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UNESCO 37. peakonverents  
 
5.–20.novembril peeti Pariisis UNESCO 37. peakonverents. 
Plenaaristungil pidas kõne Eesti suursaadik UNESCO juures 
Marten Kokk. Eesti kõne olulisemateks märksõnadeks olid 
uued aastatuhande arengueesmärgid ja haridus, 
inimõigused, väljendusvabadus, internetivabadus, 
globaalne kõrghariduse kvalifikatsioonide tunnustamise 
konventsioon, kultuurikonventsioonide rakendamine, 
loovlinnade võrgustik ja UNESCO reformimine.  
 
UNESCO peadirektoriks valiti tagasi Irina Bokova. Eesti 
panustas kompromissi leidmisesse Brasiilia küberruumi 
privaatsuse ja eetika teemalise resolutsiooni tulistes 
vaidlustes. Peakonverents ei toetanud Brasiilia 
ettepanekut alustada uue normdokumendi väljatöötamist.  
Eesti delegatsiooni kuulusid Marten Kokk ja Eve Sirp (VM), 
Kerli Gutman, Margit Siim, Hanna-Liis Kaarlõp-Naní 
(UNESCO ERK), Heli Aru (HTM), Kersti Kirs ja Reet Palis 
(KuM). 
 

 
UNESCO peadirektor Irina Bokova 

Foto: UNESCO/Fabrice Gentile 
 

Eesti valiti UNESCO täitevkogusse 

Eesti valiti UNESCO 37. peakonverentsil esimest korda 
täitevkogu liikmeks. Eestit hakkab täitevkogus esindama 
meie suursaadik UNESCO  juures Marten Kokk, keda 
toetavad Heli Aru (HTM), Kersti Kirs (KuM), Eve Sirp (VM) ja 
UNESCO ERK töötajad. Täitevkogu on UNESCO roteeruva 
liikmesusega juhtorgan, kuhu kuulub 58 liikmesriiki. 
Täitevkogu suunab programmi elluviimist 
peakonverentside vahelisel perioodil, annab hinnanguid 
tehtule ja soovitusi peakonverentsile järgmise programmi 
ja eelarve osas. Täitevkogu koguneb korralistele istungitele 
kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. Lisaks toimub 
ühepäevane istung pärast UNESCO peakonverentsi lõppu.  

22. novembril toimunud istungil valiti täitevkogu 
eesistujaks Egiptuse saadik UNESCO juures Mohamed 
Sameh Amr. Eesti valiti täitevkogu erikomitee ning 
konventsioonide ja soovituste komitee liikmeks. Eesti 
mandaat täitevkogus kestab valimisgrupisisese kokkuleppe 

tulemusena kaks aastat. Täitevkogu järgmine istung 
peetakse 2.–15. aprillil 2014.   

 
Täitevkogu eesistuja Mohamed Sameh Amr 

Foto: UNESCO/Fabrice Gentile 

UNESCO 8. noortefoorum Pariisis 

29.–31. oktoobril peeti Pariisis UNESCO 8. noortefoorum, 
kus Eesti esindajana osales Liisa Lillemets Eesti 
noorteühenduste liidust. Üritus tõi kokku üle 500 inimese 
ligi 160 riigist.  

Kolmepäevase foorumi jooksul arutleti dokumendi 
“UNESCO noortestrateegia 2014–2021” sisu üle ning 
täiendati seda mitmete muudatusettepanekutega. 
Täiendatud dokument kinnitati UNESCO peakonverentsil. 
Noortefoorumile esitati ka erinevaid noorteprojekte, 
millest 15 said ametliku UNESCO noortefoorumi 
tunnustusmärgi. Lisaks toimusid paralleelselt erinevad 
töötoad. 

Liisa Lillemetsa sõnul oli suureks abiks noortefoorumi 
ettevalmistav kohtumine Stockholmis, kus Euroopa 
regiooni delegaadid tegid eeltööd. Valmistati ette mitu 
muudatusettepanekut noortestrateegia dokumendile ning 
pakuti välja võimalusi, kuidas muuta noortefoorumi kolme 
päeva tegevuskava ülesehitus loogilisemaks. Need 
ettepanekud võeti ka arvesse. Noortefoorumi jooksul peeti 
samuti Euroopa delegaatide kohtumisi, kus lepiti kokku 
ühistes soovitud eesmärkides ja arutleti 
parandusettepanekute üle.  

