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De vlag dekt de lading: korte berichten over wat er zich zoal afspeelt op het
actieterrein van de UNESCO.
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Achtergestelde kinderen zijn dubbel benadeeld op school
Een UNESCO-studie toont aan dat sociale ongelijkheid serieuze gevolgen
heeft voor het basisonderwijs waardoor het moeilijk is om alle kinderen gelijke
onderwijskansen te bieden.
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Lezen voor een betere toekomst
Een Brits jeugdauteur brengt een nieuwe versie uit van een van haar bekroonde
boeken om aandacht en middelen te werven voor UNESCO-projecten ten behoeve
van achtergestelde kinderen.
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Studenten bouwen aan duurzame ontwikkeling
Ingenieurstudenten van Noord en Zuid bedachten projecten ter bestrijding van de
armoede en ter bevordering van duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden.
Tien projecten kregen een financiële impuls om ze in de praktijk om te zetten.

9

Unesco info is het driemaandelijks
tijdschrift van het UNESCO Platform
Vlaanderen. Het wil de idealen
en programma’s van de UNESCO
beter bekend maken door in gewone
mensentaal te vertellen wat de
Organisatie dagdagelijks doet.

UNESCO Platform Vlaanderen vzw
Farasijnstraat 32
8670 Koksijde (Oostduinkerke)
tel +32 (0)58 51 44 79 en 52 36 41
fax +32 (0)58 51 44 79
e-mail info@unesco-vlaanderen.be

Werelderfgoedlijst groeit verder aan
Het Werelderfgoedcomité van de UNESCO heeft 27 nieuwe sites toegevoegd aan
de Werelderfgoedlijst en plaatst vier sites onder verscherpt toezicht.
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Het UNESCO Platform Vlaanderen
is een niet-gouvernementele organisatie die fungeert als het centrale aanspreekpunt voor iedereen in
Vlaanderen die informatie zoekt die
verband houdt met de activiteiten en
programma’s van de UNESCO. De
organisatie staat eveneens in voor de
coördinatie van een aantal Unescoinitiatieven in Vlaanderen en zorgt er
via samenwerking en netwerking met
andere partners voor dat de idealen
van de UNESCO beter ingang vinden
bij de civil society.

Website:
www.unesco-vlaanderen.be

Internationale zichtbaarheid werkt als een schild voor bedreigde journalisten
Journalisten die hun werk doen, dienen de samenleving en de democratie, zo meent
Lydia Cacho Ribeiro. Ze maakte faam als onderzoeksjournaliste in uiterst moeilijke en
gevaarlijke omstandigheden. Haar engagement leverde haar de UNESCO/Guillermo
Cano Prijs voor de Persvrijheid op.
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Sanitaire voorzieningen voor een gezondere stad
Een internationaal project wil de volksgezondheid en de leefbaarheid van steden
verbeteren door de sanitaire voorzieningen en het waterbeheer op een duurzame
manier te ontwikkelen.
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Richting geven aan UNESCO
De Vlaamse UNESCO Commissie en de Nationale UNESCO Commissies van
Nederland en Luxemburg brachten hun collega’s uit Europa en Noord-Amerika
bijeen om een gezamenlijk advies te formuleren over de programma’s en de
onderwerpen waarop de UNESCO zich in de toekomst zou moeten concentreren.

16

Voedselcrisis kondigt failliet van het landbouwsysteem aan
De prijzen voor voeding en grondstoffen swingen de pan uit en het milieu
en de samenleving kreunen onder de gevolgen van de huidige landbouwen handelspolitiek. Een gezamenlijk rapport van een aantal internationale
organisaties, waaronder de UNESCO, analyseert de toestand en roept op tot
verandering.
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Voor € 10 per kalenderjaar kan je Unesco info al bij je in de brievenbus ontvangen.
Het volstaat een briefje, fax of e-mail met je gegevens naar ons correspondentieadres
te sturen om Unesco info voortaan thuisgestuurd te krijgen.
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UNESCO Platform Vlaanderen vzw geniet de steun van:
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De UNESCO is de intergouvernementele Organisatie voor Onderwijs, Wetenschappen, Cultuur en

Publicaties

Communicatie, een van de gespecialiseerde agentschappen van de Verenigde Naties. Het doel van de
Organisatie bestaat erin om vrede en veiligheid te bevorderen door de samenwerking tussen landen te stimu-
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Inhoud

heid, de wet, mensenrechten en fundamentele vrijheden ingang te doen vinden voor alle volkeren ter wereld
zonder onderscheid van ras, geslacht, taal of godsdienst.
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leren in de deelgebieden die tot haar actiedomein behoren teneinde een universeel respect voor rechtvaardig-

Kort

De UNESCO lanceerde het Netwerk van Creatieve
Steden in oktober 2004 om de economische, sociale en
culturele ontwikkeling van steden te bevorderen, zowel
in ontwikkelingslanden als in ontwikkelde landen. Door
een wereldplatform uit te bouwen waarop de steden hun
culturele troeven kunnen voorstellen, biedt het netwerk
aan de steden die er deel van uitmaken, een schat van
knowhow, informatie en ervaring waaruit ze inspiratie
kunnen putten om hun eigen cultuurindustrie verder te
ontwikkelen en om zich op wereldschaal te profileren.
De kandidatuur van Lyon werd geëvalueerd door een
panel van experts van niet-gouvernementele organisaties
die gespecialiseerd zijn in de samenwerking tussen
steden en in de mediakunst. De Franse stad is beroemd
voor zijn Nuits sonores en zijn Fête de la lumière en
werd geselecteerd omwille van zijn lange traditie van
werken met digitale middelen op het vlak van cultuur.
Lyon huisvest ook verschillende innovatieve bedrijven
die betrokken zijn bij de ontwikkeling van digitale
spellen. De openbare sector besteedt tot 20% van zijn
beschikbare middelen voor cultuur aan mediakunst. De
stad wil in de toekomst een aantal nieuwe initiatieven
lanceren in samenwerking met de andere leden van het
stedennetwerk.
Het UNESCO Netwerk van Creatieve Steden verbindt
steden rond de domeinen literatuur, cinema, muziek,
ambacht en volkscultuur, design, mediakunst en
gastronomie. Er maken nog negen andere steden
deel van uit: Aswan (Egypte) en Santa Fé (VS) voor
ambacht en volkscultuur; Montreal (Canada), Buenos
Aires (Argentinië) en Berlijn (Duitsland) voor design;
Popayan (Colombia) voor gastronomie; Edinburgh
(VK) voor literatuur; Bologna (Italië) en Sevilla
(Spanje) voor muziek. Een twintigtal andere steden,
waaronder Gent voor muziek, dienden een kandidatuur
in die nog wordt geëvalueerd.

In het internationaal debat over
klimaatverandering komen een aantal
betrokken partijen, zoals inheemse
volken en inwoners van kwetsbare
gebieden, te weinig aan bod. Daarom
lanceert de UNESCO internetforum
gewijd aan de belangen, grieven en
ervaringen van deze mensen.

Landelijke en inheemse bevolkingen
zijn goed geplaatst om de impact van
klimaatverandering waar te nemen.
Door de eeuwen heen zagen ze zich
geconfronteerd met veranderingen
van het leefmilieu en bouwden
ze kennis en vaardigheden op om
zich aan te passen aan de nieuwe
situaties. Deze kennis kan van groot
Het Climate Frontlines forum belang zijn bij de debatten over de
zal aandacht besteden aan de impact van klimaatverandering en
ervaringen van afgelegen of de strategieën om erop te reageren.
inheemse gemeenschappen van
kleine eilanden, het gebied rond de Het forum zal niet alleen zorgen
Noordpool, hooggelegen gebieden, voor meer aandacht voor kwetsbare
laaggelegen kustzones, tropische gemeenschappen in internationale
wouden, woestijngebieden en andere debatten maar zal eveneens een
kwetsbare omgevingen. Voor veel platform bieden aan gemeenschappen
mensen is klimaatverandering nog om ervaringen uit te wisselen. Het
een verafgelegen gevaar maar voor forum werkt voorlopig met drie talen,
deze kwetsbare gemeenschappen Engels, Frans en Spaans; maar in de
is het dagdagelijkse realiteit. toekomst kunnen daar nog andere
Kleine eilanden, bijvoorbeeld, talen aan worden toegevoegd.
krijgen nu reeds te maken met een
stijgende zeespiegel en verzilting van
zoetwaterbronnen en landbouwgronden
tengevolge van stormen die zeewater
www.climatefrontlines.org
landinwaarts stuwen.

Aksum oblisk
succesvol teruggeplaatst

Veiligheid
van journalisten

De Verenigde Staten hebben op 4 augustus
2008 de Internationale conventie tegen het
dopinggebruik in de sport van de UNESCO
geratificeerd. Dat is onder meer belangrijk met
het oog op de kandidatuur van Chicago voor de
organisatie van de Olympische Spelen van 2016.
Meer dan 90 landen, waaronder ook België,
hebben de conventie inmiddels ondertekend.

Naar aanleiding van de 60ste
verjaardag van de Universele
Verklaring van de Rechten
van de Mens, organiseert
de UNESCO op 29 oktober
2008 een symposium over de
vrijheid van meningsuiting.

“Ik ben verheugd dat de Verenigde Staten zich
aansluiten bij de internationale inspanning om
het dopinggebruik in de sport te bestrijden,”
reageert Koïchiro Matsuura, directeur-generaal
van de UNESCO, op de Amerikaanse beslissing.
“De conventie ratificeren tijdens een olympisch
jaar geeft een duidelijk signaal aan de atleten dat
doping niet getolereerd wordt. Deze conventie
is een cruciaal wapen in de strijd tegen een
schadelijke praktijk die al datgene ondermijnt
waarvoor de sport staat.”

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 aan de strijd tegen
doping, om de handel in prestatiebevorderende
middelen een halt toe te roepen en om een
duidelijke regelgeving te voorzien voor
voedingssupplementen. De conventie voorziet
ook een Fonds voor het uitroeien van het
dopinggebruik in de sport dat is gericht op
voorlichting en op de ontwikkeling van trainingsen onderzoeksprogramma’s.

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 antidopingregels en beleid en richtlijnen
terzake op mondiaal vlak gelijk te stemmen
zodat atleten in een eerlijke omgeving kunnen
presteren. De Algemene Conferentie van de
UNESCO nam de conventie aan in 2005. Ze trad
www.unesco.org/en/antidoping
in werking op 1 februari 2007.

Jeugdig ouder worden

Een team onder leiding van
UNESCO-experts is er op 31 juli
2008 in geslaagd om de derde en
laatste blok van de monumentale
Aksum obelisk in Ethiopië terug
te plaatsen. Daardoor prijkt de
obelisk weer in volle glorie op zijn
oorspronkelijke locatie.
De obelisk weegt 150 ton en is
24 meter hoog. Het is de tweede
grootste stèle van de Aksum
werelderfgoedsite in Noord-Ethiopië,
dicht bij de grens met Eritrea. De
troepen van Mussolini brachten de
obelisk in 1937 naar Italië. In april
2005 besloot de Italiaanse regering
om het monument terug te geven. Ze
financierde de ontmanteling in Rome,
het transport en het heroptrekken in
Ethiopië.

Goed 90 landen ondertekenden
antidopingconventie

Voor de vijfde keer organiseren de UNESCO en
het Franse weekblad Paris Match op 16 september
2008 een forum om de wetenschappelijke
vooruitgang in een bepaald domein voor te
stellen. Nadat eerder al onderwerpen zoals
kanker, aids en vaatziekten werden aangesneden,
is er dit jaar gekozen voor ‘ouder worden en
levenskwaliteit’.

De obelisk is zo’n 1.700 jaar oud en
is uitgegroeid tot een symbool van de
identiteit van het Ethiopische volk. De
plaatselijke bevolking organiseerde
spontaan concerten op de site om de
terugkeer van de obelisk te vieren.
Op 4 september 2008 volgde er een
officiële inauguratie.

kan doen om mensen ‘jeugdig ouder te laten
worden’, waarmee bedoeld wordt: ervoor zorgen
dat de levenskwaliteit van de latere levensjaren
zo optimaal mogelijk is.

14 eminente internationale experts schuiven
op 16 september aan op de hoofdzetel van de
UNESCO voor een reeks rondetafelgesprekken
over het wetenschappelijk onderzoek naar ouder
De huidige veroudering van de bevolking is worden en naar wat er gedaan kan worden om te
ongezien in de menselijke geschiedenis en verzekeren dat mensen zo lang mogelijk over al
laat zich in zowat alle landen voelen. Het is hun vermogens kunnen beschikken.
een fenomeen met sociale, economische en
politieke gevolgen dat een impact heeft op Het forum wordt rechtstreeks via het internet
heel wat factoren, denk maar aan consumptie, (in het Frans en het Engels) uitgezonden, een
belastingen, huisvesting, pensioensystemen en primeur voor dit initiatief.
gezondheidszorg. Deze impact legt een serieuze
druk op de samenleving. Het is belangrijk om
meer te weten te komen over wat de wetenschap www.longevitv.com

Het recht op vrijheid van
mening en meningsuiting
wordt als volgt omschreven in
artikel 19 van de 30 artikels
van de Verklaring: “Een ieder
heeft recht op vrijheid van
mening en meningsuiting. Dit
recht omvat de vrijheid om
zonder inmenging een mening
te koesteren en om door alle
middelen en ongeacht grenzen
inlichtingen en denkbeelden op
te sporen, te ontvangen en door
te geven.”
Het symposium zal zo’n
400 mensen bijeenbrengen,
waaronder staatshoofden,
regeringsvertegenwoordigers,
beleidsmakers, laureaten
van de Wereldprijs
voor Persvrijheid en
vertegenwoordigers van grote
NGO’s en van de media. Het
wordt een gelegenheid voor
discussie en dialoog over de
uitdagingen en kansen die zich
aandienen op het knooppunt
tussen vrije meningsuiting,
dialoog, democratie en
ontwikkeling.
Samenvallend met het
symposium zal er een
tweedaagse tentoonstelling
lopen over de veiligheid van
journalisten. Daarvoor werkt
de UNESCO samen met het
persagentschap Reuters. Beide
partners willen er aandacht mee
vragen voor de moeilijke en
vaak onveilige omstandigheden
waarin journalisten hun
beroep uitoefenen om ons
informatie te verschaffen uit
crisisgebieden over de hele
wereld.
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Lyon is de eerste Franse stad die toetreedt tot het
UNESCO Netwerk van Creatieve Steden. Het is ook de
eerste stad die de titel ‘mediakunststad’ mag dragen.

Op de frontlinie van de klimaatverandering
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Tiende lid voor UNESCO’s netwerk
van creatieve steden
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> Onderwijs <

Achtergestelde kinderen
zijn dubbel benadeeld op school
Een nieuw rapport van het UNESCO Instituut voor Statistiek (UIS), A View Inside

Primary Schools, stelt de resultaten voor van onderzoek in 11 landen in Latijns-Amerika,
Azië en Noord-Afrika: Argentinië, Brazilië, Chili, de Filipijnen, India, Maleisië, Paraguay,
Peru, Sri Lanka, Tunesië en Uruguay. Het onderzoek kaderde in het World Education
Indicators (WEI) programma (een samenwerking tussen de UNESCO en de OESO
om beleidsrelevante onderwijsindicatoren te ontwikkelen op basis van gegevens uit 19
gemiddelde inkomenslanden die 70% van de wereldbevolking huisvesten – n.v.d.r.) en de
participerende landen onderzochten welke factoren de kwaliteit en de gelijkheid van het
basisonderwijs bepalen.
Ruime bevraging
Directeurs en leerkrachten van het vierde leerjaar van meer dan 7.600 scholen vulden een
vragenformulier in dat peilde naar hoe de school functioneert, hoe de leerkrachten les
geven, welke de leeromstandigheden zijn en naar welke ondersteuning er beschikbaar is
voor leraars en leerlingen.

“Deze studie biedt een schat aan data. Zo zien we de mate waarin scholen de meest elementaire
voorzieningen missen – zoals stromend water en elektriciteit – die in ontwikkelde landen
als vanzelfsprekend beschouwd worden,” zegt Hendrik van der Pol, directeur van het UIS.
“Maar de data tonen eveneens hoe sociale ongelijkheid de kansen van een kind om te leren,
ondermijnt. Geen enkel land – rijk of arm – is daar immuun voor.”
Verschil tussen stad en platteland
Het rapport toont het grote verschil in middelen tussen stedelijke en landelijke scholen. In
India heeft 27% van de dorpsscholen elektriciteit tegenover 76% van de scholen in steden

en grootsteden. Slechts de helft van deze
landelijke scholen beschikt over voldoende
toiletten voor meisjes en minder dan 4%
beschikt over een telefoon.
In Peru is minder dan de helft van de
dorpsscholen uitgerust met elektriciteit,
een bibliotheek of toiletten voor jongens
of meisjes. In stedelijke gebieden
daarentegen, hebben zo goed als alle
scholen elektriciteit, heeft 65% voldoende
toiletten en heeft 74% een bibliotheek.
Bouwvallige scholen
Doorgaans
bevinden
dorpsscholen
zich ook in slechtere staat, zo blijkt uit
de studie. In Peru en de Filippijnen,
bijvoorbeeld, melden schooldirecteurs uit
landelijke gebieden dat ongeveer 70% van
hun leerlingen op scholen zitten waar grote
herstellingen of zelfs compleet herbouwen
nodig zijn. In Brazilië zitten de helft van
de leerlingen in dorpen in belabberde
klaslokalen tegenover minder dan 30%
van de leerlingen van stedelijke scholen. >

Enkele feiten uit de WEI-studie van basisscholen

Twee derden of meer van de leerlingen in Argentinië, Brazilië,
Maleisië, Tunesië en Uruguay zitten op een school waar minder
Meer dan een op vijf leerlingen zit op een school zonder stromend dan 70% van de leerkrachten al meer dan vijf jaar leservaring heeft,
hetgeen duidt op een probleem inzake personeelsstabiliteit.
water in de Filipijnen, Paraguay en Sri Lanka
Geen enkel land heeft in elke school een bibliotheek. In de Het gemiddeld aantal lesuren per jaar schommelt van 754 in
Filipijnen, India, Paraguay, Peru, Sri Lanka en Tunesië zit minder Paraguay tot meer dan 1.000 in Chili, de Filipijnen, India en
Maleisië. Het binnenlands verschil is het grootst in Chili, India
dan de helft van de leerlingen op een school met telefoon.
en de Filipijnen waar de verschillen tussen jaarlijks aantal lesuren
Slecht de helft van de leerlingen in de deelnemende landen kunnen oplopen tot 440 uur of meer.
zit op een basisschool die beschikt over een computer voor
administratief werk. Vooral in India, Paraguay, Sri Lanka en De doorsnee leerkracht voor het vierde leerjaar geeft 23 uur les
Tunesië zijn er weinig scholen met een computer. In Chili zijn per week in één school. Dit verschilt van 14 uur in Maleisië tot
er opvallend veel scholen met computers die door leerlingen 31 uur in Chili en de Filipijnen.
kunnen gebruikt worden en met internettoegang.
Met uitzondering van India, Maleisië en Sri Lanka, tonen
In Tunesië moeten de ouders van een derde van de leerlingen leerkrachten zich weinig tevreden over hun salaris. India en
betalen voor schoolboeken. Hetzelfde geldt voor 24% van de Sri Lanka zijn ook de enige landen waarin meer dan de helft
leerlingen in Argentinië en bijna 10% in India. Sri Lanka is het van de leerlingen een leerkracht heeft die zijn professionele
enige land dat aan zo goed als alle leerlingen gratis schoolboeken status hoger inschat dan die van mensen met een gelijkaardige
opleidingsachtergrond.
aanbiedt.

Sociale achtergrond
De studie vroeg leerkrachten en schoolhoofden om de achtergrond
van hun leerlingen te evalueren op basis van een reeks factoren –
gaande van gezinsinkomen en het onderwijsniveau van de ouders
tot de frequentie waarmee de kinderen een maaltijd overslaan.
Deze informatie diende als de basis voor een index die werd
gebruikt om de band te onderzoeken tussen sociaal-economische
status en schoolomstandigheden, inclusief de leeromgeving.
Een van de belangrijkste factoren die de leeromgeving scheppen, is
het engagement van leerkrachten en leerlingen. Volgens de studie
maken leerkrachten en schooldirecteurs die voornamelijk met
sociaalachtergestelde kinderen werken, vaker melding van weinig
gemotiveerde leerlingen en van gedragsproblemen. Dit kwam het
sterkst tot uiting in Latijns-Amerika en in de vergelijking tussen
openbare en privé-scholen.
Opletten met perceptie
Er moet wel een kanttekening worden gemaakt: de voorgaande
vaststelling is gebaseerd op perceptie. De vraag is of achtergestelde
kinderen inderdaad minder gemotiveerde leerlingen zijn.
Misschien kleuren de moeilijke werkomstandigheden de manier
waarop leerkrachten hun leerlingen beschouwen. Welke ook
de juiste stelling is, beide situaties baren zorgen, zo menen de
auteurs van het rapport. Negatieve perceptie kan leiden tot een
vicieuze cirkel waarin leerkrachten, ouders en leerlingen minder
verwachten van, en minder presteren in, de school.
De studie werpt nieuw licht op hoe deze cyclus van verminderde
verwachtingen de ontwikkeling van de leeromgeving kan
beïnvloeden. Ze geeft informatie over een reeks van issues, gaande
van de mate waarin scholen ernaar streven om te verzekeren dat
alle kinderen hun academisch potentieel vervullen tot de mate
waarin ouders betrokken zijn bij de scholing van hun kinderen.
Uit de data blijkt dat de werkomstandigheden als moeilijker ervaren
worden in scholen die voornamelijk achtergestelde kinderen op
de schoolbanken hebben. In dergelijke scholen toonden leraars
zich over het algemeen ontevreden met hun salaris, de steun
van ouders, de grootte van de klassen en de beschikbaarheid van
lesmateriaal.
Verschil in benadering
De studie onderzocht ook specifiek in welke mate leerlingen
echt de kans krijgen om hun leesvaardigheid te ontwikkelen.
In de meeste landen hebben leerkrachten met gemotiveerde
en welstellende leerlingen de neiging om meer prikkelende
materialen en activiteiten te gebruiken. Hun lesmethodes zijn
ook creatiever. Leerkrachten met achtergestelde leerlingen
daarentegen, omschrijven hun lesmethoden als minder veeleisend
en houden het vooral bij herhalen en opdreunen.

