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dit tijdschrift.

onderwijs
Moet het onderwijs opdraaien voor de financiële crisis?
de voorbije jaren is er wereldwijd te weinig geïnvesteerd in onderwijs om tegen 
2015 universele basiseducatie voor iedereen te realiseren. Gevreesd wordt dat 
de financiële crisis die trend enkel zal versterken waardoor de toekomst van een 
generatie in het gedrang komt.

Wereldwijd netwerk van toonaangevende scholen
scholen die het gedachtegoed van unesco en de verenigde naties hoog in het 
vaandel dragen en het voortouw willen nemen in de verbetering van de kwaliteit 
van het onderwijs, kunnen toetreden tot het internationaal netwerk van met 
unesco geassocieerde scholen.

ontwikkeling
UNESCO’s bijdrage tot de heropbouw van Haïti
na de aardbeving in Haïti legt unesco zich toe op het terug op gang brengen van 
het onderwijs en op de bescherming van het cultureel erfgoed.

cultuur
Creativiteit is de grootste rijkdom van Haïti
Frankétienne schreef een profetisch toneelstuk over de aardbeving in zijn land en 
gelooft dat cultuur en spiritualiteit de basis voor ontwikkeling vormen.

Tegengif voor de botsing tussen beschavingen
een laureate van de unesco-prijs voor arabische cultuur hamert erop dat 
we culturele diversiteit als een gegeven moeten aanvaarden en via dialoog tot 
wederzijdse verstandhouding kunnen komen.

water
Zuiver water voor een gezonde wereld
wereldwaterdag 2010 wijst op het belang van waterkwaliteit voor alle leven op 
onze planeet. unesco spant zich in om de wetenschappelijke kennis over duurzaam 
waterbeheer te vergroten en om iedereen toegang te verschaffen tot zuiver water.

Oplossingen voor complexe waterproblemen in het Midden-Oosten
een door unesco uitgegeven publicatie zoekt naar oorzaken en oplossingen voor de 
waterproblemen in het Midden-oosten. daaruit blijkt dat een oplossing allesbehalve 
evident is. Toch is het een stap in de goede richting.

media
Journalisten steeds vaker doelwit van geweld
steeds meer journalisten worden vermoord, zo blijkt uit een unesco-rapport. 
de meeste slachtoffers vallen niet in oorlogsgebieden maar worden een doelwit 
omdat ze gevoelige informatie aan het licht brengen.

wetenschap
Het verlies aan biodiversiteit is een tragedie
een vooraanstaand onderzoeker breekt een lans voor een wereldwijd initiatief om onze 
planeet beter te leren kennen, anders kunnen we het leven niet garanderen, zo luidt het.

publicaties
Boeken
atlas mondial des grands singes et leur conservation
Migration and Human rights
atlas of the world’s languages in danger
cultural Property in war: Improvement in Protection
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Tentoonstelling over Vlaams en Amerikaans 
immaterieel cultureel erfgoed
Faro, het vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, en de amerikaanse ngo documentary arts 
houden van 7 tot 26 april 2010 een fototentoonstelling op de hoofdzetel van unesco in Parijs 
ter bewustmaking van het belang om immaterieel cultureel erfgoed te beschermen omwille van 
het gevoel van continuïteit en collectieve identiteit die het verleent aan gemeenschappen.

de tentoonstelling is een uitvloeisel van het lange-termijn engagement van fotograaf, 
filmmaker en folklorist alan Govena, tevens oprichter van documentary arts, voor het 
national Heritage Fellowship programma van de national endowment for the arts (nea) in 
de verenigde staten. via dat programma, dat gebaseerd is op het Japanse concept van living 
national Treasures, eert de nea ieder jaar een aantal amerikaanse folkartiesten omwille van 
hun bijdrage aan de enorme culturele mozaïek van het land.

de tentoonstelling Recognizing Our Cultural Heritage, An American and Flemish Dialogue, 
toont levensgrote portretten van een aantal van de 300 national Heritage Fellows die zijn 
erkend door de nea sinds 1982 en van individuele dragers van immaterieel cultureel erfgoed 
uit vlaanderen. door deze mensen van beide zijden van de atlantische oceaan samen te 
brengen in een tentoonstelling, zetten de organisatoren de bezoekers aan om na te denken 
over onze vooroordelen over culturele identiteiten en vooral over de continuïteit, de evolutie 
en de uitwisseling tussen het levend erfgoed van gemeenschappen, groepen en individuen.

de exhibitie komt voort uit, en geeft een extra stimulans aan, de inspanningen van beide 
organisaties om een brede discussie en reflectie op gang te brengen in vlaanderen en de 
verenigde staten over de waarde en het belang van immaterieel cultureel erfgoed en hoe er 
mee om te springen. vanuit die doelstelling zal de tentoonstelling later dit jaar ook vlaanderen 
aandoen en plant Faro nog andere initiatieven ter bewustmaking en ter stimulans van het 
debat ter zake.

www.docarts.com/recognizing_our_cultural_heritage.html
www.faronet.be

Rellen na brand 
op werelderfgoedsite 
in Oeganda
In de oegandese hoofdstad Kampala zijn op 
woensdag 17 maart 2010 rellen uitgebroken 
nadat een tempelcomplex in de as was 
gelegd door een brand. duizenden mensen 
gingen de straat op om hun woede te uiten 
over de verwoesting van de Tombes van 
Kasubi, die op de werelderfgoedlijst van 
unesco staan.

Twee betogers kwamen om het leven 
toen veiligheidsbeambten slaags raakten 
met demonstranten. Het tempelcomplex 
bevatte een mausoleum en een groot aantal 
kunstvoorwerpen van het bugandakoninkrijk. 
de buganda zijn het grootste volk in 
oeganda en vormden decennialang een 
steunpilaar van president Yoweri Museveni. 
vorig jaar bekoelde de verhouding tussen 
het staatshoofd en ronald Muwenda 
Mutebi II, de koning van de buganda.

In september 2009 leidde de onmin tussen 
de oegandese leiders tot grootschalige 
rellen in Kampala, waarbij zeker vijftien 
mensen om het leven kwamen. Honderden 
mensen werden gearresteerd en de 
autoriteiten sloten een radiostation van 
de buganda, omdat het zich schuldig zou 
hebben gemaakt aan opruiing.

de rellen van 17 maart 2010 ontstonden 
toen de oproerpolitie de menigte uit elkaar 
probeerde te jagen om een bezoek van 
Museveni aan de ruïne mogelijk te maken. 
onder de betogers waren mensen die 
spandoeken met zich meedroegen met 
teksten tegen het bewind van Museveni. 
veel betogers vermoedden kwaad opzet 
bij de verwoesting van het tempelcomplex, 
dat de laatste rustplaats is van vier 
bugandakoningen en van groot religieus 
belang is voor de buganda.

Irina bokova, directeur-generaal van 
unesco, toonde zich bedroefd over de 
brand op de werelderfgoedsite en was 
geschokt dat twee mensen het leven 
lieten bij de protesten die er op volgden. 
Ze riep de bevolking op tot kalmte 
en verzekerde dat unesco steun zal 
verlenen om de schade aan de Tombes 
van Kasubi op te meten en zal helpen bij 
de restauratie van de site.

Forum over duurzame 
ontwikkeling van steden
na nairobi (Kenia, 2002), barcelona (spanje, 2004), vancouver 
(canada, 2006) en nanjing (china, 2008) was het de beurt aan 
rio de Janeiro (brazilië) om als gastheer op te treden voor 
het world urban Forum, gehouden van 22 tot 26 maart 2010. 
Thema was The Right to the City, Bridging the Urban Divide. 

Het forum wordt om de twee jaar georganiseerd onder auspiciën van 
het vn-centrum voor Menselijke nederzettingen (un-HabITaT) en 
is uitgegroeid tot de belangrijkste internationale ontmoetingsplaats 
om het beleid van steden, en de uitdagingen waar ze voor staan, te 
bespreken.

Het vijfde forum bracht 13.718 deelnemers uit 150 landen op de been. 
onder hen stedenbouwkundigen, academici, vertegenwoordigers 
van regeringen, lokale overheden, unesco en tal van niet-
gouvernementele organisaties. Ze wisselden van gedachten over  
manieren om te zorgen voor optimale duurzame ontwikkeling van 

steden, en concentreerden zich daarbij op de volgende 
thema’s: meer diepgaande verkenning van het recht op de stad; 
overbrugging van de stedelijke kloof; bevorderen van gelijke 
toegang tot onderdak, diversiteit en culturele identiteit in 
de stad; bestuur en participatie; en inclusieve duurzame 
verstedelijking.

www.unhabitat.org

Essaywedstrijd 
voor jongeren
de Goi Peace Foundation en unesco 
organiseren een internationale 
essaywedstrijd voor jongeren. 
deelnemers moeten een stuk schrijven 
rond het onderwerp “Mijn rol in 
het scheppen van een vreedzame 
wereld”. Hoe zie jij een vreedzame en 
harmonieuze wereld? wat kunnen jij 
en je leeftijdsgenoten doen om dit ideaal te realiseren? Het zijn enkele vragen die potentiële 
deelnemers op weg moeten helpen bij het schrijven van hun essay.

de Goi Peace Foundation is een in Japan gevestigde vredesorganisatie. via culturele en 
educatieve programma’s wil ze de vrede en het respect voor het leven bevorderen en jongeren 
sensibiliseren voor de rol die ze op dat vlak kunnen spelen. Met de organisatie van deze 
jaarlijkse wedstrijd, die aan zijn elfde editie toe is, wil ze jongeren een platform bieden om 
zich uit te laten over hedendaagse thema’s zoals vredescultuur, media en communicatie of 
duurzame ontwikkeling.

de wedstrijd staat open voor jongeren tot 25 jaar. er zijn twee categorieën, een voor kinderen 
tot 14 jaar en een voor de 15 tot 25-jarigen. de essays mogen maximum 800 woorden tellen 
en geschreven zijn in het engels, Frans, spaans of duits. Het moeten eigen, niet eerder 
gepubliceerde, teksten zijn van de hand van een auteur. deadline voor het indienen van een 
essay is 30 juni 2010.

de winnaar in elke categorie krijgt een bedrag van 100.000 Yen (ongeveer 800 euro) en mag in 
november 2010 op kosten van de organisatoren naar Japan om zijn of haar prijs op te halen.

www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1001.html

DVD Vrede opbouwen in de menselijke geest
de objectieven en activiteiten van de organisatie van de verenigde naties voor onderwijs, 
wetenschap en cultuur (unesco) laten zich niet in een slagzin vatten. deze vaststelling 
inspireerde het unesco Platform vlaanderen om UNESCO – Vrede opbouwen in de 
menselijke geest te realiseren, een dvd die een rijkgeschakeerd beeld schetst van de 
werking en de doelstellingen van unesco.

de twaalf minuten durende film belicht de verschillende facetten van unesco en 
biedt kijkers een veelomvattend beeld van de organisatie. de film legt uit hoe unesco 
bijdraagt tot het opbouwen van vrede, het uitroeien van armoede, duurzame ontwikkeling 
en interculturele dialoog via onderwijs, wetenschappen, cultuur en communicatie 
& informatie. verder stipt de film aan hoe alle programma’s van unesco bijzondere 
aandacht besteden aan afrika en 
gelijke kansen voor vrouwen en 
mannen en dat al haar activiteiten 
geworteld zijn in de principes 
van de mensenrechten.

Je kan een gratis exemplaar 
van de dvd UNESCO – Vrede 
opbouwen in de menselijke 
geest bestellen via 
info@unesco-vlaanderen.be
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Ontwikkelingslanden beter wapenen 
tegen natuurrampen
unesco en de comprehensive nuclear-Test-ban Treaty organization (cTbTo) sloten een 
samenwerkingsakkoord dat erop is gericht om ontwikkelingslanden beter in staat te stellen om 
zich voor te bereiden op, en om te gaan met, de gevolgen van natuurrampen en tsunami’s.

de cbTbT maakt gebruik van geavanceerde technologieën en wetenschappelijke 
methoden om de toestand op onze planeet op de voet te volgen en na te gaan of er zich 
ergens nucleaire explosies voordoen. de data die ze op die manier inzamelt, hebben een 
brede waaier van burgerlijke en wetenschappelijke toepassingen.

bij de ceremonie ter bekendmaking en ondertekening van het samenwerkingsakkoord 
merkte Irina bokova, directeur-generaal van unesco, op dat “de samenwerking 
zal leiden tot meer synergie tussen unesco en de cbTbT, vooral inzake training en 
capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden. behalve voor het beter voorbereiden van 
landen op natuurrampen, kunnen de data van de waarnemingsstations van de cbTbT het 
onderzoek naar oceanografische processen en het mariene leven verder helpen.”