Noortefoorumil oli ka mitmeid nõrkusi, mida järgmiseks 
noortefoorumiks parandada. Suure osa osalejate arvates ei 
täitnud noortefoorum oma eesmärki, sest loodeti rohkem 
praktilisi lahendusi ja tulemusi. Leiti, et noortefoorumi 
formaat ning korralduslik pool ei toeta püstitatud 
eesmärki. Delegaatide ühistööna valmib analüüs, kus on 
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välja toodud noortefoorumiga seotud puudused ning 
esitatud ettepanekud järgmise noortefoorumi tõhusamaks 
muutmiseks.  

http://www.unesco.org/new/en/youth-forum-2013  

 

UNESCO 8. noortefoorum 29. –31. oktoobril Pariisis 

 

 EuroMAB: 2013 Kanada ja 2015 Eesti! 
 
15.–19. novembril toimus Kanada väikelinnas Brockville'is 
EuroMABi korraline konverents. EuroMAB on UNESCO 
programmi „Inimene ja biosfäär“ (MAB) regionaalne 
võrgustik, mis hõlmab Euroopat ja Põhja-Ameerikat ning 
ühendab 52 riiki ja 289 biosfääri kaitseala. Eestit esindasid 
konverentsil Leelo Kukk keskkonnaametist ja Toomas 
Kokovkin UNESCO ERK nõukojast. 
 
Tänavune konverents keskendus programmi strateegia 
uuendamisele, kuna senine Madridi tegevuskava (2008-
2013) on jõudmas lõpule. Uue strateegia piirjooni 
kujundati mitmes eri töörühmas: võrgustikud, piiriülesed 
biosfäärialad, koostöö kohaliku elanikkonnaga, teadus ja 
seire, ettevõtlus jne. Tavapäraste teemade kõrval kerkis 
esile teatud mõttes kanadalik teema, mis oli pühendatud 
põlisrahva kultuurile ja kaasamisele. Üldse oli kohalike 
indiaanlaste vaimu ja mõju konverentsi programmis 
tugevalt tunda ning paistab, et uue strateegia valmimisel 
otsitakse muuhulgas tugevamat seost ÜRO põlisrahvaste 
õiguste deklaratsiooniga. 
 
 

 
Kasetohust kanuu oli konverentsil omamoodi sümboliks 

Foto: Toomas Kokovkin 
 
 

Konverentsi külalistel oli võimalus tutvuda kolme 
omanäolise biosfäärialaga. Frontenac Arch biosfääriala on 
loodusturismi ja põllumajanduse piirkond Ontarios, kus 
suurt osa mängivad veeteed ja saarestikud. Mt Saint Hilaire 
on turismi, kultuuripärandi ja teadusliku uurimise keskus 
Quebecis. Samas provintsis põhja pool asuv Manicouagan-
Uapishka biosfääriala on suurte kaevanduste, hüdroenergia 
ja põlisrahvaste piirkond. 
 
Konverentsil valiti uus viieliikmeline juhtkomitee, kuhu 
nüüdsest kuuluvad Austria, Eesti, Rootsi, Kanada ja 
Hispaania. Eestit esindab komitees Toomas Kokovkin. 
 
Konverentsi lõpus toimus lipu pidulik üleandmine Eestile, 
sest vähem kui kahe aasta pärast korraldab EuroMABi 
konverentsi just meie riik. Eesti initsiatiivi tervitati soojade 
sõnade ja õnnesoovidega, ühtlasi pakuti siirast abi 
konverentsi ettevalmistamisel. 

MTÜ Saarte Geopargid kandideerib Euroopa geoparkide 
võrgustikku  

 

1. detsembril esitas Eesti Euroopa geoparkide võrgustikku 
MTÜ Saarte Geopargid. Võrgustikuga liitumise korral saab 
Saarte geopargist esimene geopark Eestis. Otsust 
võrgustikuga liitumise kohta on oodata 2014. aastal. 

Euroopa geoparkide võrgustik on UNESCO globaalse 
geoparkide võrgustiku Euroopa alavõrgustik, mille 
eesmärgiks on hoida, kaitsta ja edendada võrgustikku 
kuuluvate geoparkide pärandit ning edendada 
vastutustundlikku turismi. 