De kansen die kinderen krijgen worden in grote mate bepaald
door waar ze wonen.

Zoals de auteurs van het rapport vragen, is er een dringende
behoefte aan het besteden van meer middelen aan scholen die
ten dienste staan van achtergestelde gemeenschappen. Niettemin
kunnen herstellingswerken en schoolbibliotheken niet verzekeren
dat kinderen de kans krijgen om hun academisch potentieel
te vervullen. Er zijn gerichte beleidsmaatregelen nodig om de
leeromgeving voor leerlingen en de werkomstandigheden van
leerkrachten te verbeteren. Ongelijkheid heeft te maken met een
complexe set van problemen die ook de samenleving vorm geven.
Maar met de juiste ondersteuning kunnen scholen de kansen van
alle leerlingen vergroten.
Amy Otchet

Het volledige rapport en een
samenvatting ervan, zijn beschikbaar
op www.uis.unesco.org/publications/
weisps
Het rapport bestellen kan via
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4617
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5

Een UNESCO-studie toont aan dat sociale ongelijkheid serieuze gevolgen heeft voor het basisonderwijs

“Het is verontrustend dat leerlingen meer of minder middelen
krijgen op basis van waar ze wonen. Maar dat is slechts een deel
van het verhaal,” zegt Yanhong Zhang, een van de auteurs van
het rapport. “De studie toont dat de kans groter is dat leerlingen
in dorpen afkomstig zijn uit achtergestelde gezinnen. De
ongelijkheid in schoolmiddelen is dus gekoppeld aan hun sociaaleconomische status. Deze kinderen zijn dubbel benadeeld: zowel
minder middelen thuis als op school.”

Wereld
landen. Gewoonweg kinderen in overvolle scholen stoppen met
onaangepaste leerprogramma’s, is echter niet de oplossing die
de UNESCO voor ogen heeft. Wat er nodig is, is een inventieve
aanpak die gebruik maakt van alle wegen die tot onderwijs leiden.
Dit betekent educatie die evenveel steunt op dans, sport, muziek,
theater, kunst of cultuur als op lezen en schrijven: een innovatieve
benadering van leren die getuigt van een open geest.

Een Brits jeugdauteur brengt een nieuwe versie uit van een van
haar bekroonde boeken om aandacht en middelen te werven voor
UNESCO-projecten ten behoeve van achtergestelde kinderen.

> Educatie <

Lezen voor een
betere toekomst

Wereldwijde actie
Het UNESCO-programma Education for Children in Need smeedt
samenwerkingsverbanden over de hele wereld. Sinds 1992 zijn er
zo meer dan 330 projecten opgezet in 92 landen om straatkinderen,
kindhoertjes, kindsoldaten, werkende kinderen, jonge vluchtelingen
en slachtoffers van ziekte, conflict en natuurrampen te helpen.
Daarmee biedt de UNESCO niet alleen hulp aan de meest kwetsbare
kinderen van de wereld, ze toont ook aan wat er mogelijk is met
een beetje goede wil en verbeelding en geeft aan hoe dergelijke
initiatieven kunnen worden herhaald op andere plaatsen.

De UNESCO bundelt de krachten met de Britse auteur en

> Lauren Child <

“Kinderen willen gewoon
kind kunnen zijn”

miljoen kinderen lopen geen school) gaan individuele verhalen en
levens schuil. Het gaat om kinderen die er vaak alleen voorstaan,
opgegeven door de maatschappij en zelfs hun familie.
De UNESCO is ervan overtuigd dat onderwijs het enige middel
is om iets aan hun situatie te doen, zowel in ontwikkelingslanden
als in de achtergestelde gebieden van de geïndustrialiseerde

Straatkinderen rehabiliteren in Mexico
De opbrengst van de nieuwe versie van Lauren Child’s That Pesky Rat gaat naar projecten
voor achtergestelde kinderen zoals het door de UNESCO gesteunde Renacimiento centrum
voor straatkinderen in Mexico-stad. De auteur bracht een bezoek aan het centrum en
verwerkte de commentaren van de kinderen op haar boeken in de nieuwe editie van That
Pesky Rat die werd uitgebracht in het kader van haar samenwerking met de UNESCO.
Renacimiento vertrekt vanuit het principe dat straatkinderen een aantal basisregels
van discipline moeten aanvaarden, drugs moeten afzweren en wederzijds respect
en geweldloosheid aan de dag moeten leggen als ze het opvanghuis betreden.
Ze volgen er een stap-voor-stap programma van educatie en beroepsopleiding.
Hygiëne, geletterdheid, hersocialisering en de ontwikkeling van een gestructureerd
levensplan maken daar allemaal deel van uit. De kinderen worden voorbereid om
een onafhankelijk leven te leiden, indien mogelijk terug contact op te nemen met
hun familie en om in het reguliere onderwijs te stappen. Het opvanghuis voorziet
workshops in o.a. bakken, computergebruik, houtbewerking en lassen. Ook sport is
een belangrijk onderdeel van de activiteiten.

UNESCO info

Veel kinderen die in het Renacimiento opvanghuis terecht komen, zijn op de vlucht
voor vreselijk geweld, trauma’s en misbruik. Het leven op de straat in Mexico-stad is
bikkelhard en de levensverwachting van straatkinderen ligt bijzonder laag.
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Naast de ongeveer 70 kinderen die er ook slapen, bereikt Renacimiento ook honderden
kinderen die er tijdens de dag langskomen. Ze krijgen er te eten en kunnen er terecht voor
raad, medische zorg en lessen. Voor veel kinderen is het opvanghuis de eerste plaats waar
ze met anderen over hun pijn en hoop kunnen praten.

De slaapfaciliteiten in Renacimiento zijn
zeer eenvoudig en het is er zeer druk. Er
is weinig licht, de matrassen hebben hun
beste tijd al lang achter zich, de bedden
staan opeen geperst en er is geen privacy
voor de kinderen. Vaak moeten kinderen
het zonder lakens of dekens stellen omdat
er niet genoeg voor iedereen voorhanden
zijn. Ook voedsel om maaltijden te
verschaffen is een constante zorg. De
kinderen hebben een degelijke voeding
en opleiding van doen wil hun educatie
een succes zijn. Het geld dat zal worden
ingezameld via de samenwerking tussen
de UNESCO en Lauren Child zal gebruikt
worden om iets aan dergelijke problemen
te doen en om de kinderen een tweede
kans in het leven te bieden.

>

T

er voorbereiding van haar samenwerking met de UNESCO, bezocht jeugdauteur
en illustrator Lauren Child een opvangcentrum voor straatkinderen in Mexico-stad
dat door de Organisatie gesteund wordt. Het bezoek liet haar niet onberoerd. Lauren
Child: “Een van de dingen die de kinderen me vertelden is dat ze graag verbonden
zouden zijn met andere kinderen in de wereld. Ze voelen zich vervreemd en geïsoleerd
omdat ze op straat geleefd hebben, ook al zitten ze nu in een opvangcentrum. Daarom
dachten we dat het een goed idee zou zijn om kinderen overal ter wereld een reeks
vragen voor te leggen op basis waarvan ze hun verhalen kunnen vertellen. Vragen
over hun leven thuis, in hun gezin, op school, maar bijvoorbeeld ook wat hun favoriet
verhaal is of welke helden ze koesteren. Al die verhalen willen we samen op het
internet brengen – met vertalingen – en misschien zullen we ook kinderen filmen
zodat we hun stem kunnen horen. Op die manier kunnen we kinderen met elkaar
verbinden via hun verhalen.”
Waarom wil u net deze kinderen helpen?
Lauren Child: “Omwille van de wijze waarop ze vaak behandeld worden – en dan heb
ik het over straatkinderen omdat ik zulke kinderen heb ontmoet in het Renacimiento
centrum in Mexico-stad – en omwille van de manier waarop ze bekeken worden.
Ze vertelden me over een vriendelijke buurtbewoner die hen af en toe wat voedsel
toestopte en die zijn televisie buiten opstelde zodat ze konden kijken. Zijn buren
haatten dat omdat de kinderen daardoor bleven rondhangen en ze hen liever kwijt
dan rijk waren.
Hebben we niet de neiging om in te simpele termen over arme kinderen
te denken? Moeten ze niet alleen minder arm zijn om beter af te zijn maar
bijvoorbeeld ook plezier in het leven beleven?
Lauren Child: “Dat denk ik wel. Al te vaak gaan we er van uit dat ze allemaal zullen
zeggen dat ze meer geld of meer eten willen maar dat doen ze niet. Een van de
dingen die me het meest ontroerde in Mexico was een gesprek met een paar elfjarige
jongens. Hetgeen ze het meest koesterden sinds ze in het opvanghuis wonen, is dat
er hen iemand naar school wandelt en hen ook terug komt ophalen. Ik veronderstel

Als je geen plek hebt om te wonen, begin
je een stuk van jezelf te verliezen.

dat het een geruststellend gevoel moet zijn
voor een kind dat alleen op straat heeft
gewoond om plots een volwassene in de
buurt te hebben die voor je zorgt.”
Werken met kinderen die op een of
andere manier zijn uitgesloten, raakt
een gevoelige snaar bij u. Is dit omwille
van iets dat u zelf hebt meegemaakt?
Lauren Child: “Er was een periode in mijn
leven dat ik het gevoel had dat alles me
ontglipte. Ik werd uit de flat gezet die ik
huurde in Londen en kon geen waarborg
betalen om iets anders te huren. Ik was
genoodzaakt om een vriend van me op te
bellen om te zeggen dat ik niet naar zijn >

UNESCO info

Hulpprogramma
Het UNESCO-programma Education for Children in Need wil
onderwijs en een betere toekomst verschaffen aan kinderen die in
de meest schrijnende omstandigheden leven. Achter de statistieken
over deze kinderen (elke dag sterven er 29.000 kinderen voor hun
vijfde levensjaar; 146 miljoen kinderen lijden geregeld honger;
640 miljoen kinderen hebben geen afdoende dak boven het hoofd;
250 miljoen kinderen werken als goedkope arbeidskracht; 72

De opbrengsten van de UNESCO-editie van het populaire
kinderboek That Pesky Rat zullen projecten voor achtergestelde
kinderen helpen financieren.

De samenwerking concreet
Om al die redenen is de UNESCO bijzonder opgetogen een nieuwe
samenwerking aan te kondigen met de vermaarde jeugdauteur en
illustrator Lauren Child en met de uitgeverij Hachette Children’s
Books. Doel van de samenwerking is om fondsen te werven ten
behoeve van achtergestelde kinderen en om het bewustzijn voor
hun lot te vergroten. >
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illustrator Lauren Child die vooral bekend is van haar Charlie
and Lola kinderboekenreeks waarvan ook een televisiereeks is
gemaakt. De samenwerking moet meer aandacht opleveren voor
het lot van kinderen in achtergestelde gebieden. Het is ook de
bedoeling om fondsen te werven voor de uitvoering van UNESCOprojecten die wereldwijd educatie verschaffen aan kinderen die
zich in heikele situaties bevinden.

Achtergestelde kinderen hebben gemeen dat ze niet beschikken
over een stem en een platform om hun grieven kenbaar te maken
en aandacht te vragen voor hun lot. Het geschreven woord – en
soms zelfs het gesproken woord – lijkt een onbereikbaar privilege
voor hen. Een volwassene die voorleest uit een boek of zelf een
boek lezen, klinkt velen onder hen onbekend in de oren. Het
vertellen van een verhaal, zelfs hun eigen levensverhaal, behoort
niet tot hun realiteit. Toch zouden ze in hun kindertijd een grote
stap vooruit kunnen zetten dankzij educatie in de vorm van
geletterdheid, schrijven, verhalen vertellen en tekenen.

Wereld

Wat gebeurt er met de rat in het verhaal?
Lauren Child: “Hij woont in een vuilnisbak en telkens hij thuiskomt, zijn al zijn
spullen verdwenen. En dus beeldt hij zich in hoe het moet zijn om in een huis te
wonen en uiteindelijk komt hij terecht bij een oude man die niet goed ziet en denkt
dat hij een kat is. Het is een grappig verhaal met een happy end.

De samenwerking zal twee vormen aannemen. Ten eerste is er
de verkoop en de promotie van een aangepaste en uitgebreide
UNESCO-editie van Lauren Child’s geprezen en bekroonde
boek That Pesky Rat waarvan zowel de auteursrechten als de
opbrengsten van de uitgever naar de UNESCO gaan. Ten tweede is
er de campagne My Life Is A Story die de verhalen (en tekeningen)
zal tonen van kinderen van over de hele wereld.
Inspirerend kinderboek
In 2002 kreeg That Pesky Rat de Gold Smarties Award voor het
beste kinderboek in het Verenigd Koninkrijk. Het boek vertelt het
hilarische en meeslepende verhaal van een straatrat die er alles aan
doet om een leuke thuis te vinden. De thema’s van het boek, zoals
dakloosheid, behoren tot een groep, identiteit en discriminatie,
maken het boek uiterst geschikt om kinderen te laten kennismaken
met een aantal prangende kwesties en UNESCO-onderwerpen.

UNESCO info

Lauren Child vulde het verhaal van That Pesky Rat aan met een
voorwoord waarin ze haar engagement voor de UNESCO toelicht
en met een reeks verhalen over UNESCO-projecten en de kinderen
tot wie ze zich richten. Uitgeverij Hachette Children’s Books
brengt de nieuwe editie uit in het Verenigd Koninkrijk en hoopt
dat buitenlandse uitgevers die eerder al vertaald werk van Lauren
Child op de markt brachten, dat voorbeeld zullen volgen zodat de
boodschap van het boek wereldwijd nieuwe generaties bereikt.

Hoeveel hoopt u in te zamelen?
Lauren Child: “Als we 20.000 exemplaren
verkopen kunnen we ongeveer 115.000
euro verdienen. Daarmee kunnen een
aantal project verder geholpen worden.
We denken aan projecten in Mexico,
Guatemala, Mongolië en Vietnam die
behoren tot het UNESCO Education For
Children In Need programma dat gericht
is op het helpen van straatkinderen,
kindsoldaten, vluchtelingen en andere
uitgesloten kinderen. Projecten van dit
programma verbeteren de geletterdheid
van kinderen door hun verbeelding en
creativiteit te stimuleren.”
Brendan O’Malley

Verhalen verzamelen
De campagne My Life Is A Story verzamelt de levensverhalen van
kinderen in achtergestelde gebieden. De verhalen zullen geschreven
of gedicteerd worden door kinderen op basis van vragen over
hun leeftijd, familie, aspiraties, achtergrond enz… Door mensen
de kans te geven om extreme armoede in de ogen te kijken via
levendige verhalen verteld door kinderen, hopen de UNESCO en
Lauren Child dat kinderen wereldwijd tot het besef zullen komen
hoezeer hun lot en dat van alle mensen onderling verbonden is. De
campagne wordt ook beschouwd als een waardevol instrument om
steun te verkrijgen voor educatieprojecten.
In eerste instantie zal de campagne de levensverhalen brengen
van kinderen die betrokken zijn bij projecten van het UNESCOprogramma Education for Children in Need, later wil ze ook
kinderen van andere gemeenschappen aan het woord laten.
De campagne wil scholen ook aanzetten om leerlingen te laten
schrijven en lezen over andere culturen, samenlevingen en globale
thema’s.
Marino Bultinck
De levensverhalen van kinderen in achtergestelde gebieden
die verzameld worden door de campagne My Life Is A Story
kan je lezen op www.mylifeisastory.org

Ingenieurstudenten van Noord en Zuid bedachten projecten ter bestrijding van de
armoede en ter bevordering van duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Tien
projecten kregen een financiële impuls om ze in de praktijk om te zetten.

> Ontwikkeling <

Studenten bouwen aan
duurzame ontwikkeling

De UNESCO en Daimler lanceerden de Mondialogo Engineering Awards in oktober

2003 als een onderdeel van hun gezamenlijk project ter bevordering van interculturele
dialoog en uitwisseling. Net zoals bij de eerste editie, bestonden de winnende teams dit
jaar uit studenten (tussen 22 en 35 jaar oud) van ontwikkelde en ontwikkelingslanden.
De deelnemers moesten een project uitwerken waarin de Millenniumontwikkelingsdoelen
armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling centraal stonden. Er werden uiteindelijk
tien winnende teams geselecteerd die elk 20.000 euro krijgen voor de verdere ontwikkeling
of de implementering van hun project. Een aantal van de tien bekroonde projecten worden
hieronder voorgesteld.
Meer inkomen voor Indiase fruitboeren
In het landelijke Maharashtra (India) verkopen arme boeren hun fruit als vers product.
Bijgevolg gaat zo’n 40% van hun bederfelijke goederen verloren. Dit probleem laat zich
dubbel voelen omdat het om seizoensgebonden producten gaat. Een team jonge ingenieurs
van de Nationale Universiteit van Singapore en van het Mumbai Universitair Instituut
voor Chemische Technologie werkt aan een door zonne-energie aangedreven systeem om
fruit te drogen wat boeren moet helpen om hun inkomen te verhogen. Het systeem om
fruit te verwerken moet boeren toelaten om een deel van hun oogst te bewaren zodat ze
het fruit ook buiten het seizoen kunnen verkopen of het kunnen uitvoeren.
Alternatief voor olielampen in India
Een team van de Amerikaanse Universiteit van Illinois en het Indiase Jagannath Instituut
voor Technologie en Management werkt aan de ontwikkeling van een voor de massamarkt
bestemde met zonne-energie functionerende lichtbron ter vervanging van kerosinelampen in
India. Een dergelijke lichtbron die onafhankelijk van het elektriciteitsnet kan functioneren,
moet een duurzaam en economisch aantrekkelijk alternatief zijn voor de olielampen die
nog vaak gebruik worden in landelijke gebieden en de belangrijkst lichtbron zijn van meer
dan een miljard mensen wereldwijd. Het project werkt aan een LED-lantaarn die werkt
op een batterij die door zonne-energie wordt opgeladen. Inmiddels is er al een prototype
ontwikkeld.
Olijfolieproductie milieuvriendelijker maken in Palestina
Studenten van de Amerikaanse Universiteit van Utah en hun collega’s van de Birzeit
Universiteit in de Palestijnse Gebieden, zochten naar een betere manier om met het
afvalwater om te gaan van de olijfolieproducerende bedrijven. Dit afvalwater bevat veel
nutriënten en kwam tot voor kort onbehandeld in het rioleringsysteem terecht. Nu wordt het
echter gerecycleerd en worden de nutriënten gebruikt voor de verrijking van nabijgelegen
landbouwgrond. Ramallah alleen al, telt 65 olijfolieproducenten. De hoeveelheid water
die zij gezamenlijk besparen is niet te verwaarlozen in een regio die te maken krijgt met
stijgende temperaturen en verminderende neerslag.

8

Kinderen carrièrekeuzes bieden in Guatemala
In de inheemse gemeenschap La Cipresada, gevestigd aan de rand van Quetzaltenango in
Guatemala, gaan kinderen vaak slechts op latere leeftijd naar school omwille van financiële
moeilijkheden. Een team van de Universiteit van San Carlos in Guatemala en het King’s
College in Groot-Brittannië, willen kinderen de kans geven om hun primaire educatie af te
ronden en meteen ook een stage te lopen die hen een nationaal erkend diploma oplevert. De

Prototype van een systeem dat
Indonesische gemeenschappen van
energie moet voorzien die zowel uit
hernieuwbare als uit traditionele
bronnen gewonnen wordt.

stage zullen ze vervolmaken in workshops
waarvoor het team duurzame materialen
zal ontwikkelen. Er komen drie nieuwe
workshops: een voor schrijnwerken, een
voor computergebruik en een voor bakken.
De workshops zullen niet enkel dienst
doen als opleidingscentrum, ze zullen
werken als bedrijven die gerund worden
door verkozen leden van de La Cipresada
gemeenschap. De leerkrachten en de
werknemers zullen jongeren zijn uit de
gemeenschap die gedurende twee jaar
aan de slag kunnen en in die tijd zelf
aanvullende opleidingen kunnen volgen
omtrent engineering en bedrijfsbeheer.
Beter waterbeheer in de steden van Kenia
In Kenia migreren mensen massaal naar
de steden. Het centrale sanitair systeem
kan het tempo niet volgen van de snel
groeiende voorsteden. Bijgevolg ontbreekt
een dergelijk systeem in veel voorsteden.
Bovendien werken de bestaande stedelijke
faciliteiten voor het behandelen van
afvalwater niet optimaal. Zo worden er
bijvoorbeeld geen nutriënten gehaald uit
het afvalwater. Een mogelijke oplossing
voor het probleem kunnen ‘ecosan’
systemen zijn: ecologische sanitatie.
Deze systemen maken het mogelijk om
nutriënten te ontrekken aan menselijke
urine en uitwerpselen. De zo gewonnen
nutriënten kunnen door landbouwers
gebruikt worden als meststof en om bioenergie te produceren. >

UNESCO info

Waarover gaat That Pesky Rat en waarom koos u voor dat boek om een UNESCOprogramma te steunen?
Lauren Child: “Als je geen plek om te wonen hebt, begin je een stuk van jezelf te
verliezen. Ik herinner me het gevoel nog van hoe ik ’s avonds op weg was naar waar
ik op dat moment verbleef en hoe ik kon binnenkijken in de verlichte huizen waar de
gordijnen nog niet waren dichtgetrokken. Het zag er zo gezellig uit en deed me hevig
verlangen naar een eigen thuis. En toen kreeg ik het idee voor een personage dat
iets gelijkaardig doormaakt. Ik wilde dieren gebruiken omdat ik voor jonge kinderen
schreef. Zo koos ik voor een rat omdat het een dier is waar de meeste mensen de pest
aan hebben – de bedoeling was om kinderen mee te geven hoe je niet enkel naar het
uiterlijk van iemand moet kijken.