Het idee voor de samenwerking kwam er na de verwoestende tsunami die de regio van 
de Indische oceaan trof op 26 december 2004. een direct gevolg van die ramp was dat de 
Intergouvernementele oceanografische commissie van unesco (Ioc) de opdracht kreeg 
om een tsunamiwaarschuwingssysteem te ontwikkelen voor de Indische oceaan en voor 
andere gebieden. bij de voorbereiding van dat systeem spraken de Ioc en de cTbTo af om 
de mogelijkheid te onderzoeken om de data van het waarnemingssysteem van deze laatste 
te integreren in het tsunamiwaarschuwingssysteem. Momenteel stuurt de cTbTo zijn 
waarnemingen naar tsunamiwaarschuwingscentra in australië, de Filippijnen, Indonesië, 
Japan, Thailand en de verenigde staten waardoor deze sneller alarm kunnen slaan.

de Ioc is in 1960 opgericht om internationale samenwerking te stimuleren voor de studie 
en de bescherming van de oceanen. Het speelt een cruciale rol in het opvolgen van de 
toestand van de oceanen en in het ontwikkelen van tsunamiwaarschuwingssystemen in 
kwetsbare gebieden.

de cTbTo is een organisatie die in 1996 is opgericht en die ijvert voor het wereldwijd ingang 
doen vinden van een verdrag dat kernproeven verbiedt en die nauw toeziet op het al dan niet 
voorkomen van nucleaire explosies, zowel ondergronds, onder water als in de atmosfeer.

http://ioc-unesco.org
www.ctbto.org

Racisme 
buitenspel zetten
naar aanleiding van de Internationale dag tegen 
racisme (21 maart) kondigden Irina bokova, 
directeur-generaal van unesco, en Joan laporta i 
estruch, voorzitter van de spaanse voetbalclub Fc 
barcelona, een vervolg aan van de samenwerking 
die beide partners aangingen in november 2007.

de nieuwe campagne werd afgetrapt op 24 maart 
2010 bij de match van bracelona tegen osasuna. 
er komen boodschappen tegen racisme in het 
camp nou stadion van bracelona en verschillende 
initiatieven doorheen het jaar die het publiek 
moeten bewustmaken van de verwerpelijke aard 
van racisme. ook de sterspelers van barcelona 
zullen hun stem laten horen in het debat.

voetbal is de multiculturele sport bij uitstek. 
Het spel wordt over de hele wereld gespeeld 
en de beste teams hebben spelers van talrijke 
nationaliteiten in hun rangen die elke match 
samen strijden voor een gemeenschappelijke 
doel. en toch wordt de sport vaak besmeurd 
door supporters van rivaliserende teams die 
racistische slogans spuwen naar spelers van een 
ander ras en die andere fans aanvallen omwille 
van hun huidskleur.

de vorige campagne van unesco en Fc 
barcelona, liep in 2008 en 2009 onder de titel 
Youth voices against racism. In samenwerking 
met het europees Parlement en de europese 
coalitie van steden tegen racisme werden 
jongeren tussen 15 en 18 aangemoedigd om 
zich te mengen in het publieke debat en om 
voorstellen te formuleren om het racisme met 
wortel en tak uit te roeien. een aantal van hun 
voorstellen zullen in de praktijk gebracht worden 
tijdens de nieuwe campagne.

sinds juli 2009 promoot de europese vereniging 
van clubs, op initiatief van Fc barcelona, de idee 
om een anti-racismeclausule op te nemen in het 
contract van de spelers. deze aanbeveling van 
het Youth voices project is bedoeld om spelers 
op hun verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie 
tegenover de supporters te wijzen.

de Internationale dag tegen racisme houdt de 
herinnering levend van de gebeurtenissen van 
21 maart 1960 in sharpeville, Zuid-afrika, toen 
de politie het vuur opende op studenten die 
vreedzaam betoogden tegen de apartheid en 
verschillende dodelijke slachtoffers maakte. 
de verenigde naties riepen de dag in het 
leven in 1966.

Het bureau dat toeziet op de uitvoering 
van het International Programme for the 
development of communication (IPdc) van 
unesco besliste tijdens een bijeenkomst 
in Parijs van 24 tot 26 februari 2010 om 
steun te verlenen aan 84 projecten die door 
lokale media uit 61 ontwikkelingslanden en 
landen in overgang werden ingediend. de 
acht comitéleden kenden een totaal bedrag 
van 2,1 miljoen dollar toe.

de Haïtiaanse Journalistenvereniging 
kreeg een bijzondere subsidie van 
130.000 dollar ter ondersteuning van 
de mediasector in het door een zware 
aardbeving getroffen land.

Het bureau bestudeerde 95 project-
voorstellen ingediend door lokale media-
organisaties, journalistenverenigingen 

en scholen voor journalistiek. de 84 
geselecteerde projecten, waarvan 33 
in afrika, werden gekozen omdat ze 
aansluiten bij de drie prioriteiten van het 
IPdc: de bevordering van het vrijheid van 
meningsuiting en het mediapluralisme, 
de ontwikkeling van lokale media en het 
opleiden van mediamedewerkers.

de door het bureau weerhouden projecten 
behelzen onder meer het uitgeven van 
publicaties in de talen van burkina 
Faso en de productie van programma’s 
in de inheemse talen van Mexico; het 
opleiden van journalisten in Kazachstan 
en cambodja; het ontwikkelen van de 
onderzoeksjournalistiek in colombia en het 
versterken van de rol van de journalistiek 
in het bevorderen van het vertrouwen 
tussen colombia, ecuador en venezuela; 

en het verbeteren van de humanitaire 
berichtgeving in Palestina.

Het IPdc is het enige multilaterale forum 
binnen de verenigde naties gericht op 
het mobiliseren van de internationale 
gemeenschap voor het bespreken en 
bevorderen van de ontwikkeling van media 
in ontwikkelingslanden. Het programma 
verleent niet alleen steun aan lokale 
mediaprojecten maar werkt ook aan 
het creëren van een klimaat dat vrije en 
pluralistische media toelaat om te groeien 
in ontwikkelingslanden.

Meer geld voor dopingbestrijding
de lidtstaten van de Internationale conventie tegen het 
dopinggebruik in de sport hebben beslist om meer middelen te 
investeren in de strijd tegen doping door meer geld te storten in 
het Fonds voor het uitroeien van het dopinggebruik in de sport 
dat sinds 2008 actief is. Het fonds beschikte in oktober 2009 
over een budget van 2,2 miljard dollar en droeg reeds bij tot de 
financiering van 11 projecten, met name in afrika (Kameroen, 
Kaapverdië, Mali, Mozambique, seychellen en Tunesië), in 
latijns-amerika en de caraïben (barbados, Jamaica en uruguay) 
en in europa (albanië en roemenië).

voortaan zal elk nationaal project tot 20.000 dollar steun 
kunnen vragen van het fonds. Grensoverschrijdende initiatieven 
kunnen tot 50.000 dollar steun krijgen. voorwaarde is wel dat 
de projecten aansluiten bij de drie prioriteiten van het fonds: 
educatieve projecten die zich richten tot jongeren en sportclubs; 
steun voor lidstaten om zich aan te passen aan de voorschriften 
van de conventie betreffende wet- en regelgeving, beleid 
en uitvoering; en steun voor het opbouwen van knowhow en 
capaciteit in lage-inkomenslanden.

Met de Internationale conventie tegen het dopinggebruik in 
de sport schakelen regeringen wereldwijd voor het eerst het 
internationaal recht in ter bestrijding van doping. de conventie helpt 
om anti-dopingregels en beleid en richtlijnen ter zake op mondiaal 
vlak gelijk te stemmen zodat atleten in een eerlijke omgeving 
kunnen presteren. de algemene conferentie van unesco nam 
de conventie aan in 2005. Ze trad in werking op 1 februari 2007. 

de conventie is ontwikkeld om het voor regeringen mogelijk te 
maken om specifieke acties te ondernemen tegen doping in de 
sport. bepaalde acties kunnen immers enkel door regeringen 
ondernomen worden, denk maar aan het verbieden van bepaalde 
prestatiebevorderende middelen voor atleten. er moeten 
maatregelen getroffen worden om de entourage van atleten 
te overtuigen om mee te werken in de strijd tegen doping, 
om de handel in prestatiebevorderende middelen een halt toe 
te roepen en om een duidelijke regelgeving te voorzien voor 
voedingssupplementen.

www.unesco.org/en/antidoping

Steun voor innovatieve mediaprojecten 
in ontwikkelingslanden
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de naschok van de wereldwijde financiële crisis dreigt miljoenen kinderen 
in de armste landen van de wereld hun recht op onderwijs te ontzeggen, 
zo blijkt uit het jaarrapport van unesco dat nagaat welke vooruitgang 
de internationale gemeenschap boekt op weg naar de onderwijs voor 
allen-doelstellingen. Terwijl er nog steeds 72 miljoen kinderen niet naar 
school gaan, dreigen tragere economische groei, toenemende armoede 
en beperktere budgetten de tijdens het voorbije decennium behaalde 
resultaten af te kalven.

“nu de rijke landen economisch recht krabbelen, mogen we niet blind 
blijven voor het feit dat veel arme landen geconfronteerd worden met 
een nakende achteruitgang van hun onderwijs. we kunnen ons niet 
veroorloven om een verloren generatie van kinderen te creëren die 
verstoken blijven van hun kans op onderwijs die hen uit de armoede kan 
helpen,”aldus Irina bokova, directeur-generaal van unesco.

Het op 19 januari 2010 voorgestelde Global Monitoring report dat 
onafhankelijke experts jaarlijks samenstellen en wordt uitgegeven 
door unesco, volgt op in welke mate we op goede weg zijn om de zes 
onderwijs voor allen-doelstellingen te realiseren waarvoor 160 landen 
zich engageerden in 2000 (zie kader).

nIeT Goed beZIG
de jongste editie van het rapport, Reaching the marginalized, toont 
aan dat er het voorbije decennium enkele opmerkelijke resultaten 
zijn geboekt. ondanks die vooruitgang blijkt dat de internationale 
gemeenschap niet op schema zit om tegen 2015 universeel 
basisonderwijs voor iedereen te realiseren. Het rapport belicht eens 
te meer hoe regeringen er niet in slagen om nationale ongelijkheden in 
het onderwijs weg te werken en hoe donors nog steeds onvoldoende 
middelen ter beschikking stellen. de auteurs van het rapport schatten 
dat er jaarlijks 16 miljard dollar te weinig wordt geïnvesteerd om de 
vooropgestelde doelstellingen te kunnen halen.

algemeen worden de jaren 1990 beschouwd als een ‘verloren decennium’ 
inzake het streven naar universeel basisonderwijs. Maar sinds 1999 is 
het aantal kinderen dat nooit naar school gaat wereldwijd met 33 miljoen 
gedaald en maken steeds meer kinderen het basisonderwijs af.

snel vooruITGanG boeKen Kan
In afrika ten zuiden van de sahara is het aantal inschrijvingen vijf keer 
sneller gestegen dan dat in de jaren 1990 het geval was. onder andere 
benin en Mozambique tonen zich bij de beste leerlingen van de klas. 
In Zuid- en west-azië is het aantal kinderen dat geen school loopt, 

Moet het onderwijs opdraaien
voor de financiële crisis?

onderwijs

gehalveerd. dat is vooral te danken aan maatregelen om meer meisjes 
op de schoolbanken te krijgen. In India daalde het aantal kinderen dat 
niet naar school gaat met 15 miljoen tussen 2001 en 2003.

“72 miljoen kinderen 

volgen geen basisonderwijs”

de vooruitgang van de laatste tien jaar veegt de mythe van tafel als 
zouden arme landen niet in staat zijn om snel vooruitgang te boeken 
op het vlak van onderwijs. niettemin hamert het rapport erop dat veel 
landen de in 2000 aangenomen doelstellingen niet zullen halen omdat 
regeringen de ongelijkheden niet aanpakken en donors hun beloofde 
steun niet uitkeren.

noG sTeeds GenIeTen Te weInIG Mensen onderwIJs
ongeveer 72 miljoen kinderen met een leeftijd waarop ze geacht 
worden om basisonderwijs te volgen, en nog eens 71 miljoen jongeren, 
lopen geen school. als de huidige trend aanhoudt, zullen er van de 
eerste categorie nog steeds 56 miljoen niet naar school gaan in 2015. 
er gaapt nog steeds een kloof tussen het aantal jongens en meisjes 
op de schoolbanken. 28 ontwikkelingslanden heeft negen of minder 
meisjes in de klassen voor elke tien jongens. al geldt dit niet voor 
alle landen. senegal, bijvoorbeeld, evolueerde van een verhouding 
van 85 meisjes voor elke 100 jongens in school naar genderpariteit. 
Maar wat de doelstelling betreft om het percentage volwassenen dat 
analfabeet is te halveren, loopt het helemaal mis. er is nauwelijks 
verbetering vast te stellen op dat vlak. er zijn 759 miljoen analfabeten. 
Twee derden van hen zijn vrouwen.

als het onderwijs een terugval kent, zal zich dat ook op andere vlakken laten 
voelen. In het licht van de dit jaar geplande top om na te gaan hoe het staat 
met de vorderingen inzake de vn Millenniumontwikkelingsdoelstellingen (zie 
kader), wijst het rapport erop dat het verloren gaan van onderwijskansen 
zal werken als een rem op economische groei, armoedebestrijding en 
vooruitgang op het vlak van volksgezondheid en in andere domeinen.

beloFTen worden nIeT naGeKoMen
de donorgemeenschap blijft collectief in gebreke om haar belofte uit 
2000 waar te maken dat “geen enkel land dat zich serieus engageert 
voor onderwijs voor iedereen zal gehinderd worden in zijn vooruitgang 
door een gebrek aan middelen.”

vooral de situatie in afrika ten zuiden van de sahara baart de auteurs 
van het rapport zorgen. de fiscale tekorten stapelen zich op in de 
regio waardoor er wel eens pijnlijk zou kunnen gesnoeid worden in 
de geplande uitgaven voor onderwijs. Het onderwijs in de regio zou in 
2009 en 2010 jaarlijks ongeveer 4,6 miljard dollar aan overheidsuitgaven 
kunnen mislopen tengevolge van de economische crisis. 

de financiële hulp voor basisonderwijs stagneerde sinds 2004 in is in 
2007 met een vijfde naar omlaag gegaan. de hulpbudgetten van drie 
grote donors – Frankrijk, duitsland en Japan – blijven het basisonderwijs 
verwaarlozen en stellen meer dan de helft van hun middelen ter 
beschikking van post-primair onderwijs. spanje koos dan weer voor een 
andere aanpak: dat land vergrootte zijn hulp voor basisonderwijs met 
78% sinds 1999.

GaPende FInancIële KlooF
volgens het rapport kunnen lage-inkomenslanden jaarlijks bijkomend 7 
miljard dollar inzamelen, of 0,7% van hun bnP, door de binnenlandse 
middelen te verhogen en meer fondsen te reserveren voor onderwijs. 
Zelfs dan blijft er nog een jaarlijks tekort van 16 miljard dollar voor 46 
lage-inkomenslanden om te kloof te dichten en het mogelijk te maken 
om de belangrijkste onderwijs voor allen-doelstellingen te bereiken. 
Het berekende tekort ligt hoger dan eerdere schattingen, vooral omdat 
vroeger onvoldoende rekening gehouden werd met de bijkomende kosten 
om achtergestelde groepen te bereiken.