Saarte geopark on osa Eesti biosfäärialast, mistõttu on 
geopargi staatusega kaasnevad olulised valdkonnad ka 
kultuuripärand, kohalik kestlik ressursikasutus ja sotsiaalne 
sidusus. MTÜ Saarte Geopargi taotluse põhiosa hõlmas 
Saare maakonna geoloogilist kirjeldust, geopargi objektide 
detailset kirjeldust, loodus- ja ajalooliste väärtuste kaitse 
ning säilitamise olukorda. Taotlus sisaldas andmeid ka 
kultuuri, arheoloogia ja ajaloo kohta. 
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Lõppes Eesti mandaat UNESCO maailmapärandi komitees 
 

 
19. novembril toimusid maailmapärandi konventsiooni 
üldkogul komitee uue koosseisu valimised, millega lõppes 
Eesti mandaat UNESCO maailmapärandi komitees. 
 
18. oktoobril tutvustasid Eesti delegatsiooni kuulunud 
eksperdid Neitsitorni muuseumkohvikus nelja aasta jooksul 
tehtud tööd ja jagasid muljeid. Suursaadik Marten Kokalt 
kuulsime, kuidas Eesti maailmapärandi komiteesse valiti, ja 
saime teada, et diplomaatide klassikalised instinktid 
maailmapärandi komitees ei toimi. Eesti delegatsiooni juht 
looduspärandi valdkonnas Urve Sinijärv tutvustas 
huvitavaid looduspaiku, millega nende nelja aasta jooksul 
kokku puutus. Eesti looduspärandist on kõige suurem 
potentsiaal maailmapärandi nimekirja pääsemiseks 
puisniitudel. Eesti delegatsiooni juht kultuuripärandi 
valdkonnas Mart Kalm rääkis, kuidas ta avastas maailma 
suuruse ja selle, et vaatamata suurusele on maailm 
jätkuvalt bipolaarne. Eesti delegatsiooni liige Riin Alatalu 
jagas kogemusi sellest, kui ootamatult sarnased võivad olla 
täiesti erinevad probleemid maailmapärandi paikade 
haldamisel, ning kinnitas, et Tallinna vanalinna 
kaitsekorraldus on muu maailmaga võrreldes igati 
konkurentsivõimeline.  
 
UNESCO vaimse kultuuripärandi komitee 8. istung 
 
2.–7. detsembril peeti Bakuus UNESCO vaimse 
kultuuripärandi kaitse komitee 8. korraline istung. 
Olulisemateks teemadeks olid riikide aruanded 
konventsiooni rakendamise kohta (Eesti aruannet 
hakatakse arutama järgmisel aastal); UNESCO siseauditi 
osakonna põhjalik analüüs konventsiooni mõju ja 
rakendamise kohta, mis oli valdavalt positiivne, kuid tõi 
välja ka vastuolud konventsiooniosaliste soovide ja 
UNESCO võimaluste vahel; akrediteeriti  12 pädevaks 
tunnistatud vabaühendust komitee nõustajatena ning 
täiendati konventsiooni nimekirju. Kiireloomulist kaitset 
vajava vaimse kultuuripärandi nimekirja lisandus 4 uut 
kannet, esindusnimekirja 25 kannet ja heade 
kaitsemeetmete register täienes ühe elemendiga.  
 
Kõige kirglikumad vaidlused käisid selle üle, kas peaks 
muutma senist kandetaotluste hindamise süsteemi. 
Esindusnimekirja kandetaotlusi on seni hinnanud komitee 
kuuest liikmest koosnev alakomitee, kõiki teisi taotlusi aga 
akrediteeritud vabaühendustest ja sõltumatutest 
ekspertidest koosnev 12-liikmeline nõuandeorgan, kes 

edastab oma soovitused komitee täiskoosseisule lõpliku 
otsuse langetamiseks. Mõistlik oleks kõikide taotluste 
hindamine anda nõuandeorganile, mis oleks objektiivsem 
ja aitaks hindamisprotsessi ühtlustada ja tõhustada. Habras 
kompromiss sündis lõpuks sõnastuses, et hindamisega 
hakkab tegelema üks selleks loodud hindamisorgan, kuhu 
kuuluvad 6 akrediteeritud vabaühenduse esindajad ja riike 
esindavad eksperdid. Selle ettepaneku peab kinnitama 
2014. a juunis peetav konventsiooniosaliste üldkogu, seni 
jätkub kõik vanaviisi. Seetõttu valiti käesoleval istungil ka 
senise alakomitee ja nõuandeorgani uued koosseisud, kes 
alustavad tööd uue aasta alguses. Eesti ekspert, etnoloog 
Kristiina Porila valiti UNESCO vaimse kultuuripärandi 
komitee nõuandeorgani uude koosseisu. Praeguse 
nõuandeorgani ülesanne on hinnata rahvusvahelise abi 
taotlusi ning kandetaotlusi, mida riigid esitavad 
kiireloomulist kaitset vajava vaimse kultuuripärandi 
nimekirja ja heade kaitsemeetmete registrisse.  
 