Het verhaal leent zich tot luidop lezen,
het soort boek dat een ouder aan zijn
kind voorleest. Daarom dacht ik dat een
nieuwe editie, met informatie over het My
Life Is A Story project, en waarbij zowel
de uitgever als ikzelf onze auteursrechten
afstaan, een goede manier zou zijn om het
UNESCO-programma te helpen.
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huwelijksfeest kon komen omdat ik naar Marlbrough moest verhuizen om terug bij
mijn ouders in te trekken. Hij zei me dat hij drie weken op huwelijksreis zou gaan
en dat ik al die tijd in zijn appartement mocht wonen. Ik herinner me hoe hij me zijn
huissleutels toestopte op weg naar het altaar. Het was het mooiste dat iemand ooit
voor me had gedaan. […] Daarna heb ik nog verschillende maanden uit mijn valies
geleefd, het was verschrikkelijk. Maar ik maakte me wel de bedenking: als het zo
erg is als je goede vrienden zoals ik hebt, hoe erg moet het dan wel niet zijn als je er
alleen voorstaat of in een slechte omgeving leeft? Je bent uiterst kwetsbaar in zulke
situaties. En dus moet je ook zeer goed opletten wanneer je een oordeel velt over
mensen die zich in dergelijke situaties bevinden.”

Wereld

De studenten willen een mini-stroomnetwerk opzetten dat energie
verspreidt die zowel gewonnen wordt uit zonne-, wind- en microhydro energie als afkomstig is van conventionele dieselgeneratoren.
Naast dit netwerk komt er een ontziltingsinstallatie om voldoende
(drink)water te voorzien. In een eerste fase zal het systeem ontworpen
worden op basis van computermodellen die simuleren hoeveel
hernieuwbare energie er op specifieke plekken beschikbaar is en
rekening houdend met economische analyses en de zorg voor het
leefmilieu. Daarna zal er een prototype worden gebouwd en ingezet.

1707), militair architect van Lodewijk XIV. De reeks omvat
zowel versterkte steden die vanuit het niets door Vauban werden
opgetrokken als citadellen, forten, stadsvesten en bastions. Samen
vormen ze een uitstekend voorbeeld van klassieke versterkingen
die typisch zijn voor de militaire architectuur. Vauban speelde
een belangrijke rol in de geschiedenis van vestingwerken. Zijn
invloed liet zich vooral voelen in Europa maar eveneens op het
Amerikaanse continent, in Rusland, in Turkije en zelfs tot in
Vietnam en Japan.
Aangezien de invloed van Vauban ook buiten Frankrijk niet te
ontkennen valt, gingen er tijdens de bijeenkomst stemmen op
om deze inschrijving in de toekomst uit te breiden met realisaties
van Vauban in andere landen. Dat is interessant voor Vlaanderen
omdat Ieper een voor de hand liggende keuze voor uitbreiding van
deze inschrijving is. Het idee voor een mogelijke uitbreiding van
deze kersverse inschrijving moet nog verder rijpen en uitgewerkt
worden.

Huizen veiliger maken in Nepal
Nepal is gelegen in een regio waar het risico op aardbevingen
vrij groot is. De traditionele huizen zijn echter zeer kwetsbaar
bij dergelijke bevingen. Ze hebben de neiging om zeer snel in
te storten zodat bewoners nauwelijks de kans hebben om het
huis te verlaten en er dus veel slachtoffers vallen. Daarom
onderzoeken ingenieurstudenten van de Universiteit van
Oxford in Groot-Brittannië samen met collega’s in Japan, India
en Nepal welke de meest aangewezen manier is om dergelijke
huizen te verstevigen zodat mensen ze veilig kunnen evacueren
bij noodgevallen. Een niet onbelangrijk objectief: cijfers van de
VN inzake het beperken van de gevolgen van rampen geven aan
dat “tussen de 75% en 90% van alle sterfgevallen tengevolge van
een aardbeving te wijten zijn aan het falen van gebouwen.”

Naast Saoedi-Arabië zien ook de eilandenstaat Vanuatu (domein
van koning Mata), Papoea-Nieuw-Guinea (vroege agricultuursite
Kuk) en San Marino (historisch stadscentrum en omgeving) voor
het eerst sites op hun grondgebied erkend als werelderfgoed.
Scherper toezicht
Het Werelderfgoedcomité beslist niet enkel over de nieuwe
inschrijvingen op de Werelderfgoedlijst, het tekent het ook
het kader uit waarbinnen de Werelderfgoedconventie wordt
geïmplementeerd en ziet erop toe dat de unieke karakteristieken
van de bestaande werelderfgoedsites niet verloren gaan. Bij
de uitoefening van deze laatste functie, besliste het comité in
Québec om vier werelderfgoedsites onder strenger toezicht te
plaatsen. Dergelijk verscherpt toezicht maakt het mogelijk om
regelmatig experts te sturen naar sites die onder bijzondere druk
staan. De experts kunnen zo de ontwikkelingen in situ opvolgen,
regelmatig rapporteren over de toestand en advies verlenen over
te ondernemen acties.

De winnende projecten werden geselecteerd door een
zevenkoppige internationale jury van wetenschappers en
ingenieurs die daarbij vooral rekening hield met creativiteit
en haalbaarheid. Ze moesten een keuze maken uit projecten
ingediend door 3.200 studenten uit 89 landen.

Het werelderfgoedcomité van de UNESCO heeft 27 nieuwe sites toegevoegd aan de
Werelderfgoedlijst en plaatst vier sites onder verscherpt toezicht.

> Werelderfgoed <

Werelderfgoedlijst
groeit verder aan

Het Werelderfgoedcomité van de UNESCO heeft beslist om 27 nieuwe sites op de
UNESCO info

Werelderfgoedlijst in te schrijven tijdens haar 32ste bijeenkomst in Québec (Canada)
van 2 tot 10 juli 2008. Het gaat om 19 culturele en 8 natuurlijke erfgoedsites. De
Werelderfgoedlijst telt nu 878 sites verspreid over 145 landen, waarvan 679 culturele, 174
natuurlijke en 25 gemengde sites.
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Opmerkelijke inschrijvingen
Tot de opmerkelijkste inschrijvingen behoort onder meer de archeologische site Al-Hijr
in Saoedi-Arabië. Deze site staat ook bekend onder de naam Hegra en is een Nabateese
historische stad in Madayn Saleh. De Nabateeërs hakten er monumentale graftombes uit
de rotsen, zoals die ook in Petra (Jordanië) te vinden zijn. Het is de eerste keer dat er een
site uit Saoedi-Arabië op de Werelderfgoedlijst wordt ingeschreven.

Susan Schneegans, Susan Rohr, Eva Hamilton

Het Le Mornecultuurlandschap is een
andere nieuwkomer op de Werelderfgoedlijst. Het gaat om een ruwe berg
die uit de zee verrijst aan de zuidwestkust
van Mauritius. Hij werd gebruikt als
schuilplaats voor ontsnapte slaven in
de achttiende en vroege negentiende
eeuw. Beschermd door beboste en
ontoegankelijke kliffen maakten de exslaven kleine nederzettingen in de grotten
en op de top van de berg. In de mondelinge
traditie van de ontsnapte slaven is de
berg Le Morne het symbool voor hun
vrijheidsstrijd en hun lijden.
Kans voor Vlaanderen
Interessant om aan te stippen is ook de
inschrijving van de Versterkingen van
Vauban op de werelderfgoedlijst. Het gaat
om een reeks van 12 groepen versterkte
gebouwen in Frankrijk van de hand van
Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-

De reeks Versterkingen van Vauban die op de Werelderfgoedlijst
werd ingeschreven, wordt in de toekomst wellicht uitgebreid met
sites buiten Frankrijk. Ieper is zo’n mogelijke uitbreiding.
Samarkand (Oezbekistan): sinds 2001 op de Werelderfgoedlijst.
De aanleg van nieuwe wegen en plannen voor nieuwe
gebouwen vormen een bedreiging voor de traditionele stedelijke
structuur, zeker omdat er geen gepaste regelgeving bestaat. Het
Werelderfgoedcomité erkent dat er op dit vlak reeds vooruitgang
is geboekt maar eist toch nauwer toezicht om erop toe te zien
dat de ontwikkelingsplannen geen negatieve impact hebben
op de karakteristieken waarvoor de historische stad op de
Werelderfgoedlijst is ingeschreven.
Waarschuwing zonder gevolg?
Het uitoefenen van strenger toezicht op werelderfgoedsites
is mogelijk door een beslissing die het Werelderfgoedcomité
vorig jaar nam. In 2007 werden zeven sites, die allemaal op de
Lijst van het Bedreigd Werelderfgoed staan, al onder scherper
toezicht geplaatst: de vallei van de Elbe in Dresden (Duitsland),
het historische stadsgedeelte van Jeruzalem (Israël) en de vijf
werelderfgoedsites van Congo (de nationale parken van Virunga,
Garamba, Kahuzi-Giega, Salonga en het Okapi Wildreservaat).

De sites die voortaan nauwer zullen worden opgevolgd zijn:
Bordeaux (Frankrijk): sinds 2007 op de Werelderfgoedlijst. Het
Werelderfgoedcomité vraagt een verslag over de visuele impact
die nieuwe bruggen zullen hebben en betreurt de vernieling van
de Pertuis brug eind 2007.
Timboektoe (Mali): sinds 1988 op de Werelderfgoedlijst en
in 2005 van de Lijst van het Bedreigd Werelderfgoed gehaald
nadat de staat van bewaring van de drie moskeeën op de site was
verbeterd en nadat er een plan voor beheer en bescherming was
opgesteld. Het Werelderfgoedcomité is bezorgd over de plannen
om een cultureel centrum op te trekken in de nabijheid van de
moskeeën en vraagt een analyse van de impact van het centrum
op de site.

>

Machu Picchu (Peru): sinds 1983 op de Werelderfgoedlijst. Het
Werelderfgoedcomité stelt zich ernstige vragen bij het beheer van
de site. Er zijn vooral grote problemen met ontbossing, het gevaar
op landverschuivingen, ongecontroleerde stadsontwikkeling en
illegale toegang tot de tempel.

De vraag is wel of dit scherper toezicht veel zoden aan de dijk zet.
Zo was er voor deze bijeenkomst van het Werelderfgoedcomité
heel wat te doen over de plannen voor de bouw van een nieuwe
brug over de Elbe in Dresden (zie UNESCO info 67). Het
Werelderfgoedcomité verzette zich daartegen omdat de brug
het aanzicht van de stad al te zeer zou aantasten en dreigde
ermee om de inschrijving van de Elbe vallei in Desden van de
Werelderfgoedlijst te schrappen als de plannen niet veranderden.
Inmiddels is de bouw van de brug aangevat. In Québec herhaalde
het comité haar pleidooi voor het alternatief van een tunnel en…
daar bleef het bij. Of hoe idealen soms moeten wijken voor
politiek.
Marino Bultinck

Een overzicht van alle sites die in 2008 als werelderfgoed
erkend zijn, vind je op http://whc.unesco.org/en/news/453
De volledige Werelderfgoedlijst is te vinden op
http://whc.unesco.org/en/list

UNESCO info

Energie voor wederopbouw in Indonesië
Indonesië werd de voorbije jaren een aantal keren zwaar getroffen
door natuurrampen. Studenten van de Curtis Universiteit voor
Technologie in Australië en de Gadjah Mada Universiteit in
Indonesië ontwikkelden een plan om getroffen en afgelegen
gebieden van energie en water te voorzien. De Indonesische
partner was eerder al betrokken bij noodhulp en wederopbouw in
de provincies Atjeh en Jogjakarta.

Veilig rivieren oversteken in Rwanda
Een brug in een doos. Dat is het plan waaraan een team van
de Duitse Fachhochschule Aachen en het Kigali Instituut voor
Wetenschap en Technologie in Rwanda werken. Ze willen
een modulaire brug ontwikkelen die op de ene afgelegen
plaats dienst kan doen als voetgangersbrug en op de andere
als transportbrug voor zware goederen. Bedoeling is om het
systeem zodanig te ontwikkelen dat iedereen de brug kan
bouwen zonder daarvoor specifieke opleiding te hebben
genoten. Ook de kostprijs zal laag gehouden worden en er zal
gebruik gemaakt worden van lokaal beschikbare materialen.
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Een team van de Universiteit van Nairobi in Kenia en Skovde
Hogskolevagen in Zweden stelde een geïntegreerd plan op om af
te rekenen met de problemen van Keniaanse steden inzake water,
energie en sanitair. Het principe is simpel. Het afvalwater dat uit
menselijke activiteit voorkomt, wordt in drie delen gescheiden:
zogenaamd grijs water dat voortkomt uit keukenactiviteit en
handenwassen, chemisch water en water dat voortkomt uit
toiletgebruik. Deze drie componenten worden afzonderlijk
behandeld. Zo wordt het grijs water gefilterd en gerecycleerd voor
hergebruik en wordt het toiletwater opgevangen in een latrine die
gekoppeld is aan een installatie voor biogaswinning. Een dergelijk
systeem wint nutriënten uit het water die als meststof gebruikt
kunnen worden en het biogas kan gebruikt worden als brandstof
bij koken en verlichting. Het systeem kan uitgebreid worden met
een component om regenwater op te vangen.

Wereld
gevaarlijke omstandigheden. Haar engagement leverde haar de UNESCO/Guillermo
Cano Prijs voor de Persvrijheid op.

> Persvrijheid <

Internationale

zichtbaarheid
werkt als een schild voor
bedreigde journalisten
De Mexicaanse journaliste en vrouwenrechtenactiviste Lydia Cacho Ribeiro is heilig
overtuigd van de rol die de journalistiek te spelen heeft in de samenleving. Journalistiek
moet mensen doen zien en begrijpen wat er in de wereld en om de hoek gebeurt, zo meent
ze. Daarbij is aandacht voor de mensenrechten het allerbelangrijkste. Haar werk illustreert
op treffende wijze dat ze deze overtuiging ook in de praktijk omzet – waardoor ze zelf al
regelmatig in de problemen kwam. Niet dat dit de laureaat van de UNESCO/Guillermo
Cano Prijs voor de Persvrijheid afschrikt. “Zolang ik leef, zal ik blijven schrijven en
schrijven zal me in leven houden,” zo laat ze optekenen.
Met uw boeken en honderden artikels stelde u dingen aan de kaak zoals pedofilie,
kinderhandel, corruptie, georganiseerde misdaad, discriminatie en geweld tegen
vrouwen. Dat deed u ondanks gerechtelijke problemen, doodsbedreigingen en
pogingen om u om het leven te brengen. Waar haalt u de kracht vandaan?
Lydia Cacho Ribeiro: “Mijn werk als journalist en mijn activisme als burger zijn onderling
verbonden. Van jongs af aan ben ik me zeer bewust van het belang van het verdedigen
van de mensenrechten. Mijn moeder, een Française die naar Mexico verhuisde toen ik
nog zeer klein was, deed altijd aan sociaal activisme. Het maakte een integraal deel uit
van haar leven en ze bracht haar kinderen groot met die mentaliteit. Ik groeide op in
een gezin waar het verdedigen van de mensenrechten beschouwd werd als de natuurlijke
verantwoordelijkheid van burgers, het was geen inspanning noch een offer.
Gedurende verschillende jaren presenteerde ik een programma op een
gemeenschapsradiozender in de deelstaat Quintana Roo waarin we vaak het geweld tegen
vrouwen aan bod lieten komen. Vrouwen daagden soms onverwacht op in de studio.
Sommige hadden wonden van machetes, anderen vertelden ons dat hun echtgenoot
gedreigd had om hen te vermoorden. Ze vroegen ons om hulp en ik wist niet wat we konden
doen. Daarom beslisten we om een hulpgroep op te richten en uiteindelijk slaagden we
erin om een streng beveiligd opvangcentrum te openen waar vrouwen en kinderen, die het
slachtoffer werden van geweld, terecht kunnen voor hulp en begeleiding.”

UNESCO info

Hoe werkt het centrum?
Lydia Cacho Ribeiro: “Het is een non-profit organisatie die werkt met middelen uit giften.
Ik leid het centrum maar verdien mijn boterham met journalistiek. Het personeel van
het centrum krijgt wel een salaris. Het zijn professionals die werken ter verdediging van
slachtoffers. Het centrum wordt erkend als een van de beste hulpcentra van Mexico. We
hebben vrouwen beschermd van drugsdealers, politici, bouwvakkers, landbouwers…
kortom, onze deur staat open voor elke vrouw die bij ons aanklopt omdat ze in een
gewelddadige relatie zit.”
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Ziet u verandering? Is al dit werk de moeite waard?
Lydia Cacho Ribeiro: “Natuurlijk is het de moeite waard. Veel dingen zijn aan het
evolueren. Mensen vlogen in de gevangenis omwille van een boek dat ik schreef (Los

Lydia Cacho Ribeiro vindt haar
engagement vanzelfsprekend: “Ik
groeide op in een gezin waar het
verdedigen van de mensenrechten
beschouwd werd als de natuurlijke
verantwoordelijkheid van burgers.’
demonios del Edén, uitgegeven voor
Grijalbo Mondadori, 2005 – waarin de
betrokkenheid onthuld werd van zakenlui,
politici en drugshandelaars bij prostitutie
en kinderpornografie). Veel slachtoffers
maakten zich bekend en kregen hulp. De
samenleving reageerde sterk en voor mij
was het een grote eer. Het was ook een
illustratie van het nut die journalistiek
kan hebben als ze op een correcte manier
bedreven wordt.
En er is meer. Na mijn aanhouding
en door de reactie van de media en de
tussenkomst van belangrijke politieke
en sociale actoren, is journalistiek
gedecriminaliseerd. Ik kwam in de
gevangenis terecht omdat een journalist
wettelijk kon worden vastgehouden na een
klacht wegens laster en eerroof. Daaraan
kwam een einde na mijn rechtszaak. Nu
komen zulke zaken voor een burgerlijke
rechtbank, zoals dat gebeurt in andere
meer ontwikkelde landen.
Ook de wetgeving met betrekking tot
kinderporno is aangepast. En, belangrijk,
de media brachten het onderwerp. Lange
tijd was het seksueel misbruik van kinderen
een groot taboe in Mexico. Nu zijn er fora
waar het probleem kan besproken worden
en gespecialiseerde organisaties die hulp
kunnen verlenen.”
Vreest u voor uw leven? Was u ooit echt
bang tijdens uw carrière?
Lydia Cacho Ribeiro: “Reken maar dat
ik bang was toen ik eind 2005 ontvoerd
werd. Ik werd vastgehouden ergens
tussen Cancun en het centrum van
Mexico en gedurende 20 uur gemarteld.
Maar naarmate de tijd vordert, leer je om
je angst te controleren en wordt het een

Psychologisch is het zeer belangrijk om me vandaag gesteund te
voelen, nadat ik opgesloten en gefolterd werd omwille van mijn
werk; en nadat is duidelijk geworden hoever de institutionele
corruptie reikt die journalisten slachtoffert in Mexico.
Ik denk ook dat dergelijke vormen van erkenning een zekere
bescherming bieden aan journalisten. Internationale zichtbaarheid
werkt als een soort van schild.”

Hebt u beveiliging om u te beschermen als u op pad gaat?
Lydia Cacho Ribeiro: Gedurende een drietal jaar had ik een
escorte van vier federale agenten en verplaatste ik me altijd in een
gepantserd busje. Maar in maart 2007 was dat voertuig het doelwit
van een bomaanslag en de politie heeft deze zaak nog steeds niet
onderzocht. Dus lijkt het erop dat het hebben van federale agenten
die instaan voor je veiligheid, niet meteen een garantie is. Een
aantal maanden terug besliste ik dan ook om deze escorte op te
geven en gewoonweg de gebruikelijke voorzichtigheid aan de dag
te leggen zoals alle journalisten moeten doen.

Op welk onderwerp concentreert u zich momenteel?
Lydia Cacho Ribeiro: “Zoals ik eerder vermeldde, werk ik aan
een boek over de internationale netwerken die betrokken zijn bij
de handel in vrouwen en meisjes. Het is een kaart van de wereld
die niet alleen toont wie er achter deze organisaties zit en hoe
de netwerken die mensen kopen en verkopen, functioneren, maar
ook hoe hooggeplaatste politieke leiders deze netwerken helpen
te beschermen.”

Kan u nog normaal functioneren in dergelijke omstandigheden?
Lydia Cacho Ribeiro: “Dat is net het gevaar van veiligheidsmaatregelen die aangeboden worden aan journalisten. Aangezien
ik georganiseerde misdaad en mensenrechten onderzoek, is het
zeer moeilijk om bepaalde informanten te overtuigen om met me te
spreken als we constant bewaakt worden.
Vorig jaar, toen ik begon te schrijven aan mijn boek over
vrouwenhandel in de wereld, voelde ik me beperkt omdat ik niet
vrijelijk kon praten met mijn informanten. Bewaakt worden als
journalist is alsof je in de gevangenis zit. Je lijkt wel een crimineel,
mensen weten niet of de politie je beschermt of bespiedt.”
Hoe voelt het om de UNESCO/Guillermo Cano Prijs voor de
Persvrijheid te krijgen?
Lydia Cacho Ribeiro: “Ik voel me vereerd om een dergelijke
erkenning te krijgen terwijl ik eigenlijk gewoon mijn job doe die
ik graag doe en die ik essentieel vind in een land zoals het mijne.