Het unesco-rapport erkent dat het niet eenvoudig is voor donors om met 
meer geld over de brug te komen in deze moeilijke economische tijden. 
Toch is het een noodzaak om de onderwijs voor allen-doelstellingen te 
kunnen halen. de auteurs van het rapport roepen de secretaris-generaal 
van de verenigde naties op om dit jaar een donorconferentie te beleggen 
om iets te doen aan het gebrek aan financiële middelen.

onderwIJsHulP wordT verwaarloosd
rijke landen en internationale financieringsinstellingen hebben 
overdreven over hoeveel hulp ze hebben geboden. “rijke landen hebben 
financiële bergen verzet om hun financiële systemen te stabiliseren en 
hun essentiële sociale en financiële infrastructuur te beschermen, maar 
ze hebben een molshoop aan hulp ter beschikking gesteld van de arme 
landen,” aldus Kevin watkins, hoofdredacteur van het rapport.

Het zogenaamde Fast Track Initiative dat de multilaterale hulp in 
goede banen moest leiden, moet hervormd worden. er wordt te weinig 
uitbetaald, de ontwikkelingslanden worden nauwelijks gehoord, de 
betrokkenheid van de privé-sector is minimaal en landen die verwikkeld 
zijn in een conflict komen te weinig aan bod.

versTreKKende GevolGen 
van aanHoudende onGelIJKHeId
Grote en aanhoudende ongelijkheden die verbonden zijn met armoede, 
gender, etniciteit en taal houden de vooruitgang op het gebied van 
onderwijs tegen. daarom is er een nieuw meetinstrument ontwikkeld 
om na te gaan hoe groot de achteruitstelling is. Het is gebaseerd op een 
zogenaamde ‘onderwijsarmoede’ norm van vier jaar school, het minimum 

TeKsT: MarIno bulTIncK

De voorbije jaren is er wereldwijd te weinig geïnvesteerd in onderwijs om tegen 2015 universele 
basiseducatie voor iedereen te realiseren. Gevreesd wordt dat de financiële crisis die trend enkel zal 
versterken waardoor de toekomst van een generatie in het gedrang komt.

Er is nog steeds een verschil tussen 
het aantal jongens en meisjes op de schoolbanken.

Onderwijs voor allen

Als voortrekker van de Education For All (EFA, On-
derwijs voor Allen) beweging, kreeg UNESCO de 
opdracht om de internationale inspanningen te co-
ordineren voor het verwezenlijken van de volgende 
zes internationaal afgesproken doelstellingen die 
erop gericht zijn om tegemoet te komen aan de leer-
behoeften van alle kinderen, jongeren en volwas-
senen tegen 2015. Regeringen, ontwikkelingsagent-
schappen, het middenveld, ngo’s en de media zijn 
enkele van de partners die met de Organisatie sa-
menwerken om dit te realiseren.

Doelstelling 1 
De zorg voor zeer jonge kinderen 
en het kleuteronderwijs uitbreiden

Doelstelling 2 
Gratis en verplicht basisonderwijs bieden tegen 2015

Doelstelling 3 
De verwerving van vaardigheden door jongeren 
en adolescenten bevorderen zodat ze 
in de samenleving kunnen functioneren

Doelstelling 4 
De alfabetiseringsgraad bij volwassenen met 50% 
doen toenemen tegen 2015

Doelstelling 5 
De verschillen op basis van geslacht wegwerken 
tegen 2005 en in het onderwijs gelijke kansen 
bieden aan beide geslachten tegen 2015

Doelstelling 6 
De kwaliteit van het onderwijs verbeteren
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Het EFA Global 
Monitoring Report 2010 
kan je raadplegen op 
www.unesco.org/en/
efareport/
Je kan er ook verhalen 
lezen over hoe het er op 
het terrein aan toegaat.

Reaching the marginalized is eveneens te 
bestellen op  http://publishing.unesco.org/
details.aspx?code_livre=4725

aantal nodig om elementaire geletterdheid te verwerven voor jongeren in de leeftijdscategorie 
van 17 tot 22 jaar. Het rapport toont aan dat er 22 landen zijn met 30% of meer jongeren onder 
de vierjarennorm, en 11 landen in afrika ten zuiden van de sahara waar meer dan 50% of meer 
onder de norm zit.

Kinderen worden achtergesteld in het onderwijs door structurele nadelen, falend beleid 
en verwaarlozing van het probleem door politieke leiders. Het rapport stelt een reeks 
beleidsmaatregelen voor om ongelijkheden te bestrijden, zoals het verbeteren van de toegang 
tot onderwijs door leergeld en andere kosten te laten vallen en door bepaalde incentives aan 
te bieden; het ontwikkelen van de leeromgeving door leerkrachten beter op te leiden en door 
werk te maken van intercultureel tweetalig onderwijs; het vergroten van onderwijskansen door 
onderwijsstrategieën te integreren in maatregelen ter bestrijding van marginalisering zoals 
sociale bescherming, betere en toegepaste regelgeving i.v.m. fundamentele rechten en een 
meer rechtvaardige verdeling van de openbare uitgaven.

Er is onvoldoende rekening gehouden met de bijkomende kosten
om achtergestelde groepen te bereieken.

In 2000 engageerden de lidstaten 
van de Verenigde Naties zich voor de 
eerste keer om samen, op alle fron-
ten, de strijd aan te binden tegen de 
problemen aangaande vrede, ar-
moede, veiligheid en ontwikkeling, 
mensenrechten en fundamentele 
vrijheden. De Millenniumverklaring 
definieert de volgende acht Millen-
niumontwikkelingsdoelstellingen 
die moeten worden verwezenlijkt 
tegen 2015, een proces dat aanzien-
lijk kan worden bemoeilijkt als de 
Onderwijs voor Allen-doelstellingen 
niet gehaald worden: 

Doelstelling 1 
De grootste armoede 
en honger uitbannen

Doelstelling 2 
Basisonderwijs wereldwijd 
toegankelijk maken voor iedereen

Doelstelling 3 
Gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen bevorderen

Doelstelling 4 
Kindersterfte terugdringen

Doelstelling 5 
De gezondheid van moeders 
verbeteren

Doelstelling 6 
Strijd leveren tegen hiv/aids, 
malaria en andere ziekten

Doelstelling 7 
Actief werken aan 
een duurzaam milieu

Doelstelling 8 
Werken aan een mondiaal 
partnerschap voor ontwikkeling

VN Millenniumontwikkelingsdoelstellingen

ontwikkeling

UNESCO’s bijdrage 
tot de heropbouw van Haïti

unesco draagt bij tot de internationale inspanningen om noodhulp en 
assistentie op lange termijn te verlenen aan Haïti in de nasleep van de 
zware aardbeving die een groot deel van het land tot puin herleidde en 
vele duizenden mensenlevens eiste. de organisatie stuurde een aantal 
experts ter plaatse om na te gaan welke rol unesco kan spelen bij de 
heropbouw van het land en ook de directeur-generaal van de organisatie, 
Irina bokova, bracht een officieel bezoek aan het land om overleg te 
plegen met de lokale beleidsverantwoordelijken.

onderwIJs TeruG oP GanG brenGen
de organisatie zal zich in de eerste plaats toespitsen op onderwijs. 
onderwijs kan levens redden en is essentieel voor het herstel en 
de heropbouw van Haïti. er is dringende noodhulp nodig om het 
onderwijs in het land zo snel mogelijk terug op gang te brengen. 
Minstens de helft van de 15.000 basisscholen en 1.500 secundaire 
scholen zijn vernield of zwaar beschadigd. de drie universiteiten 
van Port-au-Prince zijn zo goed als volledig vernield en het gebouw 
van het ministerie van onderwijs ging volledig tegen de vlakte. 
duizenden studenten en leerkrachten lieten het leven onder het puin 
van hun schoolgebouwen. Zij die het overleefden zullen wellicht 
psychologische bijstand nodig hebben.

brazilië reageerde op de oproep van unesco om fondsen vrij te maken 
voor Haïti en stelde de organisatie 400.000 dollar ter beschikking voor 
een van haar projecten voor het heropstarten van het onderwijssysteem. 
de middelen zijn bedoeld om leerkrachten bij te scholen om leerlingen, 
die getraumatiseerd zijn door de aardbeving, psychosociale hulp te 
kunnen verlenen.

InvesTerInG In de ToeKoMsT
unesco zal zich voorzal inzetten om de schade op te meten en de 
behoeften in kaart te brengen en zal werk maken van de constructie van 
tijdelijke scholen om kinderen en jongeren zo snel mogelijk terug toe te 
laten om hun educatie verder te zetten. de heropbouw van het land zal 
immers gekwalificeerde arbeidskrachten vergen, vandaar dat unesco 
technische en beroepsopleidingen voor jongeren voorbereidt waarmee 
ze aan de slag zullen kunnen op de arbeidsmarkt en kunnen helpen bij 
het herstel van hun land.

unesco verleende ook steun aan cecosIda, een nationaal 
voorlichtingscentrum dat strijd levert tegen aIds. na de aardbeving 
bood het centrum psychologische en post-traumatische steun aan 
journalisten. de media hebben een belangrijke rol te spelen in de 
wederopbouw van het land.

TeKsT: MarIno bulTIncK

Nadat Haïti in januari een verwoestende aardbeving te verduren kreeg die honderdduizenden 
mensenlevens kostte en talrijke gebouwen deed instorten, mobiliseerde de internationale gemeenschap 
zich massaal om het land ter hulp te snellen. UNESCO legt zich toe op het terug op gang brengen van 
het onderwijs en op de bescherming van het cultureel erfgoed

culTuur en erFGoed bescHerMen
aan het einde van haar tweedaags bezoek aan Haïti op 10 en 11 maart 2010, 
benadrukte Irina bokova, directeur-generaal van unesco, dat cultuur niet mag 
vergeten worden bij de wederopbouw van het land: “cultuur en humanitaire 
hulp moeten hand in hand gaan in de strategie voor de heropbouw van Haïti 
want cultuur en ontwikkeling zijn nauw met elkaar verbonden.”

Tijdens haar bezoek ontmoette de directeur-generaal verschillende 
beleidsmensen en vertegenwoordigers van buitenlandse instanties die 
zich inzetten voor Haïti. Ze bezocht onder meer Jacmel, een stad die op 
de indicatieve lijst staat van sites die Haïti hoopt(e) voor te dragen voor 
inschrijving op de werelderfgoedlijst. de in de 17de eeuw gestichte koloniale 
stap liep veel schade op tengevolge van de aardbeving op 12 januari 2010. 
bokova beloofde dat unesco zou helpen bij het in ere herstellen van de stad 
en beklemtoonde de essentiële rol – zowel sociaal als economisch – van 
traditioneel vakmanschap en de noodzaak om het te bewaren: “we moeten 
beseffen dat humanitaire noodhulp alleen niet volstaat om tegemoet te 
komen aan de noden van het land. bij de wederopbouw moeten we gebruik 
maken van de knowhow en de tradities van het land.”

unesco is volop bezig met de voorbereiding van een Internationaal 
comité dat alle inspanningen ter vrijwaring van het Haïtiaanse erfgoed 
moet coördineren. eerder richtte de organisatie al dergelijke comités op 
voor afghanistan, cambodja en Irak. Het comité zal het ministerie van 
cultuur in Haïti ondersteunen om te inventariseren welke de noden zijn 
en hoe het erfgoed op lange termijn kan beschermd worden.

Er komt psychologische bijstand 
voor de overlevenden van de aardbeving.

10 I I 11



IlleGale KunsTHandel besTrIJden
In Port-au-Prince ontmoette de directeur-generaal onder andere het 
hoofd van de vn-missie in Haïti. Ze drong er op aan dat deze erop 
zou toezien dat historische sites beschermd worden tegen vandalisme 
en om de illegale handel in kunstobjecten en andere culturele 
eigendommen te bestrijden.

de hoofdstad Port-au-Prince is niet de enige stad die zwaar lijdt onder 
de gevolgen van de aardbeving. bokova bezocht daarom camp-Perrin 
in het zuiden. dit kleine stadje zag na de aardbeving een instroom van 
9.000 mensen waaronder een derde kinderen.

In camp Perrin leren bouwvakkers technieken aan om 
aardbevingbestendige structuren op te trekken. “In een kwetsbare 
regio als Haïti heeft iedereen het recht om in een veilig huis te wonen,” 
liet bokova optekenen. “er moeten preventieve maatregelen genomen 
worden om dit recht te garanderen. Ik hoop dat de ervaring van dit 
project kan gedeeld worden met andere gebieden in het land.”

arcHIeven In veIlIGHeId brenGen
een aantal experts van unesco bezochten Haïti om na te gaan welke 
de eerste noden van het land zijn inzake communicatie & informatie en 
om te vermijden dat steun van unesco zou overlappen met initiatieven 
van andere partners. na het bezoek besloot de organisatie om fondsen 
ter beschikking te stellen om waardevolle archieven te vrijwaren.

de steun zal het nationaal archief in staat stellen om de meest 
kwetsbare en belangrijke documenten uit haar zwaar beschadigde 
gebouw in veiligheid te brengen en om haar werking verder te zetten. 

de dienst is belangrijk voor de administratie van het land en zal ook 
de overheidsarchieven van een aantal ministeries en andere openbare 
instellingen die zijn ingestort, onder haar hoede nemen.

ook de nationale bibliotheek krijgt hulp om de eigen collectie en 
deze van andere bibliotheken te redden. veel belangrijke documenten 
bevinden zich nog onder het puin en zullen permanent verloren gaan 
als ze niet voor de start van het regenseizoen in een beschermde 
opslagplaats terechtkomen.

scHraP ZeTTen oM HerHalInG Te voorKoMen
Ten slotte zal ook de sector wetenschappen van unesco Haïti op 
lange termijn ondersteunen. deze sector deed al flink wat ervaring op 
met het opbouwen van tsunamiwaarschuwingssystemen en met het 
voorbereiden van gemeenschappen op de gevolgen van natuurrampen 
zoals aardbevingen, orkanen enz… nationale instellingen zullen op deze 
ervaring kunnen steunen om Haïti in de toekomst beter te beschermen 
tegen de gevolgen van natuurrampen.