Kristiina Porila töötab rahvakultuuri keskuse vaimse 
pärandi spetsialistina. Aastatel 2009-2010, mil Eesti oli 
vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kandetaotlusi 
hindava alakomitee liige, osales Kristiina Eesti töörühma 
töös. Ta aitas ka seto kogukonnal valmistada ette taotlust 
seto leelo kandmiseks UNESCO vaimse pärandi 
esindusnimekirja. 2013. jaanuaris nõustas ta Ukrainat 
esindusnimekirja taotluse koostamisel. 
 
Eestist osalesid üritusel TÜ kultuuriteooria professor ja 
UNESCO ERK nõukogu esimees Kristin Kuutma ning Margit 
Siim UNESCO ERKist. Komitee järgmine istung toimub 24.–
28. novembril 2014 Pariisis.  
 
Tartu pürib UNESCO kirjanduslinnaks  
 
Tartu linn esitas käesoleval aastal  UNESCOle eeltaotluse 
kandideerimaks UNESCO loovlinnade võrgustikku 
kirjanduslinna kategoorias. Taotlus on saanud UNESCOlt 
julgustava tagasiside. Põhitaotluse esitamise tähtaeg on 
20. märts 2014. Tartu plaanib taotluse selleks ajaks 
UNESCOle esitada. 
 
Laulu- ja tantsupeo traditsioon 10 aastat UNESCO vaimse 
kultuuripärandi nimekirjas 
 
Sel aastal täitus 10 aastat laulu- ja tantsupeo traditsiooni 
kandmisest UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja. 
Seoses sellega korraldas Eesti laulu- ja tantsupeo 
sihtasutus koostöös Eesti kooriühingu, Eesti rahvatantsu ja 
rahvamuusika seltsi ning kultuuriministeeriumiga 24.–25. 
oktoobril laulu- ja tantsupeo mõjuuuringust inspireeritud 
konverentsi „Ühesmõtlemised olemise viisil: laulu- ja 
tantsupeo puudutus ajas”. Osalema kutsuti ka Läti ja Leedu 
laulu- ja tantsupeo korraldajad, kunstilised toimkonnad 
ning UNESCO rahvuslike komisjonide esindajad, et ühiselt 
arutada UNESCOle esitatud tegevuskava hetkeseisu, 
traditsioonis toimunud  muudatusi kümne aasta jooksul 
ning võimalikke arengustsenaariumeid. 
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Filosoofiapäev  

 
21. novembril tähistati UNESCO filosoofiapäeva 
Tartu ülikooli eetikakeskuses, kuhu kogunesid TÜ 
eetikakeskuse, UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni 
ning aktiivsete filosoofiaõpetajate korraldatud 
sallivuseteemalise fotokonkursi parimad 
osavõtjad.  
 
Filosoofiapäevale pühendatud fotokonkursile 
oodati sallivuseteemalisi fotosid ning lühikest 
selgitust sellest, kuidas fotol kujutatu on 
sallivusega seotud. Konkursi  eesmärk oli õhutada 
õpilasi märkama sallivusega seonduvat oma 
igapäevaelus ning seda enda jaoks lahti 
mõtestama.  Fotokonkursi võitjad selgitati välja 
veebikeskkonnas Facebook, kus osalejad ning 
teised huvilised said kõiki konkursitöid 
kommenteerida ja hinnata. Esimese koha võitis 
Pärnu ühisgümnaasiumi õpilane Kristjan Mäe. 
Teise koha sai Tallinna Mustamäe 
reaalgümnaasiumi õpilane Elina Visnjakova. 
Kolmandale kohale tuli samuti Tallinna Mustamäe 
reaalgümnaasiumi õpilane Aleksandra Petrova.  
 
Konkursile esitatud tööd peegeldasid sallivuse 
erinevaid aspekte, lisaks ootuspärastele 
dilemmadele kajastus mitmes töös vajadus olla 
sallivam erinevuste suhtes oma koolikeskkonnas, 
samuti rõhutati põlvkondadevahelise austuse ja 
hoolimise olulisust.   
 