Hoe staan de persvrijheid en de vrijheid van informatie er
momenteel voor in Mexico?
Lydia Cacho Ribeiro: “Het spreekt voor zich dat journalistiek
de laatste jaren cruciaal is geweest voor verandering in Mexico
aangezien het democratisch proces gepaard gaat met meer
waarheidsgetrouwe informatie. De partij die het land gedurende
70 jaar leidde, controleerde de media, zowel financieel als
inhoudelijk. Met de verandering in de regering, toen president Fox
verkozen werd voor zijn eerste ambtstermijn (2000-2006), kwam
er ook een zekere openheid in de media, waarmee de Mexicaanse
journalisten nu leren omgaan.
Het is van cruciaal belang om tegenwoordig in Mexico
journalisten te hebben die de reële situatie beschrijven. Het is
immers een land van 104 miljoen inwoners waarvan er 30 miljoen
in extreme armoede leven. Het is een land waarin de rijken rijker
zijn dan Europeanen en de armen armer zijn dan Afrikanen. Wij
journalisten moeten deze verschillen begrijpen en ons bewust zijn
van de risico’s verbonden aan het blootleggen van de fundamentele
karakteristieken van nationale problemen.” >

Internationale erkenning voor Lydia Cacho Ribeiro

betrokkenheid van zakenlui, politici en drugshandelaars bij prostitutie
en kinderpornografie. In 2006 schreef ze over haar onderzoek naar de
De Mexicaanse freelance journaliste Lydia Cacho Ribeiro honderden onopgeloste, en dus ook ongestrafte, vrouwenmoorden in
is dit jaar de laureaat van de UNESCO Guillermo Cano Prijs Ciudad Juárez, een stad in het noorden van Mexico.
voor de Persvrijheid omwille van de tomeloze inzet waarmee
ze in moeilijke omstandigheden blijft berichten over delicate Omwille van haar werk ontving Lydia Cacho Ribeiro
onderwerpen. De Prijs werd op 3 mei 2008 uitgereikt tijdens verschillende doodsbedreigingen. Ze werd ook al meerdere keren
een ceremonie in Maputo (Mozambique) naar aanleiding van de lastiggevallen door de politie en haar auto werd gesaboteerd.
Werelddag van de Persvrijheid.
Omdat ze zich door dit alles niet laat afschrikken, ontving ze in
2006 de Francisco Ojeda Prijs voor Journalistieke Moed. In 2007
De internationale jury, die de laureaat selecteert, was vol lof voor kende Amnesty International haar de Ginetta Sagan Prijs voor
de onverschrokkenheid van Lydia Cacho Ribeiro. Juryvoorzitter Vrouwen- en Kinderrechten toe.
Joe Thloloe die in het dagelijks leven ombudsman is van de
Zuid-Afrikaanse Persraad: “De jury was onder de indruk van De UNESCO creëerde de Guillermo Cano Prijs voor de
de moed van Lydia Cacho Ribeiro. Ze blijft politieke corruptie, Persvrijheid in 1997 om jaarlijks een persoon, een instelling
georganiseerde misdaad en huiselijk geweld aan de kaak stellen of een organisatie te eren die een opmerkelijke bijdrage levert
ondanks doodsbedreigingen, een aanslag op haar leven en de aan de promotie van de persvrijheid. Naast de eer ontvangt de
juridische gevechten waarin ze verwikkeld is.”
laureaat een bedrag van 25.000 dollar. De Prijs is vernoemd
naar de Colombiaanse journalist Guillermo Cano die in 1987
Lydia Cacho Ribeiro werd geboren in 1963 en schrijft voor de krant werd vermoord nadat hij een campagne was begonnen tegen de
La Voz del Caribe. Via onderzoeksjournalistiek onthulde ze de invloed van drugsbaronnen op de politiek van het land.

UNESCO info

Lydia Cacho Ribeiro. Ze maakte faam als onderzoeksjournaliste in uiterst moeilijke en

middel dat helpt om bepaalde beslissingen te nemen en zekere
strategieën te ontwikkelen.
Ik moet ook zeggen dat als je, zoals ik, al zo’n twintig keer met de
dood bedreigd bent langs de telefoon, je leert om verder te leven
zonder er echt rekening mee te houden – anders wordt je gewoon
gek. Het alternatief is om mijn land te verlaten en misschien zelfs
mijn beroep om te geven, maar daartoe ben ik niet bereid.”
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Journalisten die hun werk doen, dienen de samenleving en de democratie, zo meent

Wereld

Lucia Iglesias

Een internationaal project wil de volksgezondheid en de leefbaarheid van steden

Eco-sanitatie
SWITCH is een van de projecten die zullen bijdragen tot het
realiseren van het actieplan om Accra leefbaarder te maken. Er
gebeuren testen met eco-sanitatie, natuurlijke systemen voor
de behandeling van afvalwater en betere irrigatiesystemen.
Het UNESCO-IHE Instituut voor Watereducatie in Delft werkt
daartoe samen met de universiteit van Wageningen en de Kwama
Nkrumah Universiteit voor Wetenschap en Technologie (KNUST)
en het Internationaal Waterbeheer Instituut in Ghana.

verbeteren door de sanitaire voorzieningen en het waterbeheer op een duurzame
manier te ontwikkelen.

> Ontwikkeling <

Sanitaire
voorzieningen voor
een gezondere stad
I

n het kader van de Millenniumontwikkelingsdoelen heeft de internationale gemeenschap
zich voorgenomen om tegen 2015 het aandeel van de wereldbevolking dat het zonder
sanitaire voorzieningen moet stellen, met de helft terug te dringen. Omdat het er voorlopig
niet naar uitziet dat dit doel ook daadwerkelijk zal gerealiseerd worden, wilden de
Verenigde Naties een nieuwe impuls aan de inspanningen geven door 2008 uit te roepen
tot het Internationaal Jaar van de Sanitaire Voorzieningen.
Grootschalig project
Het UNESCO-IHE Instituut voor Watereducatie in Delft stelt sanitaire voorzieningen
centraal in een onderzoeksproject voor duurzaam water in steden: Sustainable Water
for Tomorrow’s Cities (SWITCH).Er werkt een consortium van partners uit 15 landen
aan mee. Het project wordt gefinancierd door de Europese Commissie en gecoördineerd
door het instituut. Het doel is om duurzame systemen voor stedelijk waterbeheer te
ontwikkelen voor tien steden over de hele wereld. Een van die steden is Accra, de andere
zijn Belo Horizonte (Brazilië), Alexandrië (Egypte), Peking (China), Chong Qing (China),
Hamburg (Duitsland), Tel Aviv (Israël), Lodz (Polen), Zaragoza (Spanje) en Birmingham
(Verenigd Koninkrijk).
De hoofdstad van Ghana telt zo’n twee miljoen inwoners. Twee derden daarvan woont
in sloppenwijken. Met een bevolking die jaarlijks met 4,3% per jaar aangroeit, staan de
nutsvoorzieningen, zoals water en sanitaire infrastructuur, onder grote druk.

UNESCO info
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Povere voorzieningen
Slechts de helft van de bevolking van Accra is aangesloten op het waternet. Dit dwingt
mensen om te vertrouwen op secundaire bronnen zoals watertanks. “De slechte toegang
tot waterbevoorrading, grote verliezen op het waterdistributienet, vervuilde waterbronnen
en de hoge kosten voor waterdiensten zijn belangrijke problemen,” zegt Frederick Tettey,
een Ghanese student die onderzoek doet naar de sociale en financiële haalbaarheid van
verschillende strategieën om de sanitaire voorzieningen te verbeteren. “Maar het meest
zorgwekkend zijn de povere sanitaire voorzieningen in de sloppenwijken.”

Er is een geïntegreerd plan opgesteld dat ambitieuze doelen
vooropstelt voor 2030. Elke inwoner moet kunnen beschikken
over een stabiele waterbevoorrading, 50 tot 80% van het afval
moet gerecycleerd worden, 80% van de bevolking moet betalen
voor vuilnisophaling en andere sanitaire diensten, ziektes die
langs water verspreid worden met 70% verminderen en sanitaire
voorzieningen aanbieden die 100% veilig zijn. De strategie om
deze doelstellingen te realiseren, is nog in ontwikkeling. Vast
staat dat het niet gemakkelijk zal zijn om het plan te financieren.
De Britse, Duitse en Nederlandse regeringen verlenen sinds
enkele jaren steun aan de Ghanese watersector en zullen die steun
wellicht willen verder zetten. De stijgende olie- en goudprijzen
kunnen Ghana ook extra inkomsten opleveren die voor deze
doeleinden kunnen aangewend worden.

Veel afvalwater komt nog altijd
onbehandeld in de natuur terecht.
Minder dan 5% van de gezinnen is
aangesloten op het rioleringsnet van de
stad en slechts 18% van de bevolking
beschikt over sanitaire voorzieningen. Uit
de bevolkingsstatistieken van 2000 blijkt
dat een op drie huishoudens gebruik maakt
van openbare voorzieningen omdat ze niet
over een eigen toilet thuis beschikken. De
meeste van de afwateringskanalen van
de stad zijn open en ze geraken dikwijls
verstopt met menselijke uitwerpselen.
Deze open kanalen zijn bedoeld om
water af te voeren bij stormweer maar ze
doen dienst als opvang voor afval(water)
en menselijke uitwerpselen hetgeen
zorgt voor gezondheidsproblemen en
vervuiling.
Breed platform
De regering heeft een breed platform
van betrokkenen bijeengebracht om de
leefomstandigheden in Accra te verbeteren.
Het gaat om meer dan twintig sleutelpartners
waaronder
onderzoeksinstellingen,
bestuursraden, verschillende ministeries,
NGO’s, waterorganisaties en nutsbedrijven.
Het platform zal zich inzetten om
succesvolle projecten, waaronder deze
bedacht door SWITCH, op grotere schaal
te implementeren. >

Het eco-sanitatie concept beschouwt urine, fecaliën en afvalwater
als bronnen die waardevolle nutriënten bevatten zoals fosfor en
stikstof, en humus dat aan de bodem kan worden toegevoegd
als goedkope meststof. Door urine en fecaliën in aangepaste
toiletten te scheiden en te voorkomen dat ze met water gemengd
worden, wordt vermeden dat waterbronnen worden besmet met
ziekteverwekkers en ongewenste nutriënten.
SWITCH bestudeert de haalbaarheid van het installeren van
eco-toiletten in Accra. Zes van dergelijke speciale toiletten zijn
op kleine schaal aan een universiteit getest en de resultaten zijn
veelbelovend. Als blijkt dat ze economisch efficiënt zijn en de
bevolking ze aanvaardt, zullen zulke toiletpotten geïnstalleerd
worden in de openbare toiletten van Thesie, een van de oudste
buurten van Accra. Er zijn contacten tussen de stad en een
Nederlandse organisatie om 20 eco-toiletten te voorzien en te
financieren voor Thesie. Dit zou de druk op het rioleringssysteem
verminderen en de kosten voor afvalwaterbehandeling drukken.
Natuurlijke oplossing
Een andere piste die onderzocht wordt door SWITCH is het
gebruik van natuurlijke draslanden voor de behandeling van
afvalwater. Er is een grote biologische behandelingsfaciliteit in
Accra maar die kan niet voldoen aan de grote vraag en er zijn
onvoldoende fondsen om op korte termijn een nieuwe installatie
voor waterzuivering te bouwen. De bestaande installatie kan
slechts 8 tot 10% van het stedelijke afvalwater van huiselijke
en industriële oorsprong behandelen. Nog eens 10% wordt
opgevangen voor een andere vorm van behandeling. De rest komt
terecht in open afwateringslopen, drasgebieden en natuurlijke
kanalen die het naar zee voeren.

Onderzoek bij Kpeshie Lagoon, een natuurlijk reservoir ten westen
van de stad, toont aan dat de lagune in staat is om niet-industrieel
afvalwater, met uitzondering van toiletwater, te zuiveren. “Zowel
natuurlijke als gecreëerde draslanden kunnen water zuiveren
omdat ze er stoffen uit kunnen filteren, organische substanties
kunnen afbreken en nutriënten kunnen opnemen,” verklaart
professor Esi Awuah van KNUST. De juiste combinatie van
bodem en planten in draslanden kan verontreinigende stoffen en
micro-organismen transformeren of verwijderen via biologische
en chemische processen. Draslanden creëren is minder duur dan
andere waterzuiveringsinstallaties en de kosten voor beheer en
onderhoud liggen laag.
Uit studies blijkt dat bijna 200.000 inwoners van Accra dagelijks
een portie rauwe groenten eten die bewaterd werden met water van
vervuilde bronnen. De groentenvelden van de stad zijn afhankelijk
van het (vervuilde) water van stromen en afwateringskanalen om
het ganse jaar door exotische grotensoorten te kunnen kweken.
Daardoor zijn veel van de groenten die op de markt worden
verkocht, besmet met ziekteverwekkende stoffen.
Duurzame landbouw
In de voorstad Djorwulu worden in het kader van SWITCH in
samenwerking met plaatselijke landbouwers en het ministerie
van Voedsel en Landbouw een aantal technieken getest die de
gezondheidsrisico’s moeten beperken. Het gaat onder andere om
druppelirrigatie en filtering. Druppelirrigatie beperkt het gebruik
van water en meststoffen. Het water wordt langzaam op de wortels
van planten of op de bodem gedruppeld door een netwerk van
buizen en leidingen met ventielen. “Als deze methode zo efficiënt
blijkt zoals we vermoeden, dan zal het systeem worden uitgebreid
naar de 1.000 boerderijen die in Accra actief zijn,” zegt Liqa
Rashid van het Internationaal Waterbeheer Instituut. “Binnen vijf
jaar zou het voedsel in de stad veel veiliger moeten zijn.”
Nu SWITCH twee jaar loopt, verschuift de nadruk van onderzoek
naar het uitbreiden van activiteiten zoals deze die hierboven
beschreven werden. Andere aandachtspunten voor de toekomst zijn
het opzetten van een campagne die het publiek bewustzijn moet
vergroten over de noodzaak om te betalen voor waterdiensten en
om het vervuilen van open waterbronnen en het verspillen van
water te vermijden. De bevolking zal ook voorgelicht worden
over persoonlijke hygiëne, zoals het wassen van de handen na een
toiletbezoek en voor het omgaan met voedsel of over waarom het
belangrijk is om groenten te spoelen met proper water. De stad
zal ook opleidingen voorzien omtrent sanitaire voorzieningen en
waterbeheer via workshops en seminaries om er zo voor te zorgen
dat er voldoende goed opgeleide arbeidskrachten beschikbaar zijn.
“Het scenario is er een waarbij we in 2030 een stad hebben die
voor grote wateruitdagingen staat maar die vertrouwen heeft in zijn
capaciteit om er mee om te gaan,” zegt Bertha Darteh die het SWITCH
project in Accra coördineert. “De burgers kunnen erop vertrouwen dat
het stedelijk watersysteem beheerd wordt op een holistische manier
met inbreng van alle betrokken partijen, ook de armen.”
Cristina Gonzales

UNESCO info

jonge vrouwen vermoord die samen een gemeenschapsradiostation
runden dat nieuws uitzond in een van de traditionele talen van
Mexico. In Quintana Roo, waar ik al 22 jaar woon en werk,
spreken we Maya maar het nieuws wordt zelden in die taal
uitgezonden. Ik denk dat we meer gemeenschapsradiozenders
nodig hebben en meer moeten investeren in elektronische media.
Deze zijn gemakkelijker toegankelijk voor het Mexicaanse volk
maar we mogen niet vergeten dat de belangrijkste uitdaging het
verbeteren van de inhoud is.”
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Jaarlijks houdt de UNESCO op 3 mei de Werelddag van de
Persvrijheid om het belang van de toegang tot informatie te
onderstrepen. Wat kan er gedaan worden om te verzekeren dat
mensen toegang hebben tot pluralistische en onafhankelijke
informatie?
Lydia Cacho Ribeiro: “Elektronische media spelen een belangrijke
rol. Mediamonopolies, vaak bekritiseerd door de internationale
gemeenschap, vormen een groot probleem in Mexico. Daarom
is het zo belangrijk om gemeenschapsradiozenders in de ether te
houden. Jammer genoeg heerst er een klimaat van repressie tegen
dergelijke zenders. Onlangs werden er in de deelstaat Oaxaca twee

Focus

De Vlaamse UNESCO Commissie en de Nationale UNESCO
Commissies van Nederland en Luxemburg brachten hun
collega’s uit Europa en Noord-Amerika
bijeen om een gezamenlijk advies te
formuleren over de programma’s en de
onderwerpen waarop de UNESCO zich
in de toekomst zou moeten concentreren.
De bijeenkomst bood ook de gelegenheid
om ervaringen uit te wisselen en zo iets
van elkaar op te steken.

Het nieuwe recept dat de drie organiserende commissies bedachten
voor het houden van dergelijke zogenaamde regionale consultaties,
kon de deelnemers bekoren en smaakte
bijgevolg naar meer. Gehoopt wordt dat
hiermee een nieuwe aanpak is gelanceerd
die in de toekomst navolging zal vinden.

“Interactie kwam
eindresultaat
ten goede”

De gesprekken tijdens de bijeenkomst vonden voornamelijk
plaats in thematisch afgelijnde werkgroepen in plaats van in de
meer gebruikelijke plenaire zittingen. Zo kwam er een interactie
tot stand tussen de deelnemers die iedereen bij de les hield en het
eindresultaat zeker ten goede kwam.

Hoe de bijeenkomst verliep en tot welke
voorstellen ze leidde, leest u hieronder.
Om een beter beeld te schetsen van
de werking van Nationale UNESCO Commissies, stellen we
eveneens een greep voor uit het aanbod van voorbeeldpraktijken
die de deelnemers tijdens de bijeenkomst uitwisselden en
besteden we aandacht aan het kader dat de UNESCO voor
Nationale UNESCO Commissies creëerde en aan de unieke
plaats die de Vlaamse UNESCO Commissie daarin inneemt.

Nationale UNESCO Commissies kwamen samen in Nederland en Vlaanderen om af
te spreken welke prioriteiten zij gezamenlijk zullen naar voren schuiven tijdens de
consultatieronde die de UNESCO houdt ter voorbereiding van haar nieuw programma.

> Internationaal <

Eendracht maakt macht

Vertegenwoordigers van 42 Nationale UNESCO Commissie uit Europa en Noord-

Amerika kwamen van 31 mei tot 4 juni 2008 samen in Den Haag en Antwerpen om
advies te verlenen over het programma van de UNESCO voor de periode 2010-2011
en om ervaringen en ideeën uit te wisselen over het eigen functioneren en dat van de
UNESCO. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Vlaamse UNESCO Commissie
en de Nationale UNESCO Commissies van Nederland en Luxemburg.
Unieke partners
De UNESCO onderscheidt zich binnen de Verenigde Naties van andere gespecialiseerde
agentschappen doordat ze steunt op zogeheten Nationale UNESCO Commissies. Dat
zijn door de regering van een lidstaat opgerichte organen die moeten verzekeren dat
intellectuele en professionele kringen en de belangrijkste culturele, wetenschappelijke en
educatieve instellingen bij de werkzaamheden van de UNESCO betrokken worden. Het
staat de lidstaten van de UNESCO vrij om de structuur en de werking van een dergelijke
commissie naar eigen goeddunken in te vullen.

Door de plenaire zittingen tot een
minimum te beperken, creëerden
de organisatoren een dynamiek van
samenwerking en uitwisseling tussen de
vertegenwoordigers van de deelnemende
Nationale UNESCO Commissies.

Nationale UNESCO Commissies doen in principe dienst als tussenpersoon tussen de
UNESCO en de bevolking van haar lidstaten. Omdat de UNESCO het algemeen belang
van de wereldbevolking vooropstelt, houdt ze bij de ontwikkeling van haar werking
rekening met de verzuchtingen van de Nationale UNESCO Commissies. Zo vraagt ze
onder meer naar hun inbreng bij het opstellen van haar programma en budget. En dit
laatste is vrij letterlijk te nemen.

van de Organisatie,” zegt Walter Lerouge,
voorzitter van de Vlaamse UNESCO
Commissie. “Maar op die formule zat
sleet. Enerzijds werkt de formulering van
vragen bepaalde antwoorden in de hand
en anderzijds leverde dat een ellenlange
lijst met antwoorden op die alle richtingen
uitgingen zodat het resultaat uiteindelijk
eerder vrijblijvend was en het Secretariaat
van de UNESCO zijn eigen accenten kon
leggen zonder echt rekening te moeten
houden met de commissies. En dat
laatste wilden we net vermijden met de
bijeenkomst in Den Haag en Antwerpen.”