Je kan stap voor stap opvolgen hoe unesco Haïti helpt op
www.unesco.org/new/en/haiti-quake/

wie een financiële bijdrage wil schenken aan unesco ter 
ondersteuning van haar werk voor de wederopbouw van Haïti, 
kan daarvoor terecht op http://donate.unesco.org/en/Pages/
default.aspx?Programme=HaITI

UNESCO wil tijdelijke scholen bouwen als eerste stap
in de heropbouw van het onderwijs in Haïti.

cultuur

Creativiteit is 
de grootste rijkdom van Haïti

In Port-au-Prince herkent iedereen de oude filosoof van de caraïben. Met zijn indrukwekkende 
witte baard en zijn speels fonkelende ogen, is Frankétienne (geboortenaam Franck etienne) een 
vertrouwde verschijning op het eiland. Hij werd in 1936 geboren in de centrale regio artibonite 
en wordt beschouwd als een van Haïti’s grootste nog levende artiesten. Frankétienne is schilder, 
romancier, dichter en toneelschrijver en de auteur van meer dan 30 werken in het Frans en het 
creools. de voorbije 50 jaar creëerde hij een rijkgeschakeerd barok repertoire geïnspireerd door 
de vele mythen die de Haïtiaanse ziel vormgeven.

unesco nodigde Frankétienne uit naar Parijs om deel te nemen aan het forum Rebuilding 
the social, cultural en intellectual fabric of Haiti dat plaatsvond op 24 maart 2010. 
Het forum bracht internationale experts, sociale wetenschappers, beleidsmakers en 
vertegenwoordigers van de levendige Haïtiaanse diaspora bijeen om na te denken over de 
heropbouw van de Haïtiaanse samenleving.

Het laatste stuk van Frankétienne, Melovive of Le piège, dat hij schreef in november 2009, 
werd er voor het eerst opgevoerd naar aanleiding van het forum. sommigen omschrijven het 
stuk als een ‘profetische visie’. de toneelvoorstelling gaat over twee overlevenden van een 
vreselijke ramp die vast zitten in een ruimte onder het puin.

Hoe kwam u op het idee voor het stuk dat wel gebaseerd lijkt op een voorgevoel over 
de aardbeving van 12 januari?
Frankétienne: “In november 2009 werd ik midden in de nacht gewekt door een stem die 
zowel mysterieus als vertrouwd klonk en die me vroeg om een nieuw stuk over ecologie te 
schrijven omdat de aarde in gevaar is.
Het is niet de eerste keer dat ik een dergelijke helderziendheid ervaar. veel dichters krijgen 
dergelijke profetische gewaarwordingen. Ik groeide op in een mystieke voodoo atmosfeer 
die me strek beïnvloedde. alhoewel ik zelf voodoo niet praktiseer, erken ik het belang ervan 
voor de manier waarop de Haïtiaanse cultuur functioneert, voodoo is de voedingsbodem 
van onze cultuur.
de aarde is verzwakt door menselijke exploitatie. de moderne beschaving lijkt meer 
geïnteresseerd in hebben dan in zijn. dat zorgt voor allerlei ravages, zoals de uitstoot van 
broeikasgassen die de ozonlaag aantasten en de verwoestijning van Haïti.
en dus begon ik een stuk te schrijven vanuit mijn ontsteltenis over deze pijnlijke en tragische 
observaties. naarmate de dagen vorderden, kreeg het stuk een poëtische sfeer die me tevreden 
stemde omdat ik boven alles door poëzie gedreven wordt. de poëtische transcendentie laat 
me toe om met metaforen uit te drukken wat ik de esthetiek van de chaos, het verval en het 
onverwachte noem. Het leven is van zo een aard dat veel fenomenen niet zichtbaar zijn; ze zijn 
ontastbaar en ondoorgrondelijk. Ik weet dat wat ik zeg veel rationele geesten de wenkbrauwen 
zal doen fronsen maar dat is dan maar zo. Puur rationalisme mist veel van het leven. Het zegt 
dat een plus een gelijk is aan twee maar een plus een is oneindig.”

De eerste voorstelling van het stuk was gepland voor 29 januari in Port-au-Prince 
maar werd afgelast door de aardbeving. Denkt u dat het ooit zal worden vertoond 
in Haïti?
Frankétienne: “Ik hoop het maar ik weet dat de tijd er nog niet rijp voor is omdat het te dicht 
aansluit bij de pijn van de mensen. Misschien dat het binnen een jaar wel kan, misschien dat 

TeKsT: MeHdI bencHelaH

De vermaarde veelzijdige Haïtiaanse artiest Frankétienne schreef een profetisch toneelstuk over de 
aardbeving in zijn land en gelooft dat cultuur en spiritualiteit de basis voor ontwikkeling vormen.

de wonde dan redelijk geheeld is. Ik zeg ‘redelijk’ 
omdat wat er gebeurd is, onvergetelijk is.
Het is niet de eerste keer dat de aarde op zo’n 
manier beefde. Het is gewoon, ik zou zelfs 
zeggen normaal. de aarde schudt nog steeds, in 
californië, chili en Japan. Maar wat niet normaal 
is, is dat er meer dan 200.000 doden vielen door 
een menselijke fout. er was geen degelijke 
ruimtelijke ordening in Haïti. Iedereen bouwde 
waar het hem uitkwam en deed maar wat.
als het stuk ooit vertoond wordt in Haïti, verwacht 
ik tranen en geschreeuw in het publiek. Maar 
kunst kan ook als catharsis dienen.”

Gelooft u echt dat cultuur Haïti van zijn 
lijden kan verlossen, zelfs na het trauma 
van 12 januari?
Frankétienne: “dat is altijd mijn wens en 
overtuiging geweest. de ware rijkdom van Haïti 
is zijn permanente creativiteit. niettemin zijn de 
omstandigheden voor artiesten verschrikkelijk. 
de verschillende autoriteiten zien niet naar 
hen niettegenstaande de creativiteit de enige 
rijkdom is van de Haïtiaans identiteit.
onze schilders, ambachtslui, muzikanten en 
dansers zijn onze rijkdom, een rijkdom die 
onaantastbaar is en bestaat in de verbeelding, 
in de kathedraal van de menselijke schedel.
Maar dit geldt niet enkel voor Haïti. de 
mensheid kan enkel verlost worden door cultuur 
en spiritualiteit in zijn globale betekenis, dus 
door burgerlijke, intellectuele en artistieke 
educatie.”

Hoe zou u de Haïtiaanse ziel omschrijven 
waarnaar u steeds verwijst in uw werk?
Frankétienne: “Het is een primaire gevoeligheid 
voor een spiritualiteit die gevoed wordt door 
voodoo. er is een gevoeligheid voor voodoo 
die niet enkel ervaren wordt door zij die het 
praktiseren. er is een typisch Haïtiaanse manier 
van spreken, eten, vrijen en communiceren met 
anderen die gevoed wordt door voodoo. dit 
Haïtiaanse onderbewustzijn verandert doorheen 
de tijd maar behoudt zijn essentie. en de aard van 
die essentie is fundamenteel spiritueel.”
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water

Zuiver water
voor een gezonde wereld

Zonder water is het leven op aarde onmogelijk. de levenskwaliteit hangt 
af van de waterkwaliteit. water van goede kwaliteit houdt ecosystemen 
gezond en bevordert het menselijk welzijn. desondanks is het niet zo 
goed gesteld met de kwaliteit van het water op onze planeet. en de 
meest kwetsbaren onder ons betalen daar de hoogste tol voor.

de ToesTand Is ernsTIG
naar aanleiding van wereldwaterdag 2010, schetst unesco directeur-
generaal Irina bokova de situatie aan de hand van cijfers die tot 
nadenken stemmen: “Meer dan 2,5 miljard mensen moeten het stellen 
zonder elementaire sanitaire voorzieningen. naar schatting 884 miljoen 
mensen, waarvan het merendeel in afrika, hebben geen toegang tot 
zuiver drinkwater. Jaarlijks sterven er 1,5 miljoen kinderen door ziekten 
die zich via water verspreiden. de afnemende waterkwaliteit van rivieren, 
stromen, meren en grondwater heeft een directe impact op ecosystemen 
en op de volksgezondheid. deze schrijnende situatie ondermijnt het 
menselijk welzijn en staat de ontwikkeling in de weg.”

de kwaliteit van het water komt steeds meer in het gedrang door 
vervuiling. de menselijke activiteit van de afgelopen 50 jaar zorgde voor 
een ongeziene watervervuiling. elke dag stroomt er 2 miljoen ton afval- 
en rioolwater in s’werelds wateren. In ontwikkelingslanden wordt 90% 
van het rioolwater en 70% van het ongezuiverd industrieel afvalwater 
gedumpt in oppervlaktewateren.

MIlIeu KreunT onder druK bevolKInG
de toegenomen wereldbevolking en de veranderde productie- en 
consumptiepatronen zorgden voor een opstoot aan industriële 
processen, ontginningen, landbouw op grote schaal en verstedelijking 
en de daaruit voortvloeiende introductie van zware metalen, 
radioactieve elementen, organische gifstoffen en weggegooide 
farmaceutische producten in het milieu.

naarmate de bevolking toeneemt, groeit ook de migratie van het platteland 
naar de steden. naar schatting 6.4 miljard mensen zullen in stedelijk 
gebied wonen tegen 2050. nu is dat nog 3.4 miljard. als er niet snel en 
passend gereageerd wordt op deze snelle groei van de stadsbevolking, 
met pro-actieve planning en bijkomende financiering, zal de waterkwaliteit 
verder gehypothekeerd worden. Inadequate infrastructuur en het gebrekkig 
beheer van de bestaande voorzieningen, leidt tot problemen inzake het 
stedelijk waterbeheer en het behandelen van afval- en rioolwater.

scHadelIJKe GevolGen ZIJn HardneKKIG
veel van de vervuilende stoffen die in het water terechtkomen, blijven 
lange tijd schadelijk voor de waterkwaliteit en vormen zodoende 

TeKsT: MarIno bulTIncK

Wereldwaterdag 2010 wijst op het belang van waterkwaliteit voor alle leven op onze planeet. 
UNESCO spant zich in om de wetenschappelijke kennis over duurzaam waterbeheer te vergroten 
en om iedereen toegang te verschaffen tot zuiver water.

een gevaar voor de volksgezondheid. bijgevolg is de beschikbare 
hoeveelheid drinkwater sterk verminderd. ook ecosystemen lijden onder 
de vervuiling en lopen soms permanente schade op, wat negatieve 
gevolgen heeft voor de mensen die er afhankelijk van zijn. dit alles tast 
ook het leefmilieu aan door een verminderde productie van biomassa, 
het verlies van biodiversiteit en door een grotere kwetsbaarheid voor 
andere negatieve invloeden.

Het is goedkoper om waterbronnen te beschermen dan om ze op te kuisen 
na vervuiling. de bescherming en het onderhoud van waterbronnen en 
hun omgeving zorgt ervoor dat ecosystemen menselijke activiteit kunnen 
ondersteunen met water voor drinken en koken, visserij, recreatie en 
toerisme. Zo kunnen gezonde moerasgebieden bijvoorbeeld zorgen voor 
een vorm van natuurlijke waterzuivering.

884 miljoen mensen hebben geen zuiver drinkwater.
Het merendeel van hen woont in Afrika.

InvesTeren werPT vrucHTen aF
er moet meer geïnvesteerd worden in de bescherming van ecosystemen 
en de preventie van watervervuiling. deze financiering moet gepaard 
gaan met doelgerichte sensibilisering over de verschillende aspecten 
die verbonden zijn met de waterkwaliteit.

“In deze tijden van besparingen waarin de economische moeilijkheden 
de investeringen in ontwikkeling in het gedrang brengen, moeten 
we er ons van bewust zijn dat de ontwikkeling zich meer dan terug 
betaalt,” zegt Irina bokova. “er wordt geschat dat het realiseren van de 
Millenniumontwikkelingsdoelstelling voor veilige toegang tot (drink)water 
en sanitaire voorzieningen wereldwijd een besparing van meer dan 84 
miljard dollar zou betekenen. we beschikken over de wetenschappelijke 
kennis om met rasse schreden vooruit te gaan omtrent het beschikbaar 
maken van zuiver water en sanitaire voorzieningen, op voorwaarde dat de 
nodige middelen voorhanden zijn. onderzoekers werken aan nieuwe en 
innovatieve methoden om oppervlaktewateren en grondwatersystemen 
te beschermen en om een beter waterbeheer mogelijk te maken.”

bIJdraGe van unesco
“als leidinggevend vn-agentschap voor waterwetenschappen en 
onderwijs, blijft unesco verschillende programma’s ontwikkelen om 
de bestaande knowhow terzake te vergroten. Het Intergouvernementeel 
Hydrologisch Programma van unesco helpt om nieuwe kennis en 
technieken te ontwikkelen voor de bescherming van de kwaliteit van 
oppervlaktewateren en grondwatersystemen. unesco werkt ook mee aan 
het wereldwaterrapport dat opvolgt hoe de toestand van het zoetwater op 
aarde evolueert. sinds 2003 zorgde unesco voor de opleiding van tientallen 
waterwetenschappers en ingenieurs uit ontwikkelingslanden aan het in 
nederland gevestigde unesco-IHe Instituut voor watereducatie. en via 
leerstoelen en andere instellingen onder haar auspiciën, helpt unesco bij 
het vergroten van de kennis inzake waterbeheer in verschillende delen van 
de wereld,” zo vat Irina bokova de bijdrage van unesco tot het oplossen 
van de zoetwaterproblematiek samen.

een andere bedreiging voor de waterkwaliteit, zijn de gevolgen van de 
klimaatverandering zoals meer voorkomende en langer aanhoudende 
overstromingen en droogtes. aanhoudende droogte zorgt er bijvoorbeeld 
in kwetsbare ecosystemen zoals droge en semi-aride gebieden voor dat 

ecosystemen vervuild water minder goed op natuurlijke wijze kunnen 
zuiveren waardoor de natuurlijke functies ervan verstoord worden. 
In kustgebieden stellen we vast dat ecosystemen zoals mangroves, 
zeegrasbedden en koraalriffen aan een alarmerend tempo verdwijnen 
tengevolge van watervervuiling. de aangetaste ecosystemen zijn niet 
in staat om om te gaan met de bijkomende druk zoals veroorzaakt 
door klimaatverandering. bijgevolg kunnen ze steeds moeilijker 
functioneren als broedplaats, bescherming tegen storm of opslagplaats 
voor co2. In sommige streken is meer dan de helft van de inheemse 
zoetwatervissoorten met uitsterven bedreigd en verwacht wordt dat 
klimaatverandering deze evolutie alleen maar in de hand zal werken.

