse instellingen die werken rond de 
opleiding en begeleiding van journalisten. er kwam informatie van 19 
journalistenscholen bij, met gegevens over inschrijvingsvoorwaarden, 
academische kwalificatie, banden met andere media-instellingen, 
programma’s en duur van de cursussen.

Media als katalysator
voor andere aanpak hiv/aids
TeKsT: MarIno bulTIncK

Een pilootproject onderzoekt in welke mate journalisten beter kunnen voorbereid worden om het 
maatschappelijk debat en de aanpak van hiv/aids in Afrika in positieve zin te beïnvloeden.

aidspreventie

De journalisten worden voorbereid om echt een verschil
te maken met hun berichtgeving.

    WERELD
WETENSCHAPPEN

         DAG 
VOOR VREDE & ONTWIKKELING

voor toenadering tussen volken en culturen
10 NOVEMBER 2010
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beschermingsmaatregelen, ook 
deze die door de verenigde naties 
aangestuurd worden, te weinig rekening 
houden met de culturele waarde van 
natuurgebieden en met het welzijn van 
lokale bevolkingsgroepen. op die manier 
vormen de getuigenissen niet enkel een 
barometer die de ernst van de gevolgen van 
klimaatverandering aangeeft maar ook een 
waardevolle bijdrage aan het internationale 
debat dat volop aan de gang is.

Climate Frontlines is uitgegeven door het 
unesco Platform vlaanderen en is gratis 
te verkrijgen via 
info@unesco-vlaanderen.be

World Heritage 56

ooit leek onze planeet een onuitputtelijke 
bron van natuurlijke rijkdommen. 
ondertussen weten we wel beter en 
worden we ons steeds beter bewust van 
hoe kwetsbaar de natuur is. Het spreekt 
dan ook voor zich dat, als we willen 
overleven, we de manier waarop we met de 
aarde omspringen moeten bijstellen. Irina 
bokova, directeur-generaal van unesco, 
legde de vinger op de wonde bij de 
opening van de internationale conferentie 
over biodiversiteit en wetenschappelijk 
beleid die eerder dit jaar plaatsvond 
op de hoofdzetel van de organisatie in 
Parijs, toen ze stelde dat biodiversiteit 
“een even grote mondiale uitdaging is als 
klimaatverandering.”
Het is welbekend dat de zoetwatervoorraad 
op onze planeet slinkt en bedreigt 
wordt door vervuiling. Maar ook 
klimaatverandering laat zich hier voelen 
nu de kolossale gletsjers van het 
Himalayagebergte, die de grote rivieren van 
azië voeden en miljoenen mensen in china, 
India en Zuidoost-azië van water voorzien, 
tegen een zorgwekkende snelheid krimpen.
ook de wouden op onze planeet worden 

alsmaar meer bedreigd, door hebzucht 
of gewoonweg door de toenemende 
behoeftes van een groeiende bevolking.
en alhoewel dit een allesbehalve 
rooskleurig beeld is, bestaan er 
instrumenten om deze dreiging aan te 
pakken. een van die instrumenten is de 
werelderfgoedconventie van unesco.
Gedurende haar 38-jarig bestaan, 
ontwikkelde de werelderfgoedconventie 
een wereldwijd netwerk van 890 
beschermde gebieden die door velen 
beschouwd worden als een graadmeter 
voor de impact van klimaatverandering, 
de toestand van de biodiversiteit en 
aanverwante kwesties.
de werelderfgoedconventie staat niet 
alleen. Ze werkt nauw samen met andere 
organisaties en instanties zoals de 
conventie betreffende biodiversiteit, de 
Internationale unie voor het behoud van 
de natuur en de natuurlijke rijkdommen, 
het Milieuprogramma van de vn, de 
wereldbank, de ramsar conventie voor 
Moerasgebieden en vele anderen.
dit themanummer van world Heritage, 
dat is uitgegeven naar aanleiding 
van het Internationaal Jaar van de 
biodiversiteit, belicht het waardevolle 
werk dat door deze organisaties is 
gedaan, vaak in samenwerking met 
de werelderfgoedconventie, om 
het probleem van de teruglopende 
biodiversiteit aan te pakken.
samen met haar partners werkt 
de werelderfgoedconventie aan 
het centraliseren van beschikbare 
informatie en aan het coördineren van 
hun inspanningen om te komen tot een 
betere bescherming van de wereldwijd 
biodiversiteit. daarbij gaat er ook 
aandacht naar het vergroten van het 
publiekbewustzijn dat het verdwijnen 
van de rijke diversiteit aan planten- en 
diersoorten een hypotheek legt om onze 
eigen toekomst.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4748

Integrated Urban Water Management: 
Humid Tropics

Het Internationaal Hydrologisch Programma 
van unesco (IHP), dat internationale 
wetenschappelijke samenwerking rond het 
beheer van waterhulpbronnen stimuleert, 
concentreerde zich in de periode 2002-
2007 op het waterbeheer in stedelijke 
omgevingen. daarop volgde een reeks 
boeken, waarvan het meest recente deel net 
verschenen is, die beleidsverantwoordelijken 
en andere betrokkenen informeren over 
de jongeste evoluties inzake stedelijk 
waterbeheer.
een teveel aan water in een stedelijke 
omgeving leidt tot overstromingen die 
structurele schade aanrichten en het 
stedelijk leven verstoren. water is eveneens 
een cruciaal element bij het overbrengen van 
ziektes en het verspreiden van vervuiling. 
deze problemen baren steeds meer zorgen 
tengevolge van de klimaatverandering en 
zijn bijzonde pertinent in vochtige tropische 
gebieden.
dit boek, dat de resultaten voorstelt 
van een project van het IHP dat het 
waterbeheer in vochtige tropische 
gebieden onderzocht, kaart kwesties aan 
zoals watervoorziening en de verwerking 
van afval- en stormwater. er is aandacht 
voor het voorkomen en verlichten van de 
gevolgen van overstromingen, evenals voor 
milieubescherming en volksgezondheid. de 
inhoud van het boek steunt op voorbeelden 
van geïntegreerd stedelijk waterbeheer 
voornamelijk uit Zuid-amerika.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4735