Nieuwe aanpak
“Traditioneel stuurde de UNESCO een vragenlijst rond naar de verschillende Nationale
UNESCO Commissies om te vragen wat zij belangrijk vinden aangaande het programma

De Vlaamse UNESCO Commissie en
de Nationale UNESCO Commissies
van Nederland en Luxemburg die de >

Prioriteiten voor 2010-2011
De nadruk van de bijeenkomst lag op het formuleren van prioriteiten
waar de UNESCO rekening mee moet houden bij het opstellen
van haar programma voor de periode 2010-2011. Daartoe zorgden
de organisatoren voor vijf workshops die overeen kwamen met de
vijf hoofdprogramma’s van de UNESCO: onderwijs, natuur- en
exacte wetenschappen, sociale en menswetenschappen, cultuur, en
communicatie en informatie. De in groepen opgesplitste deelnemers
roteerden tussen deze workshops zodat iedereen uiteindelijk aan
vijf discussierondes deelnam. Binnen elke workshop schoven de
commissies hun prioriteiten voor het behandelde deelgebied naar
voren. Deze prioriteiten werden opgelijst en vervolgens konden de
verschillende Nationale UNESCO Commissies er via een geheime
stemming een bepaald gewicht aan toekennen. Zo kwam men tot
een gezamenlijke lijst van 24 topprioriteiten en 10 aandachtspunten
die als belangrijk maar minder prioritair beschouwd worden. “Het
voordeel van deze manier van werken is dat er een dynamiek van
daadwerkelijke samenwerking en uitwisseling ontstaat. Bovendien
kwamen we op die manier tot een gemeenschappelijk standpunt
over het programma van de UNESCO waarmee de Organisatie
echt rekening moet houden, ook als daar een budgettaire impact
aan verbonden is,” zegt Walter Lerouge.
De lijst van programmapunten mag dan wel in lengte beperkt zijn
en steunen op een gemeenschappelijk draagvlak, een mogelijke
zwakte is de verscheidenheid van zogenaamde prioriteiten.
Sommige punten zijn zeer concreet terwijl andere eerder vaag zijn
en veel ruimte laten voor concrete invulling. Het is een probleem
dat in de toekomst kan verholpen worden door bijvoorbeeld
binnen de workshops meer tijd te besteden aan het formuleren van
concrete programmapunten en niet louter de verschillende door
de commissies voorgestelde punten op te lijsten alvorens tot een
stemming over te gaan die de rangorde moet bepalen.
Onderwijs en cultuur zijn de UNESCO-werkgebieden die het vaakst
aan bod komen op de lijst van programmaprioriteiten, gevolgd door
wetenschappen en communicatie en informatie. De commissies
schuiven ook drie algemene prioriteiten naar voor die meer aandacht
moeten krijgen in de algemene werking van de UNESCO.
Meeste aandacht voor onderwijs
Op het vlak van onderwijs vragen de commissies dat de UNESCO
op verschillende niveaus met diverse betrokkenen beter gaat
samenwerken om educatie voor duurzame ontwikkeling meer
ingang te doen vinden. Verder zien ze kunst en cultuur als
belangrijke hefbomen om de kwaliteit van het onderwijs op te
krikken – een van de doelstellingen van Education for All (EFA).

Een andere EFA-doelstelling is het terugdringen van analfabetisme
onder volwassenen. Daarom vragen de commissies dat er zou
gezorgd worden voor het beter met elkaar verbinden van vormen
van formeel, non-formeel en informeel onderwijs gericht op
levenslang leren, met speciale aandacht voor geletterdheid. Om
de vooruitgang op het vlak van EFA beter te kunnen opvolgen,
vragen de commissies ook om betere standaarden en indicatoren
te ontwikkelen voor de onderwijskwaliteit.
De commissies vragen ook dat er meer gebruik zou gemaakt
worden van het UNESCO-scholennetwerk ASPnet om de
objectieven van de UNESCO over te dragen op jongeren. Tevens
willen ze dat er meer gesteund wordt op de expertise die in het
hoger onderwijs aanwezig is om het beleid en de capaciteit inzake
onderwijs beter te ontwikkelen.
Naast de eerder vermelde educatie voor duurzame ontwikkeling zien
de commissies ook een taak voor de UNESCO weggelegd bij het ontwikkelen van curricula voor vredesonderwijs waarin o.a. interculturele
dialoog, mensenrechten, ethiek, burgerzin enz… aan bod komen.
Als laatste topprioriteit voor de UNESCO inzake onderwijs, zien
de commissies de ontwikkeling van materialen en middelen om
inclusief onderwijs te garanderen voor mensen met bijzondere
behoeften zoals migranten, kinderen van illegale migranten,
taalminderheden, ouderen, invaliden en hoogbegaafde kinderen.
Culturele diversiteit en dialoog
Interculturele en interreligieuze dialoog worden door de commissies
als belangrijkste prioriteit voor de UNESCO beschouwd inzake
cultuur. Ze vragen dan ook dat de Organisatie haar werking in die zin
meer zou ontwikkelen. Ook de bescherming van cultureel erfgoed
achten de commissies belangrijk, in het bijzonder na conflicten
of natuurrampen. Voor dergelijke bescherming vragen ze meer
inspanningen inzake fondsenwerving en capaciteitsopbouw.
Om de UNESCO een sterkere gidsfunctie te laten spelen, vragen
de commissies dat de Organisatie werk zou maken van de
wereldwijde identificatie van de voornaamste culturele uitdagingen
en dat ze daarover regelmatig een rapport zou publiceren dat
lidstaten kan helpen om een meer coherent cultuurbeleid uit te
stippelen. In dezelfde sfeer vragen de commissies dat er dringend
werk gemaakt wordt van de implementering van de Conventie
voor de bescherming en promotie van de diversiteit van culturele
expressies.
De commissies vragen ook dat de UNESCO meer aandacht
besteedt aan de taaldiversiteit en dat er terzake een coherent
beleid gevoerd wordt gericht op de bescherming van minder
gesproken talen, bedreigde talen en de talen van inheemse volken.
Taaldiversiteit moet eveneens een aandachtspunt zijn bij de
activiteiten met betrekking tot interculturele dialoog.
Een laatste bekommernis van de commissies inzake de activiteiten
van de UNESCO op het vlak van cultuur, is de rol van cultureel
toerisme bij duurzame ontwikkeling. Toerisme kan zowel positieve
als negatieve gevolgen hebben voor erfgoed. De UNESCO moet
helpen bij het verspreiden van voorbeeldpraktijken die positief
geëvalueerd werden. >

UNESCO info

Richting geven aan UNESCO

regionale bijeenkomst van Nationale UNESCO Commissies uit
Europa en Noord-Amerika organiseerden, lieten een nieuwe wind
waaien door dit soort van samenkomsten. Ze beperkten het aantal
plenaire vergaderingen tot een minimum en wanneer er toch zo’n
vergadering was, werd de duur van elke tussenkomst tot drie
minuten beperkt. Dit vermeed vergadersessies die het geduld en
de aandacht van de deelnemers op de proef stelden. In de plaats
daarvan deelden de organisatoren de deelnemers op in groepen
die roteerden tussen verschillende thematische workshops. Zo
ontstond er een dynamische sfeer waarin dialoog en samenwerking
niet enkel op papier bestonden.
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Het lijkt erop alsof natuurrampen een steeds hogere tol van de bevolking eisen en steeds
meer schade berokkenen aan het milieu en het cultureel erfgoed. Daarom moet de sector
Natuur- en Exacte Wetenschappen volgens de commissies de onderlinge samenwerking
in de wetenschappelijke sector in het algemeen bevorderen, specifiek gericht op het beter
voorbereid zijn op natuurrampen en op het terugdringen van de schade die dergelijke
gebeurtenissen aanrichten.
De commissies zouden ook graag zien dat de UNESCO een aantal pistes ontwikkelt die
helpen om jongeren in de richting van de natuurwetenschap te leiden en hen verleiden om
te kiezen voor een opleiding en een carrière in deze branche.
Communicatie voor (persoonlijke) ontwikkeling
Binnen de activiteiten van de UNESCO op het gebied van communicatie en informatie
beschouwen de commissies het overbruggen van de digitale kloof als de voornaamste
prioriteit. Activiteiten in die zin moeten vooral de toegang tot en de verspreiding van
informatie verbeteren en mensen beter bewust maken over de werking en het gebruik van
media en informatie- en communicatietechnologie.

Op het einde van de bijeenkomst in
Den Haag en Antwerpen toonden de
deelnemers zich tevreden over de bereikte
resultaten en was er veel lof voor de
nieuwe aanpak die de organisatoren
introduceerden. Er viel een hernieuwde
dynamiek en een energieke wil tot verdere
samenwerking waar te nemen. Het valt
te hopen dat de initiatiefnemers erin
zullen slagen om deze dynamiek aan de
gang te houden en dat de organisatoren
kunnen samenwerken met hun collega’s
die een volgende dergelijke bijeenkomst
organiseren, om de methodologie verder
te verfijnen en zo de estafettestok op een
waardige manier door te geven.
Marino Bultinck

De commissies willen eveneens dat de UNESCO haar werk ten voordele van de persvrijheid
en de vrijheid van meningsuiting verder ontwikkelt. Verder hechten ze er belang aan dat
de UNESCO er toe bijdraagt dat mensen ten volle kunnen genieten van de voordelen die
de kennismaatschappij te bieden heeft om zodoende participatieve samenlevingen op te
bouwen.

Nationale UNESCO Commissies uit Europa en Noord-Amerika stellen projecten voor die in andere landen navolging kunnen krijgen.

> Projecten <

Ideeën in de aanbieding
T
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ijdens de regionale bijeenkomst van Nationale UNESCO
Commissies uit Europa en Noord-Amerika in Den Haag en
Antwerpen van 31 mei tot 4 juni 2008, konden de deelnemers
inspiratie opdoen op een infomarkt waar verschillende commissies
een dertigtal projecten voorstelden die als voorbeeldpraktijken
bestempeld kunnen worden.

18

Uit deze ervaring concludeerden de deelnemers dat het raadzaam
is dat Nationale UNESCO Commissies samenwerken met een
brede waaier van partners voor de planning en uitvoering van
publieksgerichte activiteiten. Door de krachten te bundelen met
organisaties uit het middenveld, jongerenvertegenwoordigers,
bedrijven, parlementairen, mediapartners enz… kunnen er

innovatieve projecten opgezet worden. Bovendien kunnen
dergelijke vormen van samenwerking leiden tot interessante
kruisbestuivingen en netwerking tussen partners.
Belangrijk vonden de deelnemers dat activiteiten en projecten
uitgaan van de (meer)waarde van de UNESCO en dat het werk
van andere agentschappen en organisaties niet gekopieerd wordt.
Er moet bij voorkeur gemikt worden op de lange termijn en
ingespeeld op hedendaagse trends en actuele onderwerpen.
Hieronder volgt een greep uit de projecten en activiteiten die
op de infomarkt werden voorgesteld aan de hand van posters en
presentaties. >

Noorwegen - Interculturele dialoog

De Nationale UNESCO Commissie van Noorwegen startte in
2006 met een twee jaar lopend project waarin interculturele
dialoog centraal stond. Bedoeling was om het debat aan te
zwengelen over wat achtergestelde groepen, zoals etnische
minderheden, verhindert om te participeren in de Noorse
samenleving en om voorbeeldpraktijken te verzamelen over
hoe daaraan verholpen kan worden.
Tussen de herfst van 2006 en de lente van 2008 werden er
acht ontbijtbijeenkomsten georganiseerd in de lobby van een
theater in Oslo. Telkens leidde een gastspreker het debat in
waarna er met de deelnemers werd gediscussieerd. Onder de
aangesneden onderwerpen: Hoe verhouden het curriculum
en het lesmateriaal zich tot culturele diversiteit? Welke rol
spelen de ouders in de schoolprestaties van kinderen? Hebben
uitgeverijen een beleid inzake culturele diversiteit gericht op
jonge lezers en studenten? Houden de media journalisten met
een niet-Noorse etnische achtergrond weg uit de mainstream?
Waarom spelen acteurs met een niet-Noorse achtergrond
zelden grote rollen?
In mei 2007 en in mei 2008 werd er een conferentie
georganiseerd in Oslo. In 2007 was het centrale thema
‘modellen van diversiteit’ waarbij onder andere de diversiteit
in het theater, de politie en de media besproken werden.
In 2008 was het centrale thema ‘dilemma’s van dialoog’
waarbij nader ingegaan werd op de aspecten die de dialoog
tussen mensen met verschillende culturele achtergronden
bemoeilijkt en op de onderwerpen die voor ongemak of gêne
zorgen.
Naarmate het project liep, kwamen er steeds meer mensen
met een niet-Noorse achtergrond op af om deel te nemen
aan de debatten. De Nationale UNESCO Commissie van
Noorwegen zal op basis van de uitkomsten van het project
een aantal uitdagingen formuleren en vervolgens de Noorse
regering en het middenveld warm maken om deze aan te
pakken.

Duitsland - Educatie voor duurzame ontwikkeling
Het implementeren van de objectieven van het Decennium
voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (20052014) is een zaak van vele betrokkenen: federale en
deelstaatministeries, het parlement, niet-gouvernementele
organisaties, academische instellingen, bedrijven en media.
Dit gegeven zette de Nationale UNESCO Commissie van
Duitsland er toe aan om te functioneren als een platform
die de verschillende betrokkenen samenbrengt om
gemeenschappelijke doelstellingen af te spreken, strategieën
te ontwikkelen en samen te werken bij de uitvoering ervan.
Er is een nationaal actieplan opgesteld dat meer dan 60
concrete politieke maatregelen voorstelt om educatie
voor duurzame ontwikkeling meer ingang te doen vinden.
Projecten ten voordele van educatie voor duurzame
ontwikkeling die vruchten afwerpen, kunnen rekenen op
een officiële erkenning. Een dergelijk kwaliteitslabel moet
de verspreiding van voorbeeldpraktijken bevorderen en zet
partners aan om innovatieve initiatieven op touw te zetten.

Canada - Racisme bestrijden
De Nationale UNESCO Commissie
van Canada werkt sinds 2005 aan de
uitbouw van een Canadese coalitie
van steden en gemeenten tegen
racisme en discriminatie. Aangezien
stads- en gemeentebesturen op het
meest praktische niveau dicht bij
hun inwoners functioneren, zijn ze
buitengewoon goed geplaatst om
beleid, programma’s en activiteiten
te ontwikkelen die bijdragen tot
het elimineren van racisme en
discriminatie.
De coalitie slaagde erin om mensen op verschillende
niveaus en actief in diverse diensten en organisaties meer
bewust te maken van racisme en discriminatie en van hun
verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen. Tastbare
resultaten kunnen pas op lange termijn verwacht worden en
dat strookt niet altijd met de mentaliteit van resultaatgerichte
gemeentebesturen die de neiging hebben om zich te
concentreren op de korte termijn. Toch groeit het besef van de
voordelen die samenwerking in een dergelijk netwerk biedt,
zowel met andere steden en gemeenten als met verschillende
partners uit het middenveld.

Slowakije - Opleiding ethiek
Onder impuls van de Nationale UNESCO Commissie van Slowakije, werd er van 10 tot 14 september 2007 een opleiding ethiek
georganiseerd voor jonge leerkrachten. 17 docenten uit verschillende vakgebieden die in aanraking komen met ethische aspecten,
zoals economie, bio-ethiek, milieustudies, geneeskunde, filosofie, theologie enz… kregen een intensieve opleiding waarin de
basisprincipes van het lesgeven in ethiek aan bod kwamen. Verder waren er praktisch gerichte lessen waarbij leerkrachten van elkaar
konden leren hoe je het best met leerlingen communiceert en hoe bepaalde elementen kunnen worden aangebracht.

UNESCO info

De sector Sociale en Menswetenschappen moet zich volgens de commissies vooral
concentreren op ethiek en bio-ethiek. De UNESCO moet een grotere rol spelen in het
ethisch debat op internationaal niveau en moet meer aan capaciteitsopbouw doen door
beleidsadvies te verlenen aan lidstaten en door curricula betreffende ethiek van wetenschap
en technologie te ontwikkelen.

Programmaoverschrijdende
prioriteiten
Ten slotte zien de commissies 3 algemene
prioriteiten weggelegd voor de UNESCO.
Zo moet de Organisatie haar bestaande
normatieve instrumenten (conventies e.d.)
beter opvolgen en toezien op de effectieve
implementering ervan, ervoor zorgen dat
gendergelijkheid in al haar programma’s
aan bod komt en moet de Organisatie
zich meer toeleggen op het verlenen van
beleidsadvies aan haar lidstaten.

>
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Geïntegreerde aanpak voor wetenschappen
Met betrekking tot het actiedomein wetenschappen, vragen de commissies in de eerste
plaats dat de UNESCO op een andere manier gaat werken door vooral de onderlinge
samenwerking tussen haar wetenschappelijke programma’s en sectoren uit te breiden.
Veel thema’s waarrond de UNESCO werkt vragen immers een geïntegreerde aanpak,
zoals ethiek, duurzame ontwikkeling en preventie inzake natuurrampen.

Focus
De UNESCO is de enige telg van de VN-familie die beschikt over een geïnstitutionaliseerd

Griekenland
Vrouwelijke creativiteit

UNESCO info
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Samen met een aantal partners
waaronder het UNESCO Centrum
voor Vrouwen en Vrede in de
landen van de Balkan, organiseerde
de Nationale UNESCO Commissie
van Griekenland reeds drie keer
een zevendaags festival waarop
de creativiteit van vrouwen uit het
gebied van de Middellandse Zee en de Zwarte Zee centraal
stond. Het festival ging voor het eerst door in 1997 in het
kader van de activiteiten ter gelegenheid van Thessaloniki
als culturele hoofdstad van Europa. Het kreeg een vervolg in
2000 en in 2006.
Onder ruime belangstelling van publiek en media, brachten de
festivals zo’n 1.400 vrouwelijke artiesten samen. Er konden
culturele agenda’s worden gelijkgestemd en afspraken voor
samenwerking worden gemaakt. De drie edities van het
festival brachten ook een dialoog op gang over de grootste
uitdagingen waarmee kunstenaars zich in de huidige
samenleving geconfronteerd zien.

systeem om het middenveld te betrekken bij de planning en de uitvoering van haar
beleid. Binnen dit systeem bekleedt Vlaanderen een unieke positie.

> UNESCO <

Middenveld
betrekken bij het beleid

Kort nadat de mensheid getuige was geweest van de meest vernietigende oorlog uit haar

De Nationale UNESCO Commissie van Turkije gaf in 2006
de aanzet voor een project dat wilde nagaan hoe het gesteld
is met het beheer van de werelderfgoedsites in Turkije.
Bedoeling was vooral om de verschillende betrokken
partijen bijeen te brengen om hen zowel de kans te geven
om hun visie te vertolken als om hun eigen participatie bij
het beheer te evalueren. Aan het einde van het project werd
er een workshop georganiseerd die experts en beleidsmakers
rond de tafel bracht om te debatteren over hoe het beheer van
werelderfgoedsites in de toekomst beter georganiseerd kan
worden. De resultaten van deze workshops zullen binnenkort
worden gepubliceerd en verspreid.