Gedeelde veranTwoordelIJKHeId
Iedereen is verantwoordelijk voor de bescherming van waterbronnen. 
we kunnen en mogen het niet aan overheden alleen overlaten. Zowel 
de openbare als de privé-sector moet de nodige stappen ondernemen 
om vervuiling te voorkomen. Irina bokova verwoordt het zo: “er moet 
nog veel gedaan worden als we een verschil willen maken in het leven 
van miljoenen mensen. daarom roep ik regeringen, het middenveld, de 
privé-sector en alle betrokkenen op om waterkwaliteit bovenaan hun 
prioriteitenlijstje te plaatsen.”

De kwaliteit van het water afkomstig van de 
waterscheiding van de Catskill bergen, dat terecht 
komt in de waterbevoorrading van de stad New York, 
ging er in de jaren 1980 op achteruit door landbouw en 
andere activiteiten in het gebied. In plaats van een groot 
waterzuiveringsstation te bouwen om water te leveren aan 
9 miljoen gebruikers voor een bedrag van 4 à 6 miljard 
dollar, werd er een geïntegreerd waterbeheerprogramma 
ingevoerd dat slechts 1 miljard dollar kostte. Door de 
natuurlijke rijkdommen op een duurzame manier te 
beheren en door landeigenaars en -gebruikers incentives 
te geven voor het verminderen van vervuiling, konden 
de problemen van de waterkwaliteit worden aangepakt.

Duurzaam beheer was ook de sleutel tot de oplossing 
waarvoor men opteerde in Brazilië, waar men met  
een gelijkaardig probleem kampte. De kwaliteit van 
het water van de Parana rivier die de stad Sao Paulo 
van drinkwater voorziet, nam sterk af ten gevolge van 
intensieve ontbossing. Regenwater spoelde de bodem 
aan de oevers weg en er bouwde zich sediment op in 
de rivier hetgeen de kwaliteit van het water aantastte. 
Er werd een op participatie gebaseerd programma 
ingevoerd om plaatselijke landbouwers en veehouders 
te stimuleren om bomen te planten en om mee te 
werken aan herbebossing, bodemconservatie en 
erosiepreventie.

Meer dan 2,5 miljard mensen in de wereld moeten het stellen
zonder elementair sanitair.

Duurzaam beheer maakt het verschil
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onderwijs

Wereldwijd netwerk 
van toonaangevende scholen

Het wereldwijde netwerk van met unesco geassocieerde scholen, het 
UNESCO Associated Schools Project Network (asPnet), ontstond in 
1953. wat begon als een klein initiatief met ongeveer 30 scholen in 15 
lidstaten, is ondertussen uitgegroeid tot een van ’s werelds grootste en 
uniekste netwerken met meer dan 8.000 instellingen (openbaar en privé, 
in de stad en op het platteland, groot en klein, academisch en technisch, 
hightech en lowtech – van kleuter-, lagere en secundaire scholen tot 
lerarenopleidingen) in 179 landen verspreid over de hele wereld.

GeMeenscHaPPelIJK doel
Hoewel de asPnet-scholen onderling nogal verschillen qua grootte, 
infrastructuur en locatie, streven ze allemaal hetzelfde doel na: 
de vredesopvoeding van kinderen en jongeren, zodat zij kunnen 
uitgroeien tot verantwoordelijke en zorgzame burgers die uitstekend 
voorbereid zijn op een actieve participatie in de steeds complexer 
wordende samenleving.

de asPnet-scholen zijn echter niet zozeer vermaard om hun grote aantal, 
maar vooral om hun vermogen ethische en internationale dimensies in 
te voeren in het onderwijs en te werken aan een kwaliteitsvol onderwijs 

TeKsT: MarIno bulTIncK

Scholen die het gedachtegoed van UNESCO en de Verenigde Naties hoog in het vaandel dragen en het 
voortouw willen nemen in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, kunnen toetreden tot het 
internationaal netwerk van met UNESCO geassocieerde scholen.

voor iedereen. dat doen ze door pro-actief het voortouw te nemen en 
innovatieve projecten te ontwikkelen en uit te voeren.

aandacHTsPunTen
de projecten van asPnet-scholen zijn veelzijdig en houden o.a. 
rekening met essentiële aspecten als: de verbetering van de 
onderwijsinhoud door die aan te passen aan de doelgroep en de 
situatie; de bevordering van het leerproces, waarbij de leerlingen 
op de eerste plaats komen en de leerkrachten hen begeleiden; 
de ontwikkeling van sociale vaardigheden en competenties die 
kinderen en jongeren nodig hebben om te kunnen slagen in deze 
snel veranderende wereld van uitdagingen en kansen; het stimuleren 
van creativiteit en verbeelding en de ontwikkeling van de talenten 
die kinderen en jongeren in zich hebben; de introductie van een 
vakoverschrijdende en multidisciplinaire aanpak en team teaching, en 
van daaruit een holistische benadering van onderwijs; de verbetering 
van het klimaat op school; de invoering van democratische principes; 
het betrekken van de ouders en de plaatselijke leefgemeenschap; 
het stimuleren en promoten van een positieve vorm van globalisering 
voor de strijd voor onderwijs voor allen.

vIer sTudIeGebIeden
als basis voor de ontwikkeling van projecten schuift het asPnet vier 
hoofdthema’s naar voren waarrond asPnet-scholen kunnen werken: 
wereldproblemen en de rol van de verenigde naties bij het oplossen 
ervan; vrede, mensenrechten, democratie, tolerantie en geweldloosheid; 
interculturele dialoog; duurzame ontwikkeling en zorg voor het leefmilieu.

Internationale dagen, jaren en decennia werden en worden uitgeroepen 
door de algemene vergadering van de vn ter ondersteuning van 
kwesties van internationaal belang. asPnet-scholen zorgen voor 
sensibilisering rond deze thema’s door deze gelegenheden aan te 
grijpen om specifieke initiatieven te ontwikkelen. op een gelijkaardige 
manier zijn ze ook actief rond de bewustmaking voor de vn 
Millenniumontwikkelingsdoelstellingen.

KwalITeIT uITdraGen
om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, neemt het asPnet de 
vier pijlers voor leren in de 21ste eeuw als uitgangspunt: leren weten, 
leren doen, leren zijn en leren samenleven. uiteindelijk hoopt het asPnet 
op een sneeuwbaleffect door de systematische verspreiding van de reeds 
behaalde resultaten naar zoveel mogelijk andere scholen, leerkrachten, 
leerlingen en andere leden van de gemeenschap.

Schoolvoorbeelden voor kwaliteitsvol onderwijs

UNESCO ASPnet schoolvoorbeelden voor kwaliteitsvol onderwijs is een 64 
pagina’s tellende brochure die een concreter beeld borstelt van het netwerk 
van met UNESCO geassocieerde scholen (ASPnet).

De brochure schetst het opzet en de doelstellingen van het ASPnet en 
illustreert dit verhaal uitgebreid met concrete voorbeelden van activiteiten 
en projecten die aangesloten scholen wereldwijd ontplooiden.

Er is aandacht voor initiatieven in vier domeinen die vooraf inhoudelijk 
geduid worden:
• Inclusief onderwijs
• Onderwijs voor duurzame ontwikkeling
• Onderwijs voor interculturele dialoog
• Mensenrechteneducatie

asPneT In vlaanderen
Het unesco Platform vlaanderen en de vlaamse unesco commissie 
willen het asPnet in vlaanderen een dynamische en duurzame toekomst 
geven en nodigen scholen uit om actief te worden in het asPnet. In een 
eerste fase ligt de nadruk op het aantrekken van secundaire scholen en 
lerarenopleidingen.

deelnemende scholen krijgen toegang tot een netwerk van 
gelijkgestemde collega’s die over de hele wereld bouwen aan een 
holistische benadering van het onderwijs waarin de idealen van 
unesco en de vn centraal staan. Ze kunnen samen projecten opzetten 
om het wereldbeeld van leerlingen te verruimen en krijgen de kans 
om aan de slag te gaan met educatieve pakketten die onder meer de 
vakoverschrijdende eindtermen bestrijken.

scHolen Kunnen nu InscHrIJven
scholen wiens interesse geprikkeld is, kunnen een informatiepakket 
aanvragen met de spelregels voor het asPnet in vlaanderen, 
voorbeelden van hoe scholen op alle continenten hun participatie in 
het asPnet invullen, en een dvd en brochures die duiding geven bij 
unesco en het asPnet.

een gratis informatiepakket over unesco & het asPnet kan je bestellen via info@unesco-vlaanderen.be of 058 52 36 41

De brochure werpt een verhelderende blik op de gonzende bedrijvigheid van het ASPnet en bevat voorbeelden van 
initiatieven op lokaal, nationaal, regionaal en internationaal niveau. 
Ze is gratis te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be

Leren weten, leren doen, leren zijn en leren samenleven 
zijn de pijlers van Leren in de 21ste eeuw.
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media

Journalisten steeds vaker
doelwit van geweld

unesco zet zich al jaren in voor de persvrijheid en het garanderen van het 
recht op vrije meningsuiting. de organisatie volgt onder meer op in welke 
omstandigheden journalisten moeten werken en doet aanbevelingen 
om ze te verbeteren, ondersteunt onafhankelijke mediaprojecten en de 
professionalisering van opleidingen journalistiek en de mediasector in 
het algemeen in ontwikkelingslanden en werpt zich op als waakhond 
voor de persvrijheid.

basIsvoorwaarde voor FundaMenTele recHTen
naar aanleiding van de bijeenkomst van de Intergouvernementele raad 
van het Internationaal Programma voor de ontwikkeling van communicatie 
(IPdc) van 24 tot 26 maart 2010 op de hoofdzetel van unesco in Parijs, 
stelde de organisatie het rapport The Safety of Journalists and the Risk 
of Impunity voor. Het rapport benadrukt dat de veiligheid van journalisten 
“essentieel is om het recht van alle burgers op betrouwbare informatie 
te garanderen” en dat journalisten “het recht hebben om informatie te 
verschaffen zonder vrees voor hun eigen veiligheid”.

opmerkelijk is dat de meeste slachtoffers onder journalisten niet vallen 
in oorlogsgebieden maar in landen die niet verwikkeld zijn in een 
conflict. de meeste gesneuvelde journalisten werden het doelwit van 
een aanslag omdat ze gevoelige informatie aan de oppervlakte brachten, 
zoals bijvoorbeeld over de activiteiten van drugskartels, over schendingen 
van de mensenrechten of over corruptie in hun land.

unesco vroeg aan de 28 landen waar journalisten werden gedood in 
2006 en 2007 om verslag uit te brengen over het gerechtelijk onderzoek 
naar de aanslagen. slechts 15 landen gingen op die vraag in.

oorloGsGebIeden ZIJn nIeT 
HeT GevaarlIJKsTe werKTerreIn
In de periode 2008-2009 veroordeelde unesco de moord op 125 
journalisten, een cijfer dat niet veel verschilt van de 122 journalisten 
die in de twee daarop voorgaande jaren het leven lieten. Minstens 
80% van de slachtoffers vormden een specifiek doelwit, beklemtoont 
het rapport: “moedwillige aanslagen door personen die niet willen dat 
journalisten informatie onderzoeken en aan het licht brengen die van 
openbaar belang is.”

als we de cijfers op jaarbasis beschouwen, valt op dat het aantal door 
unesco veroordeelde moorden op journalisten in 2009 het hoogste ooit 
was: 77, tegenover de 69 van 2006 (toen het geweld alomtegenwoordig 
was in Irak), het vorige betreurenswaardige record. dat het aantal 
daalde in 2007 (53) en 2008 (48) werd toegeschreven aan de verbeterde 
situatie in Irak.

TeKsT: MarIno bulTIncK

Steeds meer journalisten worden vermoord, zo blijkt uit een UNESCO-rapport. 
De meeste slachtoffers vallen niet in oorlogsgebieden maar worden een doelwit 
omdat ze gevoelige informatie aan het licht brengen.

de piek in 2009 wordt ten dele verklaard door de moord op een dertigtal 
journalisten die in een hinderlaag liepen op 23 november 2009 in de 
Filippijnen. dit uitzonderlijk brutale voorval zorgt ervoor dat het land 
de eerste plaats inneemt op de rangschikking op basis van het aantal 
vermoorde journalisten in 2009 met 37 doden. In Irak daalde het aantal 
dodelijke slachtoffers onder journalisten van 62 naar 15 tussen 2006-
2007 en 2008-2009.

vrIJe MenInGsuITInG KoMT In GedranG
de opmerkelijkste vaststelling van het rapport is, zoals eerder 
aangegeven, de vaststelling dat het aantal moorden die niet in verband 
kan worden gebracht met conflicten aanzienlijk is gestegen ten opzichte 
van 2006-2007. de meeste slachtoffers waren geen buitenlandse 
oorlogscorrespondenten maar plaatselijke journalisten die thema’s van 
algemeen belang behandelden in landen die niet in oorlog zijn.