Tartusse filosoofiapäevale kutsuti 25 parima töö 
autorid, kes said osa sallivuseteemalistest 
aruteludest ning põnevatest töötubadest. 
Näidisväitluse pidasid osalejatele Kadri Simm ja 
Ruuben Kaalep, enda väärtusi aga analüüsiti Eestis 

väljatöötatud väärtuste mängu mängides. 
 

 
 

Konkursi võidutööl kujutati koolikiusamist 
Foto: Kristjan Mäe  

 
 
 
 
 

Maailmahariduse seminar 
 
15. novembril  toimus seminar „Haridus maailma 
päästmas”, mille eesmärk oli hinnata maailmahariduse 
hetkeseisu Eestis ning analüüsida säästvat arengut toetava 
hariduse ja maailmahariduse koostöövõimalusi. Seminari 
korraldas MTÜ Mondo maailmahariduskeskus koostöös 
UNESCO Eesti rahvusliku komisjoniga. Seda toetas 
välisministeerium ning Euroopa Liit projekti “Global 
Dimension in Social Sciences subjects in Formal education” 
kaudu. 
 
Seminaril kuulati Johanna Helini (MTÜ Mondo) ettekannet 
maailmaharidusest ning Peter Davisi ülevaadet 13 riigis läbi 
viidud maailmahariduse uuringust. Haridus- ja 
teadusministeeriumi esindaja Imbi Henno ja Marit Suurväli 
keskkonnaministeeriumist pidasid ettekande säästvast 
arengust ja seda toetavast haridusest Eestis. Säästva 
arengu hariduse praktilist rakendumist Eesti 
haridussüsteemis tutvustati Rocca al Mare ja Kurtna Kooli 
näitel. 
 
Seminari raames toimusid ka töötoad, kus arutleti 
maailmahariduse ja säästvat arengut toetava hariduse 
ühisosa üle, samuti vaadeldi, kuidas need mõisted 
peegelduvad erinevates strateegiadokumentides, 
õpetajakoolituses ja koolis kasutatavates hindamise 
viisides.  
 
Seminaril osalesid õpetajad, haridusametnikud ning 
erinevate MTÜde esindajad.  
 
Lisainfo: www.maailmakool.ee  
 
ÜRO simulatsiooni eeltööpäev 
 
6. detsembril kohtusid UNESCO ühendkoolide õpilased 
Vanalinna Hariduskolleegiumis, et ühiselt valmistuda 
kevadiseks ÜRO simulatsiooniks.  
 
Päeva esimeses pooles kuulati ekspertide ettekandeid 
kevadisel matkel arutelule tulevate teemade kohta. Nii 
tutvustasid Süüria põgenike olukorda ja humanitaarabi 
andmisega seonduvat välisministeeriumi eksperdid Kadi 
Metsandi ja Kadri Lepp,  keemiarelvade leviku tõkestamise 
võimalustel peatus Veikko Kala. Lapse õigustest andis 
ülevaate õiguskantsleri kantselei vanemnõunik Margit 
Sarv, rahvusliku julgeoleku ja eraelu puutumatuse teemal 
pidas ettekande Jaagup Irve Eesti interneti kogukonnast. 
Erinevaid tervishoiusüsteeme tutvustas haigekassa 
tervishoiu osakonna juhataja Triin Habicht ja noorte 
tänaseid väljakutseid ENLi poliitikanõunik Edvard Ljulko.  
Pärastlõunal külastasid õpilased matkel osalevate riikide 
saatkondi ning mängisid Uku Talmari ja Martin Siimanni 
juhendamisel läbi ÜRO minisimulatsiooni.   

 
 

Kalender 
 
 
10. –13.12.2013  
Kultuurilise  mitme-
kesisuse konventsiooni 
komitee 7.istung   
 

16.12.2013  

Haagi konventsiooni  
osalisriikide 10.üldkogu 
 

16. –17.12.2013  
Haagi konventsiooni  
2. protokolli osalisriikide 
5. üldkogu  
 

18. –19.12.2013  
Haagi konventsiooni  
2. protokolli osalisriikide  
komitee 8. istung 
 

2.04–15.04. 2014 
Täitevkogu 194. istung 
Pariisis  
 
2.–5.06. 2014 
Vaimse pärandi 
konventsiooni 
osalisriikide 5. üldkogu  
Pariisis 
 
  
 

http://thales.ut.ee/galerii/34
http://thales.ut.ee/galerii/15
http://thales.ut.ee/galerii/14
http://www.unesco.ee/filosoofiapäev