OostenrijK
Immaterieel cultureel
erfgoed ondersteunen
De Nationale UNESCO
Commissie
van
Oostenrijk richtte in
2006 een Nationaal
Agentschap
voor
Immaterieel Cultureel erfgoed op. Objectieven waren het
begeleiden van het ratificatieproces in Oostenrijk voor het
toetreden tot de UNESCO-conventie voor de bescherming
van immaterieel cultureel erfgoed, het creëren van een
platform voor interdisciplinair overleg over de verschillende
aspecten van immaterieel erfgoed en het vergroten van het
publiek bewustzijn omtrent immaterieel erfgoed.
Het agentschap zal zich in de eerste plaats niet zozeer
concentreren op folklore en volkscultuur (zoals traditionele
muziek, dans, enz… ) maar wel op “kennis en praktijken
aangaande de natuur en het universum.” De achterliggende
gedachte daarbij is dat het jarenlang afgaan op technologische
ontwikkeling veel traditionele kennis omtrent de natuur heeft
overschaduwd terwijl dergelijke kennis van groot belang
kan zijn voor bijvoorbeeld duurzame ontwikkeling. Er zijn
al resultaten geboekt met het in kaart brengen van kennis in
Oostenrijk betreffende traditionele geneeskunde en omtrent
manieren om beter voorbereid te zijn op natuurrampen.

geschiedenis, op het moment dat het handvest van de UNESCO werd aangenomen waarmee
de organisatie in het leven werd geroepen, leefde binnen de internationale gemeenschap
een sterke overtuiging dat morele solidariteit, als basis voor een vreedzame samenleving,
kon worden bereikt door een nauwe onderlinge samenwerking van de intellectuele
gemeenschappen uit de verschillende staten. De preambule van het handvest van de UNESCO
begon dan ook met de verklaring: “Since wars begin in the minds of men, it is in the minds
of men the defences of peace must be constructed” (16 november 1945).
Stem krijgt gezicht
Als een direct gevolg van dit idee van een internationale, morele solidariteit werd het
betrekken van de civiele maatschappij, of het middenveld, bij de werking van de UNESCO
dan ook als een verplichting in de oprichtingsakte van de Organisatie opgenomen.
Concreet betekende dit dat niet uitsluitend de regeringen van de lidstaten, bij monde van
hun diplomaten, binnen de UNESCO het beleid zouden gaan bepalen maar dat ook het
middenveld een stem kreeg via Nationale UNESCO Commissies.
Met de commissies werd in ieder land dat lid is van de UNESCO een orgaan gecreëerd
waarin een brede vertegenwoordiging zetelt van de expertise en kennis waarover het land
in kwestie beschikt in de deelgebieden die tot het werkterrein van de Organisatie behoren:
onderwijs, sociale wetenschappen, natuurwetenschappen, cultuur en communicatie. De
commissies vormen aanspreekpunten die de Organisatie kunnen helpen bij de oriëntering en
de ontwikkeling van haar programma’s. Er bestaat een constante dialoog tussen de UNESCO
en haar commissies. Omdat deze commissies grotendeels bestaan uit lokale specialisten in
de domeinen waarin de Organisatie actief is, kunnen de meningen, standpunten en adviezen
ervan bijzonder verrijkend en inspirerend zijn voor de UNESCO bij het uitstippelen
van haar mondiale en regionale koers. En eens de UNESCO haar programma’s heeft
geïmplementeerd binnen een bepaald land, is het ook de commissie van dat land die de
UNESCO hierin verder kan bijstaan en, waar nodig, kan helpen bijsturen.
Voorbeeld krijgt navolging
Tot op de dag van vandaag is de UNESCO de enige organisatie binnen de VN-familie die
werkt met dit geïnstitutionaliseerde systeem van commissies om de belangrijkste intellectuele,
culturele, wetenschappelijke en educatieve instellingen uit haar lidstaten rechtstreeks bij
haar werkzaamheden te betrekken. Het is slechts vrij recent dat andere organisaties zoals de
Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds er op hameren om bij ontwikkelingsprojecten
in verschillende landen de civiele maatschappij te betrekken – en dit omdat men ondervond
dat projecten vaak enkel kans op succes hadden als ze een brede basis hadden binnen die
civiele maatschappij. Met de creatie van haar commissies was de UNESCO in 1945 haar tijd
dus eigenlijk ver vooruit.
In Artikel VII van het UNESCO-handvest, dat specifiek over de commissies gaat, vraagt
de Organisatie het volgende aan haar lidstaten: “Each Member State shall make such
arrangements as suit its particular conditions for the purpose of associating its principal
bodies interested in educational, scientific and cultural matters with the work of the
Organization, by the formation of a National Commission”. De vermelding van ‘as suits its
particular conditions’ leek in 1945 als het ware geschreven met de specifieke toekomstige

Pas vrij recent zijn andere internationale
organisaties begonnen met het betrekken
van de civiele maatschappij bij hun
ontwikkelingsprojecten. De UNESCO
deed dat van bij haar ontstaan en vervulde
zo een pioniersrol.
Belgische situatie in gedachten, waarbij er
een federale overheid bestaat met daarnaast
gemeenschappen en gewesten, elk met
hun eigen exclusieve bevoegdheden.
Uitzonderlijk België
De UNESCO erkent in principe enkel
nationale commissies omdat de Organisatie,
net zoals de andere instellingen binnen het
systeem van de Verenigde Naties, werkt
volgens het principe van één land, één
stem. In het geval van de UNESCO komt
hier nog bij: één nationale commissie. Laat
het echter geen verrassing zijn dat terwijl
dit principe van één nationale commissie
in de andere lidstaten hoegenaamd geen
probleem vormde, dit in België iets
moeilijker bleek te liggen…
In België bevinden namelijk zo goed
als alle bevoegdheden met betrekking
tot de UNESCO zich op het niveau
van de gewesten (monumentenzorg en
wetenschappen) en de gemeenschappen
(onderwijs, cultuur en media). Daarnaast
is het ook zo dat in het federale België het
beginsel ‘in foro interno, in foro externo’
van toepassing is op het buitenlandse
beleid. Dit principe bepaalt dat de
gemeenschappen en de gewesten exclusief
bevoegd zijn voor de internationale
aspecten van de bevoegdheden die ze ook
op nationaal vlak bezitten.
Als gevolg van deze vrij unieke situatie
waarbij een Belgische federale UNESCO
Commissie eigenlijk weinig tot geen
bevoegdheden zou hebben, streefde men
er dan ook al snel naar om in Vlaanderen
een Vlaamse UNESCO Commissie op te
richten en hetzelfde te doen in Wallonië.

UNESCO info

In 2004, terwijl de
voorbereiding van
de Conventie over
de bescherming en
promotie van de
diversiteit van culturele expressies in de laatste fase was
aanbeland (de conventie zou in 2005 door de Algemene
Conferentie van de UNESCO worden aangenomen – n.v.d.r.)
startte de Nationale UNESCO Commissie van Kroatië een
veelzijdig project om het gegeven ‘culturele diversiteit’ in de
kijker te zetten. Het project richtte zich zowel op het ruime
publiek als op meer specifieke doelgroepen zoals organisaties
uit het middenveld en beleidsmakers.
Voor het ruime publiek waren er onder meer een aantal
evenementen waarbij binnen- en buitenlandse culturele
expressies aan bod kwamen en organisaties uit het middenveld
konden hun mening geven over de ontwerpteksten van de
conventie (de Vlaamse UNESCO Commissie organiseerde
een gelijkaardig initiatief waarover in maart 2005 een
extra editie van UNESCO info verscheen – n.v.d.r.) tijdens
workshops. Onder impuls van de belangstelling die het
project genereerde, kwam er een parlementair debat dat het
belang van de conventie onderstreepte en waarbij alle partijen
hun steun ervoor toezegden.
Om de belangstelling voor culturele diversiteit niet te laten
wegebben, worden er jaarlijks op 21 mei, Werelddag voor
culturele diversiteit, dialoog en ontwikkeling, workshops en
concerten georganiseerd die regionale en internationale culturele uitingen aan bod laten komen.

Turkije - Beheer van werelderfgoedsites bijsturen

>
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Kroatië
Culturele diversiteit
promoten

Focus

Overlegplatform
De Vlaamse UNESCO Commissie bestaat uit twaalf
stemgerechtigde leden en drie leden met adviserende stem. Van
de twaalf stemgerechtigde leden zijn er vijf ambtenaren van
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, allen werkzaam
binnen de beleidsdomeinen waarin de UNESCO actief is. De
zeven andere leden zijn allen niet-ambtelijk, het zijn experts uit
het culturele veld, de wetenschappelijke en academische wereld
en de onderwijssector. Zij vormen een tegengewicht voor de
overheidsfunctionarissen binnen de commissie, maar zijn er
tegelijkertijd ook complementair mee; de commissie vormt als
dusdanig een overlegplatform waar de publieke en private sector
elkaar ontmoeten.
De Vlaamse UNESCO Commissie vervult een divers aantal taken,
waarvan er vele een cyclisch karakter hebben dat samenhangt met
de tweejaarlijkse Algemene Conferenties en de bijeenkomsten
van de Uitvoerende Raad van de UNESCO. De taken van de
commissie zijn ruwweg op te delen in 3 hoofdtaken: liaison,
advies en voorlichting.

UNESCO info
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Doorgeefluik
De Vlaamse UNESCO Commissie is sinds haar oprichting het
belangrijkste doorgeefluik tussen de UNESCO en Vlaanderen,
waarbij ze een informatiedoorstroming in twee richtingen
verzorgt: niet enkel wil de commissie de doorstroming van
Vlaamse expertise en beleidsadviezen richting de UNESCO
bevorderen, maar ze is er ook verantwoordelijk voor dat relevant
gedachtegoed en expertise die binnen de UNESCO gegenereerd
worden, in Vlaanderen worden verspreid. De commissie streeft er
zo naar om het gedachtegoed en de doelstellingen van de UNESCO
zo breed mogelijk ingang te doen vinden in Vlaanderen en wil,
het Handvest van de Organisatie indachtig, ook de academische
wereld en de belangrijkste culturele, wetenschappelijke en
educatieve instellingen uit Vlaanderen bij de werkzaamheden van
de UNESCO betrekken. De commissie verspreidt ook informatie
over de UNESCO-beurzenprogramma’s en zoekt kandidaten voor
de verschillende UNESCO-prijzen.

Naast advies over de ontwerpprogramma’s van de UNESCO,
wat ook in het oprichtingsbesluit als een structurele verplichting
voor de Vlaamse UNESCO Commissie werd opgenomen, staat de
commissie ook in voor onafhankelijk advies over alle onderwerpen
die de UNESCO betreffen.
Voorlichting
De derde hoofdtaak van de Vlaamse UNESCO Commissie is het
geven van voorlichting in Vlaanderen over de doelstellingen, het
programma en de werkzaamheden van de UNESCO. De commissie
organiseert daartoe regelmatig inhoudelijke bijeenkomsten,
stimuleert discussie en onderzoek over UNESCO-thema’s,
ondersteunt publicaties en helpt bij de deelname van Vlaamse
deskundigen aan UNESCO-activiteiten.
Wanneer er in Vlaanderen activiteiten worden georganiseerd
rond een bepaald thema dat in de UNESCO-sfeer thuishoort,
ondersteunt de commissie deze initiatieven op alle mogelijke
manieren. De commissie moet er dan ook mee voor zorgen dat de
bevolking in het algemeen, en de intellectuele gemeenschap in het
bijzonder, op de hoogte is van het werk van de UNESCO en dat
de onderlinge samenwerking tussen de civiele maatschappij en de
organisatie wordt bevorderd.
Kanttekening
Tot slot nog dit: UNESCO-comissies vormen de vaak noodzakelijke
stem uit het middenveld maar doordat de lidstaten vrij zijn om de
vorm en de structuur van hun commissie te bepalen, dreigt deze
stem in sommige landen echter te vaak een stem in de woestijn
te worden.
De UNESCO-commissies zijn uniek binnen het systeem van de
Verenigde Naties en bezitten het potentieel om de internationale
ambtenaren uit hun soms ivoren toren te halen en om de
problemen die leven binnen een lidstaat van de UNESCO tot op
het internationale politieke toneel te brengen.
Jan De Bisschop
Algemeen secretaris
Vlaamse UNESCO Commissie
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Voedselcrisis kondigt failliet
van het landbouwsysteem aan
D

ankzij de hogere oogstopbrengsten van moderne
gewasvariëteiten produceerde de wereld nog nooit zoveel
voedsel. En toch was de voedselvoorraad de voorbije 25 jaar
nooit lager dan vandaag. Tengevolge van de basisprincipes
van de economie zorgde dit voor stijgende prijzen: de
rekening voor de invoer van graan zal voor de armste landen
56% hoger liggen dan vorig jaar volgens de Voedsel- en
Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Sinds
maart van vorig jaar zijn de prijzen voor sojabonen en tarwe
respectievelijk met 87% en 130% gestegen.

de toekomst niet uitmonden in een chronische crisis. En
dat betekent het herbekijken van de manier waarop we aan
landbouw en handel doen.
Over de manier waarop we het roer moeten omgooien, bestaan
uiteenlopende meningen. Sommige ontwikkelingslanden
denken aan een terugkeer naar voedselproductie voor de
eigen bevoorrading, daarbij onder meer gesteund door de
Franse minister voor Landbouw, Michel Barnier, die Afrika
en Latijns-Amerika aanspoort om net zoals Europa een
gemeenschappelijk landbouwbeleid te
ontwikkelen door regionale blokken
te vormen die zelfvoorzienend zijn
op het vlak van voedsel. Anderen,
zoals de VS-vertegenwoordiger bij
de FAO, Gaddi Vasquez, argumenteren dat de wederzijdse
afhankelijkheid van de wereldmarkt voor voedsel een goede
zaak is. Er bestaat een consensus over het feit dat landen meer
voedsel zullen moeten produceren maar sommigen lijken
bereid om daarbij het sociaal welzijn en het milieu op het spel
te zetten, terwijl de huidige moeilijke situatie net voor een
groot deel te wijten is aan een dergelijke kortetermijnvisie.

“Het UNESCO-rapport
komt er niets te vroeg”

Tientallen landen worden
opgeschud door voedselrellen.
In maart alleen al, was dat
het geval in Burkina Faso,
Egypte, de Filippijnen, Haïti, Indonesië, Ivoorkust, Kameroen,
Madagaskar, Marokko en Senegal. In Pakistan en Thailand werd
het leger ingezet om te voorkomen dat mensen voedsel uit velden
en warenhuizen plunderden. In Haïti leidden de rellen tot het
aftreden van de eerste minister.

Een van de factoren verantwoordelijk voor de hogere prijzen,
is de groeiende vraag, in het bijzonder van in ontwikkeling
zijnde economieën waar steeds meer monden gevoed moeten
worden. Doordat de consumptie van vlees toeneemt, moet er
steeds meer grond gebruikt worden om voeder voor vee te
telen. Maar mensen moeten niet enkel concurreren met vee
voor voedsel. Er zijn bijvoorbeeld ook de biobrandstoffen
die heel wat landbouwgrond opeisen. En de crisis wordt ook
toegeschreven aan de stijgende olieprijs die de transportkosten
opdrijft, aan financiële speculatie op de internationale markt en
aan het afwijkend klimaat in vooral Afrikaanse en Aziatische
landen.
Zoals de FAO voedseltop in juni aantoonde, waar donors 5
miljard dollar noodhulp toezegden, moeten we snel en efficiënt
reageren op de voedselcrisis. Maar we zijn het verplicht aan
de landen die het moeilijk hebben om structurele maatregelen
te treffen om ervoor te zorgen dat dergelijke crisissen in

Het is dan ook niets te vroeg dat op de hoofdzetel van de
UNESCO in april het eerste globale rapport over de staat van
de landbouw is voorgesteld. De International Assessment of
Agricultural Science and Technology for Development, die
hieronder uitgebreid aan bod komt, bevestigt dat de manier
waarop we momenteel aan landbouw en handel doen, zowel
arme mensen als het milieu tekortdoet. Als er niet snel iets
verandert, zo waarschuwt het rapport, dreigt voor veel landen
een sociale en milieuramp.

UNESCO info

In haar toespraak tijdens de plechtige installatie van de nieuwe
commissie, beschouwde toenmalig Vlaams minister voor het
Buitenlandse Beleid, Patricia Ceysens, de oprichting van de
Vlaamse UNESCO Commissie als “het sluitstuk van de duurzame
samenwerking tussen Vlaanderen en de UNESCO.” Voortaan
beschikte Vlaanderen over een eigen orgaan dat de Vlaamse
regering kon adviseren over UNESCO-aangelegenheden en
dat de samenwerking tussen Vlaanderen en de UNESCO kon
bevorderen. De Franstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest, de
Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap
richtten in 2007 langs hun zijde gezamenlijk eveneens een
UNESCO-commissie op.

Advies verlenen
Een UNESCO-commissie ondersteunt ook haar eigen regering
door haar advies te verlenen over UNESCO-materies. Doorgaans
doen regeringen beroep op hun commissie voor advies bij het
ontwikkelen van het standpunt dat de lidstaat zal innemen in de
diverse overlegorganen van de UNESCO waarin het programma
en het beleid van de organisatie vastgelegd worden. Het gaat
hierbij vooral om adviezen met betrekking tot de middellange
termijnplannen en de tweejaarlijkse budgetplannen van de
UNESCO zoals deze door het Secretariaat van de Organisatie in
Parijs worden voorbereid om ze vervolgens voor te leggen aan de
lidstaten. Deze plannen worden grotendeels op voorhand besproken
en van adviezen voorzien tijdens de regionale consultaties van de
UNESCO-commissies en op de bijeenkomsten van de Uitvoerende
Raad. De definitieve besluitvorming erover vindt plaats tijdens de
tweejaarlijkse Algemene Conferenties waaraan al de lidstaten van
de UNESCO deelnemen.
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Vlaamse UNESCO Commissie
Na een eerste poging, met een commissie die werd opgericht bij
Besluit van de Vlaamse Executieve op 18 september 1991, maar
die niet optimaal werkte, werd in 2003 door een besluit van de
Vlaamse regering de nieuwe Vlaamse UNESCO Commissie
opgericht, zoals deze ook vandaag nog actief is.

Focus
Een gezamenlijk rapport van een aantal internationale organisaties, waaronder de
UNESCO, analyseert de toestand en roept op tot verandering.

> Mondiaal <

Moderne landbouw
fnuikt mens en milieu
Terwijl de prijzen voor landbouwproducten zoals rijst, maïs en tarwe recordprijzen
bereiken en zorgen voor sociale spanningen in meer dan 40 landen, werd op 15 april 2008
een rapport voorgesteld op de hoofdzetel van de UNESCO in Parijs dat besluit dat de regels
voor de moderne landbouw moeten veranderen. Het rapport gaat uit van de Voedsel- en
Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), de Wereldmilieu Faciliteit, het VNOntwikkelingsprogramma (UNDP), het VN-Milieuprogramma (UNEP), de UNESCO, de
Wereldbank en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
Voedselproductie moet anders
De wijze waarop we voedsel produceren zal radicaal moeten veranderen, willen we de
armen en de mensen die honger lijden beter dienen en willen landen kunnen omgaan met
een groeiende bevolking en klimaatverandering zonder dat het sociale systeem ineenstuikt
en het milieu kapotgaat. Dat is de centrale boodschap van de International Assessment of
Agricultural Science and Technology for Development. Het rapport stelt een reeks opties
voor voor het varen van een nieuwe koers, waaronder meer erkenning voor de rol van kleine
boeren, nieuwe handelsregels en een ‘agro-ecologische’ benadering van de landbouw.
Het rapport dat voorligt is de vrucht van drie jaar werk met input van 400 wetenschappers
onder leiding van een bureau samengesteld uit vertegenwoordigers van regeringen van
ontwikkelde en ontwikkelingslanden, NGO’s, producenten, instituten en de privé-sector.
57 landen keurden het rapport goed in Johannesburg op 12 april 2008. De Wereldbank en
de FAO stonden aan de wieg van het proces, ze lanceerden het in 2002 op de Wereldtop
voor Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg.
Problematiek in een ruim kader
Oorspronkelijk zou het rapport enkel handelen over voedselproductie. Dat kader werd later
uitgebreid om ook sociale rechtvaardigheid, traditionele kennis, gezondheid, genderissues
en het milieu te omvatten. De analyse van de staat van de globale landbouw bespreekt
onderwerpen zoals biobrandstof, genetisch gemodificeerde gewassen, afnemende
biodiversiteit, het gebruik van traditionele landbouwkennis, handelsspanningen,
intellectueel eigendomsrecht, milieuverloedering en de impact van klimaatverandering.

UNESCO info

Het opstellen van het rapport bracht de nodige spanningen met zich mee.
Vertegenwoordigers van de industrie deelden niet altijd het standpunt van de andere partijen
die vertegenwoordigd waren in het bureau. Vooral over genetisch gemodificeerde gewassen
lagen de meningen ver uiteen. De spanningen bereikten een hoogtepunt in oktober toen
Monsanto en Syngenta, twee leden van CropLife International (een wereldfederatie van
de industrie die actief is in de plantenwetenschap) zich terugtrokken.
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Tegenstrijdige visies
Het gerenommeerde wetenschappelijk blad Nature publiceerde in januari een opiniestuk
waarin een woordvoerder van CropLife geciteerd werd die de beslissing om op te stappen
als volgt toelichtte: “De keuze om op te stappen was ingegeven door het feit dat onze
leden er niet in slaagden om het perspectief van de industrie te laten aan bod komen
in de ontwerprapporten. Een van die perspectieven is de mening dat biotechnologie van

voldoende voedsel om ondervoeding met de helft te verminderen
in het gebied van Azië en de Stille Oceaan en in Latijns-Amerika
sinds 1970.
Te veel mensen blijven achter
Hoewel de voedselconsumptie per persoon is toegenomen, 61%
van de wereldbevolking eet meer dan 2.730 calorieën per dag,
merkt een derde van de wereldbevolking niets van de vooruitgang
van de landbouwwetenschap. In grote delen van Afrika en OostAzië worden er weinig moderne gewasvariëteiten gekweekt. In
Afrika ten zuiden van de Sahara daalde de oogst per persoon
tussen 1970 en 1980 en sindsdien stagneerde de opbrengst.
Ongeveer 30% van de Afrikanen lijdt chronisch honger.

Robert Watson, die de leiding had over
het project, tilde niet al te zwaar aan de
situatie. “Ik wist altijd al dat dit proces
als het ware een sociaal experiment was,”
zo verklaarde de voormalige topman voor
Wetenschap van de Wereldbank. “Als
we een debat kunnen op gang brengen,
bijvoorbeeld over de mate waarin de
landbouwwetenschap erin slaagt om
tegemoet te komen aan de behoeften van
de armen of over de vraag of iedereen
voordeel heeft bij vrije handel, dan vind
ik dat een succes.”

Maar de armoede blijft ook welig tieren in landen zoals India,
Mexico en Thailand die meteen overstag gingen voor moderne
gewasvariëteiten. Thailand is de grootste exporteur van rijst maar
43% van de landelijke bevolking leeft er onder de armoedegrens
– ondanks het feit dat de uitvoer met 65% steeg tussen 1985 en
1995. Een gelijkaardig verhaal valt te vertellen over LatijnsAmerika en de Caraïben die een derde van ’s werelds moderne
gewasvariëteiten produceren: 37% leeft onder de armoedegrens
en 10% lijdt honger of is ondervoed desondanks de verbeterde
oogsten.