World Social Science Report 2010

sociale wetenschappen kenden een flinke 
opmars de voorbije twee decennia. er 
bestaat veel interesse voor de resultaten 
van sociaal wetenschappelijk onderzoek 

bij beleidsmakers en media en sociaal 
wetenschappelijke concepten en theorieën 
beïnvloeden de publieke opinie en het 
openbaar debat meer dan ooit tevoren.
er blijft echter nog een onevenwicht 
bestaan in de beschikbare kennis. vooral in 
ontwikkelingslanden is de kennis beperkt, 
waardoor sociale wetenschappen hun 
potentieel nog niet waarmaken en niet ten 
volle bijdragen tot de oplossing van mondiale 
problemen zoals klimaatverandering, 
ongelijkheid en armoede.
Het world social science report analyseert 
de huidige toestand van de sociale 
wetenschappen wereldwijd, deelt de visie 
van verschillende sociaal wetenschappelijke 
disciplines op een aantal mondiale 
problemen en beschouwt de relatie tussen 
sociale wetenschappers, beleidsmakers en 
de samenleving in het algemeen. Het stelt 
ook oplossingen voor om het potentieel van 
sociale wetenschappen ten volle te benutten.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4745 

Séparer pour réussir? Les modalités de 
groupement des élèves

dit boek is gewijd aan de vraag hoe klassen 
kunnen gevormd worden in scholen. er 
wordt gekeken welke criteria daarbij kunnen 
gehanteerd worden, en naar welke invloed 
verschillende manieren van klasvorming 
kunnen hebben op de prestaties van 
leerlingen.
een ander onderwerp dat aan bod komt is 
dat van de gelijke kansen. dit is een van de 
basisprincipes van het onderwijssysteem in 
elk democratisch land maar wat betekent 
dit concreet voor leermogelijkheden? om 
die vraag te beantwoorden, wordt verwezen 
naar een onderzoek dat naging hoe leerlingen 
elkaar onderling beïnvloeden tijdens het 
leerproces.
Het boek besteedt ten slotte ook aandacht 
aan subtiele aanpassingen die soms ongewild 

leiden tot ongelijkheid in het onderwijs, vooral 
op het gebied van het verschil in niveau 
tussen verschillende scholen.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4741

Climate Frontlines

vele inheemse bevolkingsgroepen 
bevinden zich op de frontlijnen van de 
klimaatverandering: in het poolgebied, 
in het hooggebergte, aan de rand van de 
woestijn of op een klein eilandje voelen 
zij als eerste de gevolgen omdat zij voor 
hun levensonderhoud op de natuur zijn 
aangewezen en hun leefgebieden vaak 
bijzonder kwetsbaar zijn.
deze gemeenschappen weten dus als eerste 
wat de gevolgen van de klimaatverandering 
zijn en hoe zij daar op kunnen inspelen, 
door hun eeuwenoude kennis over, en hun 
betrokkenheid bij, hun natuurlijke omgeving.
ondanks de wijdverbreide erkenning van hun 
precaire positie en van hun unieke kennis 
en ervaring, werd er lange tijd niet naar hun 
geluisterd. unesco wilde daar verandering 
in brengen en startte daarom een project om 
deze kwetsbare groepen een stem te geven 
in het mondiale debat.
Climate Frontlines is een wereldwijd 
onlineforum voor ervaringen met 
klimaatverandering op lokaal niveau. 
Het biedt een platform voor het delen 
van waarnemingen, bezorgdheden en 
aanpassingsstrategieën.  daarnaast werkt 
het aan de opbouw van een netwerk van 
lokale projecten.
deze brochure bundelt een aantal 
unieke getuigenissen van mensen die de 
gevolgen van de klimaatverandering aan 
de lijve ondervinden. Mensen die door de 
klimaatverandering gedwongen worden om 
hun levenswijze aan te passen of zelfs te 
verhuizen omdat hun omgeving niet langer 
leefbaar is.
uit de verhalen blijkt dat sommige 

UNESCO nieuwsbrief

Ontvang regelmatig 
informatie 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.

www.unesco-vlaanderen.be

De 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

De boeken kan je ook 
consulteren in ons 
documentatiecentrum 
gevestigd op Zeelaan 24 in 
Koksijde. een afspraak maken 
kan via 058 52 36 41 of 
info@unesco-vlaanderen.be



kalender
OKTOBER
01 Internationale ouderendag
02 Internationale dag voor geweldloosheid 
05 werelddag voor de leerkracht
09 werelddag van de post
10 werelddag voor mentale gezondheid
13 Internationale dag voor het bestrijden van natuurrampen
16 wereldvoedseldag
17 Internationale dag voor uitroeiing van armoede
24 vn-dag
24 werelddag voor informatie inzake ontwikkeling
27 werelddag voor audiovisueel erfgoed

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
18 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