Het rapport stelt vast dat “jammer genoeg het geweld tegen journalisten 
toeneemt. In de meeste gevallen zegeviert straffeloosheid over het recht 
en zolang dit niet verandert zullen journalisten een gemakkelijk doelwit 
blijven. onnodig om te vermelden dat dit een ernstige bedreiging vormt 
voor de vrijheid van meningsuiting en voor ons vermogen om de waarheid 
te achterhalen.”

overHeden MoeTen 
veranTwoordelIJKHeId oPneMen
sinds 1997 veroordeelt de directeur-generaal van unesco systematisch 
elke fysieke aanslag op journalisten, nadat de algemene conferentie 
van de organisatie resolutie 29 aannam tijdens haar 29ste zitting. de 
resolutie vraagt overheden om het principe aan te nemen dat er geen 
verzachtende omstandigheden kunnen gelden voor misdaden begaan 
tegen een persoon als duidelijk is dat deze werden begaan om de vrijheid 

Enkel het uitbannen van straffeloosheid 

kan journalisten beschermen.

Jean François Julliard, secretaris-generaal van Reporters zonder Grenzen, 
een organisatie die zich inzet voor de persvrijheid, laat er geen twijfel over 
bestaan: journalisten beschermen die corruptie onderzoeken is uiterst moeilijk 
en enkel het uitbannen van straffeloosheid kan potentiële moordenaars 
afschrikken.

Voor journalisten die actief zijn in conflictgebieden gelden duidelijke 
veiligheids- en voorzorgsmaatregelen. Dit is niet het geval voor journalisten 
die corruptie aan de kaak stellen. Hoe kunnen we journalisten beschermen 
die bedreigd worden omwille van wat ze schrijven?
Het enige mogelijke antwoord is het bestrijden van de straffeloosheid. Als 
er in landen zoals de Filippijne, Mexico of Rusland, een echte bereidheid 
binnen de overheid bestaat om moordenaars van journalisten te vatten, 
kan de situatie verbeteren. Zolang het probleem blijft bestaan, zullen 
moordenaars niet aarzelen om toe te slaan omdat ze weten dat ze weinig te 
vrezen hebben. Er zijn landen waar corrupte zakenlieden weten dat ze om 
het even wie kunnen laten vermoorden voor een paar duizend dollar zonder 
een groot risico te lopen. Zolang de autoriteiten dergelijke moordenaars niet 
opsporen en straffen, zullen er doden blijven vallen onder journalisten.

Wat kunnen organisaties die opkomen voor journalisten doen? Druk 
uitoefenen? Burgers oproepen om de autoriteiten aan te schrijven?
De druk is meer de verantwoordelijkheid van de staten. Maar staten zijn 
vaak zeer terughoudend, behalve in uitzonderlijke gevallen die de publieke 
opinie beroeren zoals de moord op Anna Politkovskaja in Rusland. Niettemin 
kunnen organisaties als de onze invloed uitoefenen op autoriteiten door 
met hen in debat te gaan. Zonder de sensibilisering en het lobbywerk van 
ngo’s, zouden de Filippijnen nooit een task force hebben opgericht en zou 
Mexico nooit de fiscalia especial hebben opgericht, een bijzondere tak van 
het bureau van de openbare aanklager dat zich enkel bezighoudt met 
misdaden begaan tegen journalisten. Voor zover ik weet is het het enige 
land die een dergelijk orgaan heeft gecreëerd. Daarmee is het probleem 
niet opgelost maar het is wel een stap in de goede richting. Maar jammer 
genoeg moeten we vaststellen dat er weinig echte vooruitgang is.

Terwijl het wachten is op het beëindigen van de straffeloosheid, is het 
moeilijk om zichzelf te beschermen wanneer je financieel gesjoemel 
of politieke corruptie aan het licht brengt. Organisaties zoals de uwe 
bieden training aan oorlogsverslaggevers. Maar het is niet duidelijk hoe 
je hetzelfde zou kunnen doen om mensen tegen huurmoordenaars te 
beschermen. Kan het wel?
In zeker zin wel. De Mexicaanse nieuwsorganisaties staan het verst in 
hun aanpak. Sommige troffen drastische maatregelen, bijvoorbeeld door 
anonimiteit te geven aan verslaggevers die berichten over drugshandel. 
Anderen besloten dan weer om niet meer te berichten over het onderwerp, 
behalve voor officiële berichten van de overheid of voor verklaringen 

van meningsuiting te verhinderen maar ook om het recht te schenden 
van anderen om geïnformeerd te worden. de resolutie drong er bij de 
bevoegde autoriteiten eveneens op aan om hun plicht te vervullen om 
dergelijke misdaden te voorkomen, te onderzoeken en te bestraffen.

van gekende vertegenwoordigers 
van de drugskartels. Sommige 
kranten zijn zelfs gestopt met 
onderzoeksjournalistiek. Daardoor 
krijgen we het gevoel dat de 
drugskartels de informatieoorlog 
gewonnen hebben in de streken die 
het meest te lijden hebben onder het 
probleem.

In oorlogsgebieden zijn journalisten, 
net als hulpverleners, doelwitten 
geworden. Betekent dit niet dat de 
situatie verslechtert?
Wat er veranderd is voor oorlogs-
verslaggevers, is dat ze naast het 
gebruikelijk risico om door een kogel 
of een granaatscherf getroffen te 
worden, of opgeblazen te worden 
door een mijn, nu overal gevaar 
lopen. Vaak worden ze beschouwd als 
spionnen of als strijders behandeld. 
Ze worden er van verdacht om een 
kant te kiezen. In landen zoals Irak 
en zeker in de Afghaans-Pakistaanse 
regio, worden ze niet als onpartijdig 
gezien. Bovendien krijgen ze ook een 
monetaire waarde toegedicht. Dit 
laatste is niet nieuw maar komt steeds 
vaker voor. Een journalist is meer 
dan ooit een onderhandelingstroef.

Bernard Giansetto

de directeur-generaal van unesco, Irina bokova, onderstreept dat 
“enkel de politieke wil van staten om moordenaars van journalisten te 
berechten en aldus een einde te maken aan straffeloosheid, uiteindelijk 
de beste bescherming biedt aan de mensen van de media.”

Niet alle aanslagen krijgen dezelfde aandacht
als de moord op de Russische Anna Politkovskaja.
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wetenschap

Het verlies aan biodiversiteit
is een tragedie

edward o. wilson is professor aan de universiteit van Harvard in de verenigde staten. Hij is 
entomoloog en gespecialiseerd in de studie van mieren. Hij staat wereldwijd bekend als een 
van de eerste theoretici die het concept ‘biodiversiteit’ ontwikkelde. sinds de publicatie van zijn 
baanbrekend werk The Crisis of Biological Diversity in 1985 spant hij zich onvermoeibaar in om 
beleidsmakers en de publieke opinie te waarschuwen voor de potentieel rampzalige gevolgen 
van het verlies aan biodiversiteit.

U schreef The Crisis of Biological Diversity in 1985. Waarom is het 25 jaar later 
nog steeds zo moeilijk om mensen bewust te maken van het essentieel belang van 
biodiversiteit?
edward o. wilson: “Het klopt dat het moeilijk is om het publiek bewustzijn te vergroten over de 
aanhoudende massavernietiging van biodiversiteit. Het probleem is dat weinig mensen vertrouwd 
zijn met het onderwerp, in tegenstelling tot andere milieuproblemen of het teloorgaan van bedreigde 
dieren. vooral als het om verafgelegen gebieden gaat, lijkt het vaak een ‘ver-van-mijn-bed’ show.
Gelukkig lijkt het tij zich langzaam te keren en is er de laatste tijd meer aandacht voor het verlies 
van biodiversiteit. Ik hoop dat we snel een kantelpunt bereiken en dat het evenveel aandacht 
in de media krijgt zoals bijvoorbeeld klimaatverandering en dat politici het erover zullen hebben 
in hun toespraken. we moeten aan de kar blijven trekken en het Internationaal Jaar van de 
biodiversiteit kan daar zeker bij helpen.”

TeKsT: MarIno bulTIncK

Een vooraanstaand onderzoeker breekt een lans voor een wereldwijd initiatief om onze planeet beter 
te leren kennen, anders kunnen we het leven niet garanderen, zo luidt het.

Wat zijn de belangrijkste gevolgen van het 
verlies van biodiversiteit aan een nooit 
eerder gezien tempo de laatste decennia?
edward o. wilson: “een van de gevolgen 
is het verlies van biologische ‘genetische 
encyclopedieën’ die zich gedurende miljoenen 
jaren ontwikkelden. Het geheel of gedeeltelijk 
verloren gaan van ecosystemen door het 
verdwijnen van elementen uit de voedselketen is 
een ander gevolg. en ook het verlies aan kansen 
op het vlak van geneeskunde, biotechnologie en 
landbouw; en niet in het minst het verlies van 
een groot deel van het nationaal en mondiaal 
natuurlijk erfgoed. elk van deze opgesomde 
gevolgen – en ze zullen zich allemaal voltrekken 
– is een tragedie op zich.

Hoe zijn klimaatverandering en de bedreiging van biodiversiteit 
met elkaar verbonden?
edward o. wilson: “de oorzaken van het verloren gaan van planten- 
en diersoorten zijn, geordend volgens de impact op de biodiversiteit: 
vernieling van de habitat, uitheemse soorten, vervuiling, overbevolking 
en overbevissing en het teveel jagen. Klimaatverandering heeft 
ongetwijfeld een sterke invloed op de vernieling van habitats.

Is het al te laat om een ramp te voorkomen?
edward o. wilson: “Het is niet te laat om het uitsterven van soorten 
in te dijken en vervolgens te stoppen en om ecosystemen beter te 
beschermen. Het is zeker te laat om sommigen te redden maar door 
wereldwijd actie te ondernemen kunnen we het uiteindelijke verlies 

beperken. wetenschap en technologie zullen een belangrijk aandeel 
in de oplossing hebben. alhoewel gewervelden, koralen en platen vrij 
goed bekend zijn en het onderwerp van de discussies uitmaken, tast de 
wetenschap nog in het duister over een meerderheid van de insecten en 
ongewervelden en over bijna alle bacteriën en andere micro-organismen. 
deze laatste zijn de ‘kleine dingetjes die de wereld doen draaien’ en zijn 
van vitaal belang voor het overleven van grotere soorten, waaronder de 
mens. er moet een groot initiatief komen om onze wereld beter te leren 
kennen als we het leven willen vrijwaren. we moeten ook nog veel meer 
te weten komen over de levenscycli en de verhoudingen tussen zowel 
bekende als onbekende soorten. deze kennis zou onmiddellijk kunnen 
aangewend worden voor innovaties op het gebied van conservatie en 
zou de technologie in heel wat domeinen vooruit kunnen helpen.”

Wij zijn vertrouwd met biodiversiteit door middel 
van aansprekende beelden van dieren en planten. 
Waar we ons minder van bewust zijn, is de vitale rol 
die biodiversiteit speelt in het menselijk welzijn en het 
handhaven het leven op aarde. UNESCO draagt via 
haar wetenschappelijke en andere programma’s bij tot 
een multidisciplinaire aanpak van de onderliggende 
oorzaken van de afnemende biodiversiteit en het verlies 
als gevolg van niet-duurzame ontwikkeling. Het is pas 
wanneer mensen beseffen hoe centraal biodiversiteit 
staat in hun leven dat ze overtuigd zullen zijn om er 
alles aan te doen om de biodiversiteit te beschermen en 
duurzaam en rechtvaardig te gebruiken.

Omdat de VN Millenniumdoelstellingen voorzagen 
om “tegen 2010 een aanzienlijke vermindering te 
verwezenlijken van de huidige mate van verlies aan 
biodiversiteit op globaal, regionaal en nationaal niveau, 
als een bijdrage tot het terugdringen van de armoede 
en ten voordele van alle leven op aarde” riepen de 

Verenigde Naties dit jaar uit tot Internationaal Jaar van 
de Biodiversiteit om een versnelling hoger te schakelen 
in het bewustmaken van de publieke opinie over 
het probleem en om het bovenaan de agenda van 
beleidsmakers te plaatsen.
 
Het Bureau van het VN Verdrag inzake biologische 
diversiteit leidt de dans en schoof UNESCO naar voor als 
een bevoorrechte partner op basis van de inspanningen 
die de Organisatie reeds geruime tijd levert voor de 
bescherming en het behoud van biodiversiteit. Tijdens 
het jaar zal UNESCO diverse activiteiten ontplooien 
die gericht zijn op educatie en bewustmaking van 
het publiek over de noodzaak van het behoud van 
biodiversiteit, om de lacunes in onze kennis over de 
biodiversiteit te vullen en om de internationale acties 
voor het duurzaam gebruik van natuurlijke rijkdommen 
verder te bevorderen.

www.cbd.int/2010/

Het verlies aan biodiversiteit verdient evenveel aandacht als de klimaatverandering.
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cultuur

Tegengif voor botsing
tussen beschavingen

de algemene vergadering van de verenigde naties riep 2010 uit tot het 
Internationaal Jaar voor de Toenadering van culturen en duidde unesco 
aan om het voortouw te nemen bij de viering ervan. unesco heeft ruim 
60 jaar ervaring met het bevorderen van de onderlinge verstandhouding 
tussen culturen door de wederzijdse kennis en begrip te vergroten. 
bovendien staat het thema centraal in de middellange termijnstrategie 
(2008-2013) van de organisatie. daarmee wil ze inspelen op de snel 
veranderende internationale context, vooral door de waarde van de 
culturele diversiteit te profileren en door de klemtoon te leggen op de 
overeenkomsten en de dialoog tussen culturen.

Het Internationaal Jaar voor de Toenadering van culturen is een 
uitstekende gelegenheid om een gesprek aan te knopen met anna 
Parzymies, oprichtster van de eerste Poolse uitgeverij gespecialiseerd 
in de arabische en moslimbeschaving. de uitgeverij bracht al meer 
dan 200 titels uit over verschillende aspecten van de moslimcultuur. 
anna Parzymies stond ook mee aan de wieg van het departement voor 
europese Islamstudie aan de universiteit van warschau en deelde in 
2009 de door unesco uitgereikte sharjah Prijs voor arabische cultuur 
met de Iraakse kalligraaf Ghani alani.