Kantelmoment voor de landbouw
“We staan misschien wel op een keerpunt
in de landbouw,” denkt Guillen Calvo
van de UNESCO. “Nadat we jarenlang
arme landen hebben aangespoord om
gewassen voor de export te produceren
(zogenaamde ‘cash gewassen’) zodat
ze deviezen konden aantrekken voor
het afbetalen van schulden en voor
andere doeleinden, adviseren alle grote
ontwikkelingsagentschappen diezelfde
landen nu om vooral te investeren in
landbouw voor eigen bevoorrading.”
Het
gevoel
dat
de
moderne
landbouwpraktijken de armen tekortdoet,
wint terrein. Wat is er misgelopen? Er
werden moderne variëteiten geïntroduceerd
om de oogsten te vergroten en zo de
honger te verminderen en te vermijden
dat steeds grotere stukken grond opgingen
aan landbouw. Er kwamen moderne
variëteiten van graansoorten, maar ook van
wortel-, proteïne en tuinbouwgewassen
die breed ingang vonden. Azië kweekt
moderne graanvariëteiten op 60-80% van
de gecultiveerde grond, ook in LatijnsAmerika komen ze vaak voor. Dankzij
de toepassing van landbouwkennis met
betrekking tot het kweken van gewassen
en vee, door genetische verbeteringen,
irrigatie, beter beheer, groter gebruik van
meststoffen, pesticiden en mechanisering,
zorgden moderne gewasvariëteiten voor

Latijns-Amerika is de grootste uitvoerder van voedsel, beschikt
over een rijke voorraad zoetwater en uitgestrekte gronden die
geschikt zijn voor de landbouw, maar voert toch veel van zijn
voedsel in waardoor het afhankelijk is van de internationale markt
en waardoor de lokale productie verstoord wordt.
India profiteerde het meest van de nieuwe landbouwtechnologie
maar het aantal landloze landelijke boeren steeg er van 28
miljoen tot 50 miljoen tussen 1951 en de jaren 1990. Bovendien
kampt het land met een van de grootste problemen inzake
kinderondervoeding.
Internationaal economisch beleid faalt
Het rapport komt tot de vaststelling dat “de internationale
beleidslijnen die economische groei via landbouw promoten, niet
noodzakelijk een oplossing bieden voor het armoedeprobleem.”
Een van de gevolgen van de maatregelen voor structurele bijsturing
zoals de Wereldbank die uitdroeg, was dat arme boeren hun land
opgaven omdat ze zich de kunstmest, pesticiden en insecticiden
niet konden veroorloven die noodzakelijk zijn om moderne
gewasvariëteiten te telen. Dit is meteen ook een van de redenen
van de grote migratie van landelijke gebieden naar steden in India
en andere landen.

>

De liberalisering van de landbouwhandel lijkt ook maar
weinig voordeel op te leveren voor kleine boeren en landelijke
gemeenschappen. Zo was Kenia bijvoorbeeld tot de jaren 1980
in staat om in zijn eigen voedselbehoeften te voorzien. Nu
voert het 80% van zijn voedsel in terwijl 80% van zijn uitvoer
landbouwproducten betreft. Het rapport concludeert: “het
openstellen van nationale landbouwmarkten voor internationale
concurrentie zonder dat er een basisinfrastructuur en nationale
instellingen zijn ingericht, kan de landbouw, de bestrijding van
armoede, het milieu en de voedselveiligheid ondermijnen.”

Tijdens de voorbereiding van het rapport liepen de discussies
omtrent genetisch gemodificeerde gewassen hoog op.
Wereldhandel ontwricht lokale economie
Een van de meest flagrante voorbeelden van de perverse
effecten van geliberaliseerde handel is te zien in Mexico. Het
land van de maïs begon dat product massaal in te voeren uit de
Verenigde Staten na de ondertekening van het Noord-Amerikaans
Vrijhandelsakkoord met de VS en Canada begin de jaren 1990. De
gesubsidieerde Amerikaanse maïs was aantrekkelijker geprijsd
dan de lokaal geproduceerde Mexicaanse maïs. Maar toen de
VS besloot om een deel van zijn productie te gebruiken voor het
produceren van ethanol, steeg de marktprijs van maïs. Het gevolg
was dat de tortilla, een basisvoedselproduct in Mexico, voor veel
Mexicanen onbetaalbaar werd, hetgeen vorig jaar leidde tot de
zogenaamde ‘tortillarellen’ die pas konden bezworen worden
nadat de regering een maximumprijs voor maïs instelde.
De Chinese overheid schat dat 10 miljoen landbouwers zullen
ontheemden als het land de regels van de Wereldhandelsorganisatie
(WTO) invoert en dat de levensstandaard van nog eens 200
miljoen kleine boeren zal achteruitgaan tengevolge van
verdere liberalisering van de handel en industrialisering van de
landbouw.
Zelfs in Noord-Amerika, waar het industriële model van de
landbouwproductie het meest ontwikkelt is, gingen in de VS
38.000 kleine boerderijen failliet tussen 1995 en 2000 en in Canada
verdubbelden de landbouwschulden sinds het vrijhandelsakkoord
tussen Canada en de VS van 1989.
Hoewel sommige van hun leden nadelige gevolgen ondervinden
van de huidige handelsregels, zijn veel OESO-landen “sterk
gekant tegen elke verandering in het handelsbeleid of het
subsidiesysteem. Zonder dergelijke hervormingen zullen veel
arme landen het moeilijk blijven hebben,” zo merkt Hans Herren
op, een van de ondervoorzitters van het bureau.
Telen voor eigen consumptie
“Onder regeringen lijkt er een consensus te bestaan dat landen
in crisis zelfvoorzienigheid op het vlak van voedsel moeten
ontwikkelen,” zegt Guillen Calvo. “Zo geven ze dus toe dat
landbouw niet volstaat om buitenlandse middelen aan te trekken
om in andere sectoren te investeren. Het is belangrijk dat
landen sterke lokale landbouwsystemen ontwikkelen en beter
gebruik maken van lokale en regionale markten. De moderne
landbouwpraktijken zijn gebaseerd op een industriële aanpak die
geen rekening houdt met kleine boeren.” >
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samenleving kreunen onder de gevolgen van de huidige landbouw- en handelspolitiek.

groot belang is voor het terugdringen
van armoede en honger, en is gebaseerd
op de grote (en toenemende) vraag van
boeren naar biotech gewassen in de hele
ontwikkelingswereld.” Het blad merkte
daarbij op dat “de mening dat biotechnologie
alleen het armoede- en hongerprobleem
niet kan oplossen, algemeen aanvaard
is onder landbouwwetenschappers en
beleidsmakers.”
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De prijzen voor voeding en grondstoffen swingen de pan uit en het milieu en de

Focus

In dat kader winnen een aantal concepten en modellen aandacht en steun. De auteurs van
het hoofdstuk over Latijns-Amerika verwijzen herhaaldelijk naar voedselsoevereiniteit,
een term die in 1996 is geïntroduceerd. Dit bekende en veelbesproken concept gaat verder
dan zelfredzaamheid inzake voedsel. Voedselsoevereiniteit stelt dat de bevolking het
recht heeft om zelf haar behoeften inzake voedsel, landbouw, vee en visserijsystemen
te definiëren, in plaats van daarover gedicteerd te worden door bepaalde internationale
marktkrachten. Het is een concept dat vooral voorstanders heeft onder inheemse
bevolkingen, kleine boeren en sommige boerenbewegingen maar dat economisten niet
kan bekoren omdat zij de geliberaliseerde internationale handel blijven verdedigen.”
Nefaste gevolgen van de subsidiepolitiek
De ontwikkelde landen zijn goed voor 63% van de wereldwijde uitvoer van
landbouwproducten. Met uitzondering van Australië en Nieuw-Zeeland geven alle OESO
landen hoge subsidies aan de landbouw en heffen ze rechten (ter bescherming van de
grenzen) op de invoer van landbouwproducten. Deze protectionistische maatregelen
vertegenwoordigden 45% van de productieprijs voor de export in de periode 2000-2002.
En dat terwijl “de ontwikkelingslanden globaal genomen de gemiddelde invoerrechten
van 30% in 1990 lieten zakken tot 18% in 2000,” volgens het rapport.
De WTO Overeenkomst over Landbouw beperkt de mate waarin regeringen de eigen
landbouwproducenten mogen steunen. Voor ontwikkelingslanden ligt het plafond op 20%.
Maar het is vooral het gebrek aan middelen dat daadwerkelijk de omvang van de steun

Agro-ecologie: een woord dat uitleg vraagt
Agro-ecologie is een wetenschap die ontstaan is uit het
samenbrengen van wetenschappelijke en inheemse kennis en
erop gericht is om de negatieve impact van de conventionele
landbouw te verminderen door diversificatie van de productie en
door het gebruik van ecologisch vriendelijke technologie.
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De methoden die daarvoor gebruikt worden variëren en zijn
lokaal gebonden. Er gelden wel een aantal criteria om te komen
tot agro-ecologie:
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- Gebruik hernieuwbare bronnen voor energie in plaats van niethernieuwbare bronnen
- Gebruik biologische meststoffen
- Gebruik zoveel mogelijk hulpbronnen die op de boerderij
voorhanden zijn
- Bewaar voedingstoffen voor de bodem en voorraden van
organische materie op een duurzame manier

Arme landen zijn de dupe
Kleine boeren lijden immers onder de
concurrentie van ingevoerde producten die
goedkoper zijn dan de eigen producten,
wat te wijten is aan de hoge subsidies voor
uitvoer die OESO-landen aan de eigen
producenten toekennen, zoals in het geval
van de tortillacrisis in Mexico. Om een
ander voorbeeld te noemen: door delen
van de landbouwmarkt open te stellen
voor geliberaliseerde handel, zakten de
katoenprijzen met 55% in India tussen
1996 en 2003 door de concurrentie met
de invoer van gesubsidieerde producenten
zoals uit de VS. Het leidde tot drama’s bij
berooide Indiase katoenboeren.
Men zou kunnen denken dat prijzensteun
voor binnenlandse producenten een oplossing
kan bieden, maar dergelijke maatregelen
hebben soms ongewenste effecten. “In
Punjab Haryana in India, bijvoorbeeld, zorgt
de minimale prijzensteun voor tarwe en rijst
ervoor dat de pogingen tot diversificatie
gefnuikt worden,” aldus het rapport. “De
return van verzekerde graanprijzen zetten
een rem op de omschakeling naar meer
risicovolle gewassen die het potentieel op
grotere opbrengst hebben.” >

- Spaar water uit en gebruik efficiënte irrigatiesystemen
- Bewaar genetische hulpbronnen en houd vast aan lokale
gewasvariëteiten
- Beheer ecologische relaties en blaas mogelijke ecologische
relaties op de boerderij nieuw leven in
- Teel twee verschillende gewassen op eenzelfde stuk grond en
voorzie gewassen om bodemerosie tegen te gaan
- Bescherm de bodem tegen erosie van wind en water en zorg
voor meer waterinfiltratie en aanvulling van grondwater
- Stem het zaaien van gewassen af op de fysieke capaciteiten
van het boerderijlandschap
- Gebruik verschillende variëteiten en soorten van gewassen
en dieren op de boerderij en vermijd afhankelijkheid van een
gewas of product
- Zorg dat de lokale bevolking zijn eigen ontwikkeling in handen
heeft en betrek boeren bij het beleid
- Promoot een multidirectionele uitwisseling van kennis, in
plaats van een top-down benadering en maak gebruik van
inheemse kennis

Fundamentele verschillen erkennen
“Uniforme regels over de aard en de omvang van steun kunnen
niet op dezelfde manier worden toegepast op ontwikkelde en
ontwikkelingslanden,” stelt het rapport. “De minst ontwikkelde
landen kunnen onmogelijk gelijke tred houden met de
concurrentiekracht van grotere en meer complexe economieën.
Differentiële markttoegang, gedurende bepaalde periodes, kan
de minst ontwikkelde landen baat doen hebben bij internationale
handel.” Er loopt een project bij de Wereldbank om te peilen
naar de impact van liberalisering en structurele aanpassingen op
landelijke gemeenschappen.
“Alhoewel velen het als een succesverhaal beschouwen,
zijn de voordelen van de verhoging van de productie van de
wereldlandbouw ongelijk verdeeld,” zegt Robert Watson. Meer
zelfs, “we zetten voedsel op tafel dat goedkoop lijkt maar het is
voedsel dat niet altijd gezond is en veel kost op het vlak van water,
bodem- en biodiversiteit waar ons aller toekomst van afhangt.”
Naar schatting een derde van de bodem die zijn eigenschappen of
rijkdom zag afnemen, is beschadigd door landbouwactiviteit.
Huidige landbouw erg belastend voor milieu
Het rapport merkt op dat in Oost- en Zuid-Azië en in het gebied
van de Stille Oceaan, de vervuiling zal blijven toenemen als de
ontwikkeling van de landbouw op de huidige manier verder gaat.
Zo’n 60% van de ecosystemen is er aangetast of wordt op een
niet-duurzame manier gebruikt en de vervuiling met stikstof ten
gevolge van het gebruik van kunstmest zal blijven stijgen. Zonder
politiek engagement “zal de neerwaartse spiraal naar sociaaleconomische spanningen en ecologische schade snel en misschien
zelfs onomkeerbaar zijn.”
Irrigatie was essentieel om winst te behalen uit de nieuwe
gewasvariëteiten die grote oogsten opleveren en bijzonder goed
reageren op kunstmest. Tussen 1961 en 2000 verdubbelde het
gebied geïrrigeerde grond wereldwijd tot 277 miljoen hectare,
wat overeenkomt met 18% van de landbouwgrond. Twee
derde daarvan bevindt zich in Azië, waar 35% van alle grond
gebruikt voor landbouw, geïrrigeerd is. Ongeveer 40% van de
wereldgraanproductie komt van geïrrigeerde grond, waaronder
80% van de Chinese graanoogst. Maar in veel Aziatische landen
stijgen de graanoogsten niet langer, ondanks de irrigatie. Zo komt
het dat de gemiddelde groei van de oogst in Oost- en CentraalAzië beneden het wereldgemiddelde ligt en dat veel landen meer
voedsel invoeren dan uitvoeren.
Irrigatie bedreigt watervoorraad
Irrigatie bracht hoge kosten met zich mee, zowel op sociaal als op
ecologisch vlak. Ganse gemeenschappen werden ontheemd om
plaats te maken voor grote dammen en het afleiden van water van
rivieren, meren, oases en andere drasgronden die afhankelijk zijn
van grondwater, zorgde voor verzilting, erosie, achteruitgang van
biodiversiteit, introductie van vreemde soorten, problemen met de
waterkwaliteit en genetische isolatie door habitatfragmentatie.
Verzilting en het onttrekken van grondwater tengevolge van
niet-efficiënte irrigatie vormen een groot probleem in Centraalen West-Azië en in Noord-Afrika, het treft ook de helft van de
geïrrigeerde gronden in de vlaktes van de Eufraat en in Pakistan.

De invoer van Amerikaans maïs ontwrichtte de Mexicaanse
economie. Een treffend voorbeeld van de soms perverse
gevolgen van geliberaliseerde handel.

De helft van de hernieuwbare waterbronnen in de regio staan
onder het peil dat voldoende is voor ontwikkeling (500 kubieke
meter per persoon per jaar).
Naarmate de bevolking toeneemt zal de strijd om water
toenemen. De landbouw slorpt nu al 70% van het waterverbruik
op. Het rapport waarschuwt dat “met de huidige manier van
watergebruik, een toenemende bevolking en een veranderend
dieet, het waterverbruik voor voedsel- en vezelproductie met 7090% kan stijgen.” Meng dit gegeven met de verwachte gevolgen
van klimaatverandering voor Afrika, Azië en het gebied van de
Stille Oceaan en je hebt een explosieve cocktail. Tussen nu en
2020, zal de hoeveelheid beschikbaar water per persoon in Oosten Zuid-Azië en het gebied van de Stille Oceaan terugvallen tot
een derde van de hoeveelheid die in 1950 beschikbaar was, op
sommige plaatsen zelfs nog minder dan dat.
Traditionele keuken verdwijnt
Een van de oorzaken van de huidige voedselcrisis is de globale
homogenisering van de eetgewoonten. “Veel landen zijn afgestapt
van hun traditionele voeding om over te stappen op een meer
Westers dieet met de nadruk op slechts een handvol granen en
op de consumptie van een copieuze hoeveelheid suiker en vlees,”
merkt Guillen Calvo op. “Dit creëerde een grote afhankelijkheid
van de buitenlandse markten. We zijn weliswaar nog niet
voorbij het punt waar geen terugkeer meer mogelijk is, maar de
boodschap is duidelijk: als landen niet vasthouden aan een rijke
landbouwbiodiversiteit, zullen ze nog meer afhankelijk worden
van een slinkend aanbod aan granen.”
Het verlies van genetische diversiteit is een groot probleem voor het
zuiden van de Sahara. Een aantal soorten en gewassen die slechts een
klein deel van de wereldhandel uitmaken, zijn er basisvoedselproducten
zoals teff en yam. Het is paradoxaal dat zuidelijk Afrika een tekort
heeft aan voedsel dat rijk is aan micronutriënten terwijl het over een
groot potentieel van genetische landbouwgewassen beschikt. Ethiopië
beschikt bijvoorbeeld over 12 gewassen die rijke oogsten zouden
kunnen opleveren, zoals de groente okra en het peulgewas yeheb. >
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Verschillende visies voor verandering
“Nu zijn landen het er over eens dat de landbouw voor de eigen bevoorrading nieuw
leven moet ingeblazen worden,” aldus Calvo. “Maar de meningen over hoe dit moet
worden aangepakt, zijn verdeeld. Het rapport stelt voor dat er meer wordt gericht op een
landbouw met kleine boeren, dat er beter gebruik wordt gemaakt van de lokale kennis
van de gemeenschap, en dat de voorkeur gegeven wordt aan methoden die minder
chemische meststoffen, pesticiden en insecticiden vergen. Het hogere doel is daarbij om
zelfredzaamheid inzake voedsel te bereiken en tezelfdertijd het milieu te beschermen.”

beperkt: tot bijvoorbeeld 2% in Bangladesh
en 8-10% in India en Vietnam. Landen met
een gemiddelde uitvoer zoals India zouden
graag een overeenkomst zien waarbij de
omvang van de steun die ze zich nu kunnen
veroorloven, behouden blijft en waarbij de
toegelaten steun die de ontwikkelde landen
mogen geven, ingeperkt wordt.
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“Het rapport meldt dat intensieve landbouw met de nadruk op gewassen zoals katoen,
koffie, sojabonen en oliepalm voor de uitvoer, het milieu heeft aangetast zonder op
aanzienlijke wijze de armoede te hebben verminderd,” zegt Calvo. “We beseffen dat het
beleid ten voordele van gewassen voor de export in plaats van voor de eigen bevoorrading,
landen in een positie heeft gebracht waarbij ze sterk afhankelijk zijn van import. Dat besef
is er mede gekomen dankzij dit project.”

Focus

Het rapport maakt gewag van een bijkomende reden om de landbouwgrond niet uit te breiden.
Zowel Afrika en Latijns-Amerika beschikken over “grote delen van niet-gecultiveerde
grond maar uit schattingen blijkt dat slechts een fractie van deze gebieden – 7% in Afrika
en 12% in Latijns-Amerika en de Caraïben – vrij zijn van de bodembeperkingen die het
mogelijk maken om te komen tot een winstgevende en duurzame productie.” Bovendien
zijn veel van de niet-ontwikkelde gebieden van regionaal of mondiaal belang voor de
biodiversiteit en de ecosystemen, zoals bijvoorbeeld de tropische wouden.
Patenten rem voor duurzame ontwikkeling?
De controle van plantengenen is ook een bekommernis aangaande de biodiversiteit. In
mei berichtte The Washington Post dat enkele giganten van de landbouwbusiness, BASF
(Duitsland), Monsato (VS) en Syngenta (Zwitserland), ongeveer 530 aanvragen voor
patenten hebben ingediend om bijna twee derden van de klimaatgerelateerde genenfamilies
te controleren. Deze genetisch gemodificeerde gewassen zijn ontwikkeld om droogte en
andere milieufactoren te weerstaan. Volgens de ETC Groep, een in Canada gevestigde
actiegroep die kleine boeren verdedigt, kan dit de ontwikkeling van nieuwe soorten door
openbare instellingen in het gedrang brengen terwijl deze instellingen net hun verbeterde
variëteiten gratis beschikbaar maken.
Genenpatenten maken doorgaans het eeuwenoude gebruik om zaden van de oogst te
sparen om te herplanten onmogelijk en eisen daarentegen dat boeren elk jaar opnieuw
de hightech zaden aankopen. Er is ook het voorbeeld van een BASF patent dat een
bepaald gen claimt dat tolerant is voor bepaalde milieufactoren en wil verhinderen dat
concurrenten het gebruiken in meer dan 30 van de meest voorkomende gewassen zoals
maïs, rijst, sojabonen, koffie, koolzaad en tarwe.
Richard Jefferson, de stichter van Cambia, een in Australië gevestigd non-profit instituut
dat bedrijven helpt om samen te werken rond patenten, gebruikt een mildere toon: “Ik
vind het niet erg dat een bedrijf als Monsato dergelijke middelen ontwikkelt, ik vind het
erg dat we niet over een economische ecologie beschikken die toelaat dat andere bedrijven
kunnen concurreren met deze bedrijven.”
Kennis aanwenden voor nieuwe strategie
Het rapport roept op om de rijkdom aan landbouwkennis en -expertise die de voorbije
decennia is opgebouwd, aan te wenden voor het ontwikkelen van strategieën die
productiviteit combineren met het beschermen van natuurlijke hulpbronnen zoals de
bodem, water, bossen en biodiversiteit.
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Het is aangewezen dat de landbouwwetenschap meer nadruk gaat leggen op het vrijwaren
van natuurlijke rijkdommen en op ‘agro-ecologische’ (zie kader) praktijken. Tot deze
praktijken behoren het gebruik van natuurlijke meststoffen, biopesticiden en traditionele
zaden, het vermijden van monoculturen – bijzonder kwetsbaar voor het uitbreken van
plagen en ziektes – en het terugdringen van de afstand tussen de landbouwproductie en
de consument. Nu er ook voedselrellen uitbreken in steden, is een van de voorstellen
van het rapport om landbouw rond steden te ontwikkelen en om groentetuinen in
voorsteden te introduceren. Landbouw rond steden betekent minder transportkosten en

oogstopbrengsten, onvoldoende voedsel kan voortbrengen om
de wereld te voeden. Een studie kwam na onderzoek van 300
casestudies wereldwijd echter tot het besluit dat “organische
landbouw genoeg voedsel kan produceren voor 2.540-4.380
calorieën per persoon per dag, afhankelijk van het model dat wordt
gebruikt.” De auteurs, verbonden aan de Universiteit van Michigan
(VS), stelden vast dat “in ontwikkelingslanden, organische
boerderijen 57% meer resultaat boekten dan conventionele
praktijken, hetgeen aantoont dat er mogelijkheden zijn voor de
uitbreiding van organische methoden.”