U bent Poolse, geboren in Bulgarije. Vanwaar uw interesse voor 
de Arabische cultuur?
anna Parzymies: “In de jaren 1960 verstevigden oots-europese landen 
hun banden met recent onafhankelijk geworden arabische landen, 
hetgeen de publieke belangstelling opwekte. specialisten, dokters of 
academici die een tijdje in arabische landen werkten, publiceerden bij 
hun terugkomst vaak hun relaas over deze verafgelegen plekken. ook de 
vertaling van boeken van schrijvers zoals nagib Mahfouz, Yousouf Idris, 
al Ghitani en Ghadad as-simman raakte een gevoelige snaar bij lezers. en 
zo groeide ook de interesse voor de islam. de eerste Poolse vertaling van 
de Koran, door professor Jozef bielawski, oprichter van het departement 
voor europese Islamstudie aan de universiteit van warschau, was een 
heus cultureel evenement. Mensen stonden bij boekhandels op straat 
aan te schuiven om een exemplaar in handen te krijgen.
Het was in die sfeer dat mijn nieuwsgierigheid op jonge leeftijd 
geprikkeld werd. Ik begon oosterse filologie te studeren in sofia van 
1958 tot 1962 en trok daarna naar Tunesië waar ik tot 1968 bleef. Het 
wakkerde mijn passie voor de arabische taal en cultuur aan. nadat ik 
een Masters over Tunesisch arabisch dialect behaalde en een boek over 
Tunesië publiceerde, ging ik naar algerije. daar deed ik een doctoraal 
onderzoek over familienamen van Turkse origine en vervolgens begon ik 
mijn academische loopbaan aan het Instituut voor oriëntaalse studies 
aan de universiteit van warschau.” 

TeKsT: JasMIna ŠoPova

Een internationaal gerenommeerde onderzoekster en uitgeefster die de UNESCO-prijs voor Arabische 
cultuur kreeg, zet zich af tegen de idee dat culturen gedoemd zijn om met elkaar te botsen en hamert 
erop dat we culturele diversiteit als een gegeven moeten aanvaarden en via dialoog tot wederzijdse 
verstandhouding kunnen komen.

In 1992 startte u uw uitgeverij Dialoog (Wydawnictwo 
Academickie Dialog). Wat was uw drijfveer?
anna Parzymies: “na de verandering van regime in Polen, kochten private 
ondernemers de openbare uitgeverijen op. In de meeste gevallen konden 
ze zich niet veroorloven om de activiteiten van vroeger verder te zetten 
en wijzigden ze het beleid om in te spelen op de nieuwe smaken van het 
publiek. lezers wilden vooral weten wat de ‘vrije wereld’ allemaal te 
bieden had. Het gevolg was dat mijn collega’s en ikzelf steeds moeilijker 
aan een uitgever geraakten voor ons onderzoek en onze vertalingen en 
vulgariserende artikels. al snel besefte ik dat ik de uitgevers niet zou 
kunnen overtuigen en dus startte ik mijn eigen uitgeverij zodat we ons 
werk konden voortzetten. Gelukkig kreeg ik in het begin veel steun van 
collega’s en ook van unesco, die onze computers financierde.
Tot nu toe publiceerde we meer dan 200 werken over de arabische 
beschaving en de moslimwereld in het algemeen, dankzij steun van het 
Pools ministerie voor onderwijs en de universiteit van warschau.”

“Terrorisme is geen 

basisbeginsel van de islam”

Het departement voor Europese Islamstudie is in 1998 opgericht 
aan de Universiteit van Warschau. Wat was de inspiratie 
daarvoor?
anna Parzymies: “In 1987 en 1988 verbleef ik voor een onderzoek gedurende 
acht maanden in aix-en-Provence. Het was tien jaar geleden dat ik nog in 
Frankrijk was geweest en tot mijn verbazing stelde ik vast dat er een heel 
andere populatie van noord-afrikaanse immigranten was dan in de jaren 
1970. Toen waren het vooral handenarbeiders die hun best deden om niet 
op te vallen. 
eind de jaren 1980 trof ik een goed opgeleide gemeenschap aan die 
aan de slag was in bedrijven, aan universiteiten en bij de ambtenarij. 
Ik ontmoette jonge geëmancipeerde vrouwen die studeerden en carrière 
maakten. en er was een goed georganiseerd cultureel en religieus leven.
Tezelfdertijd voelde ik een soort onbehagen dat voortkwam uit het 
wantrouwen voor de arabische en moslimcultuur onder de Franse 
bevolking, evenals onwetendheid en onbegrip voor de Franse cultuur 
binnen de migrantengemeenschap. Ik kreeg het gevoel dat mensen aan 
beide zijden hun ideeën over elkaar baseerden op achterhaalde clichés. 
Het inspireerde me om meer te leren over de status van immigranten en 
hun werk- en leefomstandigheden.

In die tijd was Polen nog geen bestemming voor migrantenarbeiders. 
Met uitzondering van arabische studenten, zijn de moslims in Polen 
inheems, of van Tartaarse afkomst, en wonen ze al meer dan 600 jaar 
in het land. Ze spreken Pools en zijn goed geïntegreerd in de Poolse 
samenleving. Maar het was niet moeilijk om te voorspellen dat eens 
Polen tot de europese unie zou behoren, het een bestemming zou 
kunnen worden voor immigranten uit arabische landen. Ik ging er van 
uit dat als we meer zouden leren over de geschiedenis van de islam in 
europa en over het europese beleid rond immigranten uit de arabische 
regio, we beter zouden voorbereid zijn op deze evolutie. naast dit 
praktische aspect, geloofde ik ook dat het bestuderen van de arabische 
en moslimimmigratie in de context van het multiculturalisme dat europa 
tegenwoordig kenmerkt, ons wereldbeeld zou verrijken. vandaar dat ik 
voorstelde aan de universiteit om een onderzoeksdepartement op te 
richten over moslims in europa.”

Zijn Poolse studenten geïnteresseerd in het onderwerp?
anna Parzymies: “veel meer dan ik oorspronkelijk hoopte. Maar het moet 
gezegd dat gebeurtenissen zoals de Golfoorlog, 11 september, de oorlog 
in voormalig Joegoslavië, afghanistan, Irak en het nabije-oosten, de 
belangstelling voor de islam en de arabische cultuur hebben vergroot. en 
omdat onze cursussen niet beperkt zijn voor de studenten van de faculteit 
oriëntale studies, zitten de auditoria meestal vol. studenten van andere 
faculteiten, journalisten en jonge ambtenaren van het ministerie van 
buitenlandse Zaken nemen enthousiast deel.”

Wat is de voornaamste stelling van uw boek Islam en terrorisme 
dat u in 2003 schreef?
anna Parzymies: “Het boek tracht om de oorzaken en de geschiedenis 
van terrorisme te beschrijven en vooral uit te leggen dat de oorsprong 
niet in het moslimgeloof ligt. er moet een onderscheid gemaakt 
worden tussen terrorisme en de islam. Ik schreef het na 11 september 
2001 toen president bush de oorlog aan het terrorisme verklaarde 
die vervolgens voor sommigen, en voor sommige media, gelijkstond 
aan een oorlog tegen de islam en tegen moslims. Ik beschrijf ook 
de bronnen van de anti-amerikaanse gevoelens die zijn ontstaan in 
arabische samenlevingen.”

Wat betekent de toenadering tussen culturen voor u?
anna Parzymies: “boven alles: weten en begrijpen. Maar ook de culturele 
diversiteit als een feit aanvaarden en van daaruit het verstevigen van 
de interculturele dialoog. In een woord, het tegengif voor de ‘clash of 
civilizations’ van samuel Huntington die er van uitgaat dat vijandigheid 
tussen beschavingen natuurlijk is.”

voor meer informatie over het Internationaal Jaar voor de 
Toenadering van culturen en de talrijke activiteiten die 
wereldwijd op stapel staan ter bevordering van de dialoog tussen 
culturen: www.un.org/en/events/iyrc2010/index.shtml

De ideeën van mensen over andere culturen zijn vaak gebaseerd op achterhaalde clichés.
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water

Oplossingen voor 
complexe waterproblemen
in het Midden-Oosten

Het meest prominente wetenschappelijke programma van unesco 
is het International Hydrological Programme (IHP), dat medio de jaren 
1970 is begonnen als opvolging van de International Hydrological 
decade van de vn. binnen dit waterprogramma van unesco is in 
2001 ter ondersteuning van het world water assessment Programme 
het onderdeel ‘From Potential conflict to cooperation Potential’ (PccP)’ 
begonnen. Het doel van het PccP is de facilitatie van interdisciplinaire 
dialogen op meerdere niveaus ter stimulering van vrede, samenwerking 
en ontwikkeling in relatie tot het grensoverschrijdend waterbeheer.

TeKsT: MIcHael van der valK

Een door UNESCO uitgegeven publicatie zoekt naar oorzaken en oplossingen voor de waterproblemen 
in het Midden-Oosten. Het resultaat is een diepgravende analyse waaruit blijkt dat een zaligmakende 
oplossing allesbehalve evident is. Niettemin is het een belangrijke stap in de richting van het einde 
van de waterconflicten in de regio.

In het kader van het PccP is onlangs het boek Water and Peace 
for the People: Possible Solutions to Water Disputes in the Middle 
East verschenen. auteur van het boek is Jon Martin Trondalen, een 
hooggeleerde noorse geograaf met de nodige ervaring, die vanuit zijn 
in Genève gehuisveste stichting onderhandelingen ondersteunt en 
trainingen aan (potentiële) onderhandelaars aanbiedt. Hij was een van de 
sprekers op het vorig jaar gehouden 5de world water Forum te Istanbul, 
naar aanleiding van wereldwaterdag die in 2009 ‘transboundary waters’ 
als thema had.

waTerTeKorT bedreIGT PolITIeKe sTabIlITeIT
Trondalens benadering is vanuit de optiek dat onvoldoende water van 
goede kwaliteit leidt tot lijden, met mogelijk ernstige consequenties 
voor de politieke stabiliteit. er dienen derhalve oplossingen te worden 
gevonden voor de waterproblematiek in het Midden-oosten. Het boek 
wil hiertoe praktische en objectieve oplossingen bieden. Hydropolitiek 
is ondergeschikt aan het bredere politieke beeld, hetgeen soms tot de 
vraag leidt of de waterproblemen oorzaak of gevolg van de huidige 
politieke situatie zijn. wat is hierbij de rol van bevolkingsgroei en de 
daarmee gepaard gaande toenemende vraag naar water?

Water and Peace for the People bestaat uit drie delen, waarvan het 
eerste in tweeën is gedeeld. allereerst wordt aandacht besteed aan de 
stroomgebieden van de bovenloop van de Jordaan en de Golanhoogte. 
enerzijds gaat het hierbij om de wazzanibronnen van de Hasbani (nahal 
snir in het Hebreeuws) als aanleiding voor spanningen tussen libanon 
en Israël, anderzijds wordt gezocht naar allesomvattende vrede tussen 
syrië en Israël voor de Golanhoogte, waarbij wordt voorgesteld land 
voor water te ruilen: Israël trekt zich terug van de Golanhoogte in ruil 
waarvoor syrië ermee instemt om de hoeveelheid water voor Israël niet 
te wijzigen. Het tweede deel besteedt aandacht aan de waterverdeling 
tussen Israël en Palestina. de eufraat en de Tigris vormen het onderwerp 
van het derde deel van het boek.

“Het is niet altijd duidelijk 

of waterproblemen oorzaak 

of gevolg zijn van 

de politieke situatie”

uITersT coMPlexe MaTerIe
al snel komt de lezer erachter dat goede gegevens belangrijk zijn – alle 
partijen kunnen deze als gemeenschappelijke basis gebruiken. verder 
wordt duidelijk dat het zeer vaak om (veel) meer dan alleen water gaat. 
dit maakt de onderhandelingen nogal complex. wanneer het louter om 
water zou gaan is het al niet eenvoudig om alle factoren die een rol 
spelen tegen elkaar af te wegen. er spelen onder meer factoren als 
veiligheid, ideologieën en eigendom van land, mogelijkheden om water 
van elders te transporteren, om zeewater te ontzilten, verandering van 
landgebruik, import van ‘virtueel water’ (via import van bijvoorbeeld fruit 
dat over de grens is geteeld), ‘demand management’, wisselende inzet 
van grond- en oppervlaktewater. op een gegeven moment bekruipt de 
lezer het gevoel dat het niet meer gaat om het vergelijken van appels 
met peren, maar om een grote schaal met zeer divers fruit die uiterst 
lastig, zo niet onmogelijk, onder een noemer te brengen is.

en alsof het nog niet complex genoeg was, is er ook nog de 
klimaatverandering. waar klimaatscenario’s een paar jaar geleden nog 
grotere droogte voor de levant met uitzondering van Israël aankondigden, 
is het nu juist Israël dat met een grote droogte lijkt te kampen – extra 
reden voor gesprekken met Turkije over waterleveranties. nog niet 
zo heel lang geleden heeft Mekorot, het nationale waterbedrijf van 
Israël, een noodwaterprogramma aangekondigd waarbij het private 
watergebruik meer aan banden wordt gelegd, met een ‘droogtetoeslag’ 
voor grote waterverbruikers die tot 28 nIs/m3 (€ 5/m3) gaan betalen.

PasKlare oPlossInGen ZIJn er nIeT
de complexiteit zien we terug in de mogelijkheden (‘oplossingen’) 
die de auteur voorstelt, en die soms zelfs voor deskundigen lastig te 
volgen zijn. de ‘Interim agreement on the west bank and the Gaza 
strip’ (oslo-II-akkoorden) resulteerde in een waterverdeling die de 
benedenloop van de Jordaan en vier grondwatervoerende lagen omvat. 
de in het boek voorgestelde oplossing stelt het gebruik voor van een 
complexe ‘sovereignty formula’ waarin onder meer rechten, behoeften 
en soevereiniteit zijn opgenomen: Palestina krijgt de beschikbaarheid 
over een groter deel van een stroomgebied, waarvoor het in de plaats 
water naar Israël laat afstromen.

Trondalen gaat bij het presenteren van oplossingen uit van de status quo, 
die in alle gevallen asymmetrisch en diepgeworteld is. Zijn oplossingen 
zijn onder meer gebaseerd op combinaties van internationaal recht, recht 
op water, internationaal waterrecht, waterbehoeften en soevereiniteit, 
en ze behelzen zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het water. Keer 
op keer wordt duidelijk dat er zeker niet een zaligmakende oplossing 
voor alle problemen is. In alle gevallen dient de unieke context als 
uitgangspunt te worden genomen, steevast met aandacht voor kleine 
doch relevante details.

Maar met welke prikkel krijg je de relevante partijen om de tafel? 
de beperkte aandacht in het boek voor de drijfveren van de sterkere 
partijen om bij onderhandelingen toe te geven, is mogelijk een punt 
van zorg. ‘noblesse oblige’ is niet vanzelfsprekend in de praktijk, 
leert de ervaring. de auteur toont zich hiermee minder een ideoloog 
als wel een idealist.

Geen HaPKlare broK
Het boek heeft een grote informatiedichtheid. dit, gecombineerd met 
een letterkeuze die te wensen overlaat, gaat enigszins ten koste van 
de toegankelijkheid. Ieder hoofdstuk gaat na een korte inleiding enorm 
de diepte in, zodat het lezen aandacht en studie vereist. aandacht en 
studie worden zeker aanbevolen voor degenen die zich bezig houden met 
internationaal onderhandelen en (voorkoming van) conflicten over water 
– het boek biedt een schat aan informatie.

Hoe eerder de problemen worden opgelost, des te beter, stelt Trondalen 
– de gevolgen voor de bevolking worden met de dag ernstiger. Water 
and Peace for the People besteedt de noodzakelijke aandacht aan de 
‘missing peaces’, een stap richting het einde van conflicten over water 
in het Midden-oosten.

Michael van der Valk is hydroloog en wetenschappelijk 
secretaris van het nederlands nationaal comité IHP-HwrP, 
een adviescommissie van de ministeries van water (v&w) en 
wetenschap (ocw), voor de waterprogramma’s van unesco en 
de wMo. Hij is lid van de werkgroep wetenschappen van de 
nationale unesco commissie van nederland.

Water and peace for the people: Possible solutions to 
water disputes in the Middle East is uitgegeven door 
UNESCO en is te bestellen via: 
http://publishing.unesco.org/details.aspx?code_livre=4625De kloof tussen de vraag naar water en de watervoorraad vergroot.
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World Heritage 54

de meest aandacht in dit nummer 
gaat uit naar een dimensie van het 
werelderfgoed die maar zelden voor 
het voetlicht wordt gebracht, met name 
de astrologische en wetenschappelijke 
aspecten van het werelderfgoed. Zo 
worden een aantal sites voorgesteld die 
getuigen hoe beschavingen doorheen 
de geschiedenis de sterrenhemel 
observeerden. verschillende sites, zoals 
stonehenge, newgrange en xochicalco 
tonen aan dat mensen zich al heel vroeg 
in de geschiedenis bewust waren van 
de bewegingen van de zon, de maan 
en de sterren, zonder dat ze echt als 
observatorium gebouwd werden zoals 
dat bijvoorbeeld wel het geval van in 
Greenwich of sint-Petersburg. andere 
voorbeelden zijn het observatorium van 
ulugh-beg (14de eeuw) in samarkand 
(oezbekistan) en de Jantar Mantar 
observatoria (18de eeuw) in India die 
een aantal van de meest merkwaardige 
astronomische instrumenten herbergen 
die ooit architecturaal zijn gecreëerd.
wetenschappelijke en technologische 
sites illustreren de menselijke drang 
naar een kennis en de behoefte 
om het leven te verbeteren, en zijn 
momenteel weinig vertegenwoordigd 
op de werelderfgoedlijst. nochtans 
zijn dergelijke sites van belang voor de 
educatie van toekomstige generaties. 
een diepgravend artikel gaat nader op de 
problematiek in om meer enthousiasme 
voor dergelijke sites op te wekken.
verder bevat dit nummer ook een 
beschrijving van alle sites die 
in 2009 zijn ingeschreven op de 
werelderfgoedlijst, met onder meer 
de eerste werelderfgoedsites in 
burkina Faso, Kaapverdië en Kyrgystan. 
de werelderfgoedlijst telt nu 890 
elementen.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4714

World Heritage 55

dit nummer is gewijd aan wat is 
uitgegroeid tot de grootste van 
alle werelderfgoedcategorieën: 
werelderfgoedsteden. op de eerste 
werelderfgoedlijst in 1978 stonden de 
stad Quito (ecuador) en het historische 
centrum van Krakau (Polen). Meer dan 
dertig jaar later, vertegenwoordigen steden 
meer dan een kwart van alle inschrijvingen 
(250 op een totaal van 890). Terwijl hun 
aantal groeide, is de relevantie van de 
werelderfgoedstatus voor stedelijke 
vraagstukken steeds duidelijker geworden.  
daar zijn twee samenhangende 
redenen voor. de eerste is dat dialoog 
en samenwerking essentieel zijn voor 
de aanpak van de nieuwe problemen 
waarmee historische steden vandaag de 
dag te maken krijgen. de bevolking in 
steden groeit snel aan. In 2008 woonde de 
helft van de wereldbevolking in stedelijke 
gebieden, aldus verandert de aard van 
de historische stedelijke structuur door 
ontwikkeling, modernisering en toerisme.
Infrastructuren zijn veranderd naarmate 
het verkeer toenam en onvoldoende 
gestructureerde voorsteden groeiden 
waar stedenbouwkundige voorschriften 
losjes werden toegepast, of helemaal 
niet. deze veranderingen vormen soms 
een bedreiging voor de integriteit van het 
historische stadsdeel.
een andere factor is het toerisme, die ook 
schade kan veroorzaken in historische 
steden. er wordt al eens aan voorbij 
gegaan aan het feit dat stadskernen 
niet bedoeld zijn als speeltuin voor 
buitenstaanders. 
aangezien steden levende organismen 
zijn, moet het behoud van hun 
belangrijkste kenmerken zijn toegesneden 
op de eisen van groei, ontwikkeling 
en verandering. werelderfgoedsteden 
zijn laboratoria voor het zoeken naar 
oplossingen voor duurzaam beheer. en dit 
is de tweede reden voor de relevantie van 

de werelderfgoedstatus.  
deze verschillende uitdagingen worden 
aan de hand van praktische voorbeelden 
geanalyseerd in artikels over het 
historische centrum van Zanzibar 
(Tanzania), de steden van Melaka en 
George Town (Maleisië) en het historische 
centrum van wenen (oostenrijk), en in 
bredere zin in een essay over historische 
steden en in een onderzoek getiteld 
‘inclusieve steden als centra van culturele 
invloed en democratie’.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4727

UNESCO nieuwsbrief

Ontvang regelmatig informatie 
over interessante ontwikkelin-
gen op het vlak van onderwijs, 
wetenschap, cultuur en com-
municatie waarin UNESCO een 
voorname rol speelt: abonneer 
je op de elektronische nieuws-
brief 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 consul-
teren in ons documentatiecen-
trum gevestigd op Zeelaan 
24 in Koksijde. Een afspraak 
maken kan via 058 52 36 41 of 
info@unesco-vlaanderen.be

Atlas mondial des grands singes et leur 
conservation

dit rijkelijk geïllustreerd boek telt meer dan 
200 foto’s van mensapen en hun omgeving 
en is meer dan een atlas in de geografische 
zin. Het bevat weliswaar talrijke kaarten die 
worden gebruikt om aan te geven waar de 
soorten verspreid zitten, hoe het gesteld is met 
de dichtheid van de wouden waar ze wonen 
en waar de grenzen liggen van beschermde 
gebieden, maar het biedt ook een overzicht 
van de huidige kennis over de zes soorten 
mensapen.
na een overzicht van de evolutie van deze 
primaten en de geschiedenis van hun 
ontmoetingen met de mensheid, biedt het 
een gedetailleerde beschrijving van het 
gedrag en de ecologie van elke soort, van de 
toestand van hun habitat, van hun plaats in 
ecosystemen, en van de mogelijke gevolgen 
van hun achteruitgang. ook de pogingen tot 
de instandhouding van de soorten mensapen 
komen aan bod, evenals de specifieke noden 
van elke soort in hun respectievelijk leefgebied.
verschillende partners werkten samen aan 
de realisatie van het boek dat bedoeld is om 
de publieke opinie en de beleidsmakers te 
sensibiliseren voor de situatie van mensapen 
en de noodzaak om de soorten beter te 
beschermen. er werken vertegenwoordigers 
aan mee van vn-organisaties, regeringen, 
stichtingen, ngo’s en de privésector.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4726

Migration and Human Rights

Het Internationaal verdrag inzake de rechten 
van migrerende werknemers is een van de 
belangrijkste mensenrechtenverdragen van de 
vn. Het zet de norm voor de toegang tot de 
mensenrechten van migrerende werknemers 
en hun gezinnen. Toch is het amper door 
nauwelijks meer dan 40 landen geratificeerd 
en is geen enkel groot ontwikkeld land er tot 

toegetreden. Hoewel arbeidsmigranten van 
essentieel belang zijn voor de wereldeconomie, 
blijft het menselijke aspect van de migratie 
- en vooral de rechten van migranten - een 
veronachtzaamd aspect van de globalisering.
dit boek biedt uitgebreide informatie over 
het verdrag, met de nadruk op de kansen en 
uitdagingen die het schept voor staten om een 
nieuw beleid inzake migratie en de behandeling 
van migranten te ontwikkelen. Het onderzoekt 
ook de redenen achter de terughoudendheid 
van veel staten ten aanzien van de 
bekrachtiging ervan. Het bundelt bijdragen van 
onderzoekers, internationale ambtenaren en 
vertegenwoordigers van ngo’s en behandelt 
het onderwerp vanuit een interdisciplinair 
perspectief dat niet alleen het recht omvat, 
maar ook sociologie en politicologie.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4719

Atlas of the World’s Languages in Danger

vorig jaar verscheen de elektronische editie 
van unesco’s atlas van bedreigde talen, nu 
is er ook een papieren exemplaar beschikbaar, 
compleet met een grote wereldkaart waarop 
alle bedreigde talen zijn aangeduid. en dat 
zijn er heel wat. volgens de atlas dreigen zo’n 
2.500 van ’s werelds 6.000 talen uit te sterven.
de atlas deelt de bedreigde talen op in vijf 
categorieën. Zo leren we dat meer dan 200 
talen zijn verdwenen over de laatste drie 
generaties. 538 talen zijn in kritieke toestand, 
502 zijn ernstig in gevaar, 623 zijn in gevaar en 
er zijn 607 kwetsbare talen.
ook in ons land worden een aantal talen met 
verdwijnen bedreigd. Het ergst is het volgens 
de atlas gesteld met het waals dialect 
dat als ‘in gevaar’ wordt bestempeld. ook 
het west-vlaams en het limburgs worden 
volgens de atlas bedreigd, ze zijn ‘kwetsbaar’. 
daaronder verstaat men dat de taal in 
kwestie wel nog door de meeste kinderen 
gesproken wordt maar dat het gebruik ervan 
beperkt is tot bepaalde domeinen (bv. thuis). 

In de grensstreek staan ook nog de Franse 
dialecten Picardisch, champenois, lotharings 
en ook het letzeburgs geboekstaafd als 
‘ernstig in gevaar’.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4728

Cultural Property in War: Improvement in 
Protection

unesco vroeg aan dr. Jirí Toman, 
gerespecteerd expert inzake internationaal 
recht en de wettelijke bescherming van 
cultureel erfgoed, om deze gedetailleerde 
analyse te schrijven van het Tweede 
aanvullend protocol bij het verdrag van den 
Haag van 1954 inzake de bescherming van 
cultuurgoederen tijdens van gewapende 
conflicten (1999). de studie is een aanvulling 
bij het commentaar dat de auteur in 1996 
publiceerde over het verdrag van den 
Haag van 1954 inzake de bescherming van 
cultuurgoederen tijdens van gewapende 
conflicten en zijn (eerste) protocol.
dit commentaar op het tweede protocol 
omvat analyses van de bepalingen van 
het tweede protocol met betrekking tot de 
overeenkomstige artikelen van het verdrag, 
aangezien de twee nauw met elkaar verweven 
zijn; inzichten in de voorbereiding door de 
Haagse diplomatieke conferentie in maart 
1999; en besprekingen over de werkzaamheden 
van het Internationaal Tribunaal voor het 
voormalige Joegoslavië in verband met de 
vernieling van cultuurgoederen, en over de 
relevante bepalingen van het statuut van 
rome van het Internationaal strafhof.
Het werk is bedoeld voor wetenschappers, 
diplomaten, ambtenaren en studenten die 
actief zijn rond de internationale juridische 
bescherming van cultuurgoederen, zowel in 
vredestijd als tijdens gewapende conflicten. 
Het benadrukt ook de bijdrage van unesco 
aan de inspanningen op dit gebied.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4723

26 I I 27



kalender

APRIL
07 Wereldgezondheidsdag
23 Wereldboekendag

MEI
03 werelddag van de persvrijheid
15 Internationale dag van het gezin
17 werelddag van de informatiemaatschappij
21 werelddag van de culturele diversiteit voor dialoog en ontwikkeling
22 Internationale dag van de biologische diversiteit
29 Internationale dag van de vn-peacekeepers
31 werelddag zonder tabak

JUNI
04 Internationale dag van onschuldige kindslachtoffers van agressie
05 wereldmilieudag
17 werelddag voor de bestrijding van verwoestijning en droogte
20 werelddag van de vluchtelingen
23 vn-dag voor de openbare diensten
26 Internationale dag tegen drugsmisbruik en smokkel
26 Internationale dag ter ondersteuning van slachtoffers van foltering

www.unesco-vlaanderen.be

Unesco Platform Vlaanderen vzw
Organisatie 

van de Verenigde Naties
voor Onderwijs,

Wetenschap en Cultuur