Nieuwe aanpak belonen
Andere beleidsopties zijn het stopzetten
van
subsidies
die
niet-duurzame
praktijken stimuleren zoals intensieve
landbouw en het laten spelen van markten andere mechanismen om bepaalde
landbouwdiensten te regelen en te
bevoordelen. Landen zouden ook kunnen
onderzoeken hoe ze landbouwers kunnen
belonen die bijvoorbeeld waardevolle
draslanden niet draineren of die bossen
gebruiken om koolstofemissies te
verminderen. Maar om boeren te doen
overschakelen op meer duurzame
manieren van werken, zullen ze ook
bepaalde garanties moeten krijgen zoals
het recht op het gebruik van bepaalde
gronden en waterbronnen en moeten er
ook maatregelen voorzien worden om
risico’s te beperken, zoals mogelijkheden
voor kredieten en verzekeringen.

Mensen voorop plaatsen
Het rapport oppert dat een landbouwbeleid waarbij voorrang
gegeven wordt aan het ondersteunen van kleine boeren in plaats
van aan technische oplossingen, voortaan de voorkeur moet
krijgen. Het haalt aan dat in de ontwikkelingsgebieden van
Azië, veel kleine boeren ontheemd zijn nadat hun grond werd
ingenomen voor industrieel gebruik en door de nadruk die gelegd
werd op handel, hetgeen “leidde tot de verwaarlozing van de
plattelandsontwikkeling en van niet-handelsgeretaleerde sectoren
van de economie.”
Volgens de topman van de FAO, Jacques Diouf, is het hoog tijd dat
de trend waarbij steeds minder openbare middelen geïnvesteerd
worden in landbouw en de ontwikkeling van landelijke gebieden,
een halt toegeroepen wordt. Hij denkt dat “de privé-sector ook
meer zou investeren in landbouw en aanverwante sectoren als de
juiste openbare investeringen gebeurden.” De stijgende prijzen
van grondstoffen zet sommige bedrijven nu reeds aan om nauwer
te gaan samenwerken met landbouwers en hen eerder als partners
in het productieproces te beschouwen.

Het rapport stelt voor om beloningen te
voorzien voor boeren die op een meer
milieuvriendelijke manier ongedierte en
parasieten bestrijden alsook om steun te
verlenen aan alternatieve markten zoals die
voor bioproducten, en aan de certificatie
van duurzame visserij en organische
landbouw. Ook de lokale markten moeten
versterkt worden.

“We moeten meer voedsel produceren daar waar het dringend
nodig is,” zegt Diouf. “We moeten ervoor zorgen dat kleine
boeren toegang hebben tot landbouwgrond en water en tot
essentiële middelen zoals zaad en meststof, zodat ze meer kunnen
produceren in reactie op de hoge prijzen waardoor hun inkomen
stijgt en ook consumenten er op termijn bij winnen.”

Organische landbouw als mogelijke
oplossing
Organische landbouw is een van de
manieren om op een geïntegreerde manier
ongedierte en parasieten te bestrijden. Deze
vorm van landbouw vermijdt het gebruik
van synthetische meststoffen en pesticiden.
Steeds meer consumenten – en dus ook
kwekers – schakelen op deze organische
vorm van landbouw over. De term kan wel
soms misleidend zijn: organisch en agroecologisch zijn immers geen synoniemen.
De productie van organische bananen in
sommige delen van Centraal-Amerika en
Ecuador, bijvoorbeeld, komt vooral voort
uit monocultuur; het label ‘organisch’
verwijst in dit geval enkel naar het feit dat
er geen landbouwchemicaliën gebruikt
worden bij de kweek.
Het is een veelgehoorde stelling dat
organische landbouw, met zijn mindere

Grote uitdaging vergt duurzame samenwerking
Het verschuiven naar een meer verantwoordelijk landbouwsysteem,
zoals het rapport vraagt, kan niet van vandaag op morgen gebeuren.
Het vergt een volgehouden en gecoördineerde inspanning van
regeringen en de medewerking van de privé-sector. De huidige
voedselcrisis kan daarbij een waarschuwingssignaal zijn: een
sporadische voedselcrisis zou kunnen verworden tot een chronisch
crisis als er de komende maanden en jaren niets gedaan wordt om
de huidige landbouwpraktijken te veranderen.

Landbouw slorpt 70% van het waterverbruik op. Als er niet
efficiënter met water omgesprongen wordt, is een enorme
watercrisis onafwendbaar.

“De UNESCO kan een rol spelen,” meent Guillen Calvo. “We
kunnen landbouwers aanmoedigen om wat ze kweken en hoe
ze dat doen, te diversifiëren. We kunnen ook aanzetten tot het
integreren van traditionele kennis in de landbouwpraktijken en tot
het gebruiken van wetenschap, technologie en principes van goed
bestuur ter bescherming van de biodiversiteit in de landbouw en
van het milieu in het algemeen.”
“We moeten stoppen met de landbouw te beschouwen als om
het even welke andere bedrijfstak. In plaats van over agricultuur
moeten we misschien beginnen spreken over agri-culturen,
in de zin van agrarische culturen. Dit zou beter de biologische
en culturele diversiteit van de landbouw over de hele wereld
weerspiegelen,” aldus nog Calvo.
Susan Schneegans
Het volledige rapport over de staat van de landbouw in de
wereld is te raadplegen op www.agassessment.org
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Biodiversiteit in gevaar
Schadelijke landbouwpraktijken zoals het overmatig gebruik van kunstmest, niet-efficiënte
irrigatie of de onopzettelijke besmetting van planten en geleedpotigen door genetisch
gemodificeerde gewassen, hebben een desastreus effect op de biodiversiteit. Het gebied
uitbreiden dat door de landbouw wordt gebruikt, is een bijkomende bedreiging omdat het
de omvang van natuurlijke habitats en van migratiecorridors vermindert.

minder uitstoot van broeikasgassen maar
ook lagere prijzen en meer gebruik van
lokale gewassen en meer plaatselijke
werkgelegenheid.

>
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Doordat de internationale handel de specialisatie in een bepaald aantal specifieke
producten in de hand werkt, heeft de ontwikkeling van verbeterde variëteiten zich eveneens
geconcentreerd op een beperkt gamma granen en dieren, waardoor de ‘verwaarloosde’
variëteiten met uitsterven bedreigd zijn ondanks hun waardevolle bijdrage tot de genenpool
en hun nut voor de lokale economie.

Publicaties
Publicaties

Boeken

Het werk is opgedeeld in twee grote
delen. Het eerste deel belicht de
wereld in zijn geheel vanuit acht grote
aandachtsgebieden van het historisch
onderzoek: milieu en bevolking; gezin,
samenlevingsgroepen en samenleving; de
staat en het recht; economische systemen;
communicatie- en transportmiddelen;
kennis en wetenschap; religies, ethiek
en filosofie; en kunst en expressie. Het
tweede deel richt een regionale blik op de
voornaamste beschavingen en tendensen
in de verschillende regio’s.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4599

Real-time Coastal Observing for Marine
Ecosystem Dynamics and Harmful Algal
Blooms
De snelle toename en verspreiding van
schadelijke fytoplankton in mariene
ecosystemen kan zorgen voor grote
vissterfte, voedsel besmetten met
schadelijke stoffen en bijgevolg een
serieuze impact hebben op lokale
en regionale economieën en op het
ecologische evenwicht. Vandaar dat
zogenaamde ‘real-time’ observatie van
groot belang is om voorspellingen te
kunnen doen en op tijd maatregelen te
kunnen treffen. De systemen voor de

De onderwerpen die aan bod komen
zijn onder meer: kustecosystemen en de
dynamiek van schadelijke algenbloei;
theoretische en praktische toepassingen
van in situ en afstandsdetectie van
de verspreiding en samenstelling
van
microalgen;
theoretische
en
praktische toepassingen van in situ
biologische en chemische sensoren voor
specifieke soorten en voor de detectie
van giftige stoffen; geïntegreerde
observatiesystemen;
diagnostische
en voorspellende modellering van
ecosystemen en schadelijke algenbloei;
de behoeften inzake observatie; en de
toekomstige ontwikkeling van onderzoek
en observatie.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4616

Signposts to Literacy for Sustainable
Development
Dit boek bundelt twee studies, een van
Harban S. Bhola en een van Sofía Valdivielso
Gómez. Samen geven ze richting aan het
debat over hoe geletterdheid kan bijdragen
tot duurzame ontwikkeling. De auteurs
kregen beiden de zesde Internationale Prijs
voor Geletterdheidsonderzoek van het
UNESCO Instituut voor Levenslang Leren
in Hamburg.
Prof. Bhola onderzoekt hoe geletterdheid
en duurzame ontwikkeling dichter bij
elkaar kunnen gebracht worden. Hij begint
met een historisch en theoretisch onderzoek

van beide domeinen om vervolgens
een aantal praktische aanbevelingen te
doen zoals: geletterdheidsprogramma’s
moeten samenwerken met organisaties
die zich bezighouden met landbouw,
veeteelt, waterontwikkeling, bosbeheer
en gezondheidszorg en mensen die
actief zijn op het vlak van geletterdheid
en volwassenenonderwijs moeten een
opleiding krijgen om hun ecologisch
bewustzijn te vergroten. Die praktische
aanbevelingen
maken
de
studie
bijzonder interessant voor onderzoekers,
beleidsmakers en mensen op het terrein.
Dr. Valdivielso concentreert zich op het
concept ‘integrale geletterdheid’ een
benadering die geletterdheid niet enkel
functioneel benadert maar ook aandacht
heeft voor meer subjectieve en culturele
dimensies. Ze ziet in deze benadering
een uitgelezen manier om duurzame
ontwikkeling te bevorderen.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4613

Planning for Cultural Diversity
Er is een aanhoudend debat over
het onderwijs in cultureel diverse
samenlevingen.
Over
hoe
de
onderwijskwaliteit, de cultuurbeleving
en de volledige participatie van
minderheidsgroepen te garanderen en
tezelfdertijd sociale harmonie en nationale
ontwikkeling in een democratische
samenleving te verzekeren. Het is een
debat dat niet alleen onder pedagogen
gevoerd moet worden. Ook beleidsmakers,
onderwijsplanners en mensen die het
onderwijs
dagdagelijks
begeleiden,
hebben er belang bij.
Het moge duidelijk wezen dat, gezien de
gevarieerde patronen van etnische diversiteit
binnen samenlevingen en de verschillende
onderwijstradities, er geen kant-en-klare,
universeel toepasbare oplossing voor dit
vraagstuk bestaat. Maar, zoals dit boek

aangeeft, bestaan er wel bepaalde processen
die kunnen gevolgd worden om op een
goede manier te reageren op culturele
diversiteit. Er komen drie aandachtspunten
voor het beleid aan bod: de organisatie
en structuur van het onderwijs; curricula,
pedagogie en taalkeuze; en de relatie tussen
de school en de gemeenschap. Op elk
van deze terreinen kunnen stappen gezet
worden om het onderwijs te verbeteren en
de culturele diversiteit in woord en daad te
respecteren en te valideren.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4615

Raconte-moi… L’artisanat
Traditionele ambachten getuigen van de
verbeelding en de innovatie waarover
mensen beschikken en illustreren op
treffende wijze de culturele diversiteit van
onze mondiale samenleving. Ze vormen
echter niet enkel een herinnering aan het
verleden, ze kunnen ook een rol spelen voor
de duurzame ontwikkeling van de toekomst
en een middel zijn voor mensen om hun
persoonlijke ontplooiing verder te zetten.
Dit ook voor jongere lezers toegankelijk
boekje stelt een aantal traditionele
ambachten voor en legt uit hoe ze ook
vandaag nog relevant zijn.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4621

Dit boek beschouwt geletterdheid en
aanverwante concepten in de context
van levenslang leren. Het analyseert
beleidsmaatregelen en strategieën die nodig
zijn om nationale geletterdheidsgraden te
verhogen en om geletterdheidprogramma’s
voor volwassenen (en jongeren vanaf 15
jaar) te ontwikkelen.
Er wordt ook aangetoond dat een
combinatie van factoren ertoe leidde dat de
vooruitgang op nationaal en internationaal
vlak inzake geletterdheid is vertraagd. Het
is duidelijk dat universele geletterdheid
enkel kan gerealiseerd worden als er
meer in geïnvesteerd wordt, er een
grotere politieke wil voor is, er duurzame
institutionele
maatregelen
genomen
worden en er gebruik wordt gemaakt
van een meer creatieve en holistische
methodologie.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4623

Global Education Digest 2007
De Global Education Digest stelt een
brede waaier van onderwijsindicatoren
voor die kunnen gebruikt worden om op
te volgen hoeveel vooruitgang geboekt
wordt bij het streven naar de realisatie
van de Education for All doelstellingen
en de Millenniumontwikkelingsdoelen.
Ze maken het mogelijk om vergelijkingen
tussen landen te maken en geven een
aanduiding van het niveau waarop
nationale onderwijssystemen presteren.

Literacy for All: Making A Difference
Geletterdheid is een democratisch en
een mensenrecht en een fundamentele
leerbehoefte. Het is essentieel om Education
for All (EFA of Onderwijs voor Allen)
en de Millenniumontwikkelingsdoelen te
realiseren. De cruciale vraag luidt: hoe
kunnen we geletterde samenlevingen
creëren in een wereld waar op sommige
plaatsen onderwijs enkel toegankelijk is
voor de rijken.

De data waarop deze editie gebaseerd zijn,
komen van het schooljaar dat eindigde in
2005 of anders uit het laatste jaar waaruit
cijfers beschikbaar zijn. Om evoluties
weer te geven, zijn er sleutelindicatoren
uit 1999 opgenomen.
Deze editie concentreert zich op de
financiering van onderwijssystemen.
Het analytische overzicht maakt een
beschouwing van hoeveel publieke

financiën er aan onderwijs besteed worden,
van hoe de middelen per onderwijsniveau
verdeeld worden en geeft de verschillen
weer die er bestaan tussen landen
betreffende de financieringsbronnen
van onderwijs en de manier waarop de
middelen aangewend worden.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4579

Education and Employment in OECD
Countries
Zonder de juiste kwalificaties vinden
jongeren moeilijk een baan. Temeer omdat
er op de arbeidsmarkt steeds minder
vraag naar laaggeschoolde arbeid is. Dit
komt onder meer door de technologische
ontwikkeling, de globalisering en de groei
van de internationale handel.
Aan de hand van economische data
onderzoekt dit boek de relatie tussen
onderwijs en tewerkstelling. Het gaat na
welke de verhouding is tussen het ontvangen
onderwijs en de tewerkstelling in de landen
van de OESO en concentreert zich op
de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. De
problemen waarmee laaggeschoolden
kampen in de moderne OESO-economieën
worden beschreven en de oorzaken
geanalyseerd. Er wordt eveneens een
aanzet gegeven tot een oplossing voor
deze problemen door een reeks mogelijke
maatregelen voor te stellen die beleidsmakers
en onderwijsplanners kunnen inspireren.
http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4612
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Dit vierde deel van de reeks waarmee
de UNESCO de algemene geschiedenis
van de mensheid beschrijft, behandelt
de periode van 600 tot 1492. In de ‘oude
wereld’ van de zevende eeuw wekken
vooral de opkomst en de expansie van
de islam de aandacht, evenals de Tangdynastie in China. 1492 is dan weer het
jaar waarin Columbus de Atlantische
Oceaan overstak en de ‘nieuwe wereld’
ontdekte: een mijlpaal in het lange proces
van de mondialisering van de geschiedenis
van de mensheid.

observatie en voor het opstellen van
modellen zijn nog in volle ontwikkeling.
Dit werk kan specialisten helpen bij de
ontwikkeling van observatiesystemen en
modellen voor de voorspelling van de
planktondynamiek, inclusief de bloei van
schadelijke algen, in kustwateren. Het
geeft een overzicht van de beschikbare
theoretische kennis en bespreekt de
huidige trends in het onderzoek en de
monitoring.
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World Heritage 49

World Heritage 50

Biodiversiteit is het hoofdthema
waaraan dit nummer is opgehangen.
Op de Wereldtop voor Duurzame
Ontwikkeling in 2002 nam de
internationale gemeenschap zich voor
om tegen 2010 de huidige terugval
van de biodiversiteit een halt toe te
roepen. Het overleven van de mens
op aarde is immers direct en indirect
afhankelijk van de biodiversiteit.
Door het beschermen van de habitats
van beschermde soorten en door het
creëren van biologische corridors in
grensoverschrijdende sites, werkt de
Werelderfgoedconventie mee aan de
realisatie van de doelstelling voor 2010.
Hoe dit precies gebeurt, komt uitgebreid
aan bod in een uitgebreid artikel
dat concrete voorbeelden aanhaalt
uit onder andere Australië, Brazilië,
China, Ecuador, Ethiopië, Honduras,
India, Kameroen, Mexico, Nepal, Peru,
Slowakije… Er gaat ook aandacht naar
de rode lijst van bedreigde planten- en
dierensoorten van de IUCN en de rol
die werelderfgoedsites spelen bij de
bescherming van bedreigde soorten. En
er is een pleidooi voor een holistische
visie voor werelderfgoed.
Aansluitend bij het hoofdthema van dit
nummer, buigt een specialist van het
Werelderfgoedcentrum zich over de
achteruitgang van waardevolle bossen
en wouden in werelderfgoedsites over
de hele wereld. Er is ook een overzicht
waarin de belangrijkste adviesorganen
en conventies met betrekking tot
biodiversiteit aan bod komen.
Zoals gebruikelijk brengt World
Heritage ook een aantal korte
artikels over getroffen maatregelen
in verschillende werelderfgoedsites
en over de toestand in een aantal
sites die op de Lijst van het Bedreigd
Werelderfgoed staan.

Canada
speelde
gastheer
voor
de 32ste bijeenkomst van het
Werelderfgoedcomité van 2 tot 10 juli
2008. Niet toevallig besteedt het 50ste
nummer van World Heritage, dat in juli
verscheen, bijzondere aandacht aan de
14 werelderfgoedsites die Canada rijk
is. Enkel de fossielkliffen van Joggins,
een uitzonderlijk paleontologische site
die pas in juli op de Werelderfgoedlijst
werd ingeschreven, ontbreken in de
voorstelling. Opmerkelijk is dat Canada
tracht om de inheemse bevolking
zoveel mogelijk te betrekken bij de
bescherming en het beheer van sites daar
waar dat een relevante bekommernis is.
Het illustreert een belangrijke evolutie
in de relatie tussen culturen en hun
gedeelde verantwoordelijkheid voor de
bescherming van het erfgoed.
Andere onderwerpen die uitgebreid
aan bod komen in dit nummer zijn
landschapsplanning in Europa die
duurzame ontwikkeling bevordert
en het derde wereldcongres van
biosfeerreservaten.
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http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4609

http://publishing.unesco.org/details.
aspx?Code_Livre=4618

De in deze rubriek voorgestelde titels
die door de 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

Werelderfgoed in België
De poster Werelderfgoed in België
toont en beschrijft de rijkdom en
de eigenheid van de plaatsen en
monumenten die in ons land als
werelderfgoed erkend zijn. Het gaat
om de Vlaamse begijnhoven, de Grote
Markt van Brussel, de scheepsliften
van het Canal du Centre en omgeving
(La Louvière en Le Roeulx), de Brugse
binnenstad, de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Doornik, de neolithische
open vuursteenmijnen van Spiennes,
het complex woning-atelier-museum
Plantin-Moretus in Antwerpen en de
belforten van België en Frankrijk.
De achterzijde van de poster
biedt achtergrondinformatie over
het opzet en de werking van de
Werelderfgoedconventie en geeft
meer gedetailleerde uitleg over de
waarde en de karakteristieken van
het Belgisch werelderfgoed. Er
wordt onder meer verteld waarom de
Werelerfgoedconvetie zo bijzonder is
en hoe een site op de Werelderfgoedlijst
terechtkomt. De publicatie maakt
ook duidelijk dat niet op alles wat
de UNESCO doet ter bescherming
van het cultureel erfgoed het etiket
‘werelderfgoed’ mag gekleed worden.
De poster Werelderfgoed in België
is uitgegeven door het UNESCO
Platform Vlaanderen in samenwerking
met de bevoegde erfgoedadministraties
van Vlaanderen,
het
Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië. De
poster is gratis en kan besteld worden
via info@unesco-vlaanderen.be

kalender
8 september
16 september
21 september

Internationale alfabetiseringsdag
Internationale dag voor het behoud van de ozonlaag
Internationale dag van de vrede

1 oktober
5 oktober
6 oktober
8 oktober
9 oktober
10 oktober
16 oktober
17 oktober
24 oktober
24 oktober

Internationale Ouderendag
Werelddag voor de leerkracht
Wereldhabitatdag
Internationale dag voor het bestrijden van natuurrampen
Werelddag van de post
Werelddag voor mentale gezondheid
Wereldvoedseldag
Internationale dag voor uitroeiing van armoede
VN-dag
Werelddag voor informatie inzake ontwikkeling

6 november

Internationale dag voor het voorkomen van milieumisbruik
tijdens oorlog en gewapende conflicten
Internationale dag voor tolerantie
Wereldfilosofiedag
Universele dag van het kind
Dag voor de industrialisering van Afrika
Wereldtelevisiedag
Internationale dag voor de eliminatie van geweld tegen vrouwen
Internationale dag voor solidariteit met het Palestijnse volk

16 november
20 november
20 november
20 november
21 november
25 november
29 november

VU Jean-Pierre Dehouck - ontwerp & druk: www.artypo.be
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