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UNESCO täitevkogu 196. istung 
 
Eesti osales UNESCO täitevkogu täispikal istungil 
kolmandat korda. Kõik täitevkogu liikmed kuuluvad 
automaatselt programmikomisjoni (PX) ja 
administratiivsete- ning eelarveküsimustega tegelevasse 
komisjoni (FA). Lisaks on kolm komiteed ja üks alaline 
töörühm, kuhu samuti valitakse esindajad valimisgruppide 
kaupa.  
 
Eesti osaleb CR komitees (Committee on Conventions and 
Recommendations), mis tegeleb mõningate UNESCO 
normdokumentide seire ja inimõigustega. Selles komitees 
esindas Eestit Triinu Kallas välisministeeriumist. Lisaks 
kuulub Eesti täitevkogu töökorralduslike küsimustega 
tegelevasse SP komiteesse (Special Committee). Eesti 
ametlik esindaja täitevkogus on Eesti alaline esindaja 
UNESCO juures, suursaadik Marten Kokk. Lisaks osalesid 
istungil Kerli Gutman, Margit Siim ja Hanna-Liis Kaarlõp-
Naní UNESCO ERKist. Eesti seisukohtade ettevalmistamisse 
panustasid ka välisministeerium, haridus- ja 
teadusministeerium ning statistikaamet. 
 
Oma avasõnavõtus keskendus Eesti UNESCO eelarvele, 
kestlikele arengueesmärkidele, väljendusvabadusele ja 
ajakirjanike turvalisusele,  haridusele, inimõigustele ja 
internetivabadusele. Täitevkogu võttis taas vastu otsuse, 
milles kutsutakse UNESCOt üles  järgima olukorda Krimmis 
UNESCO pädevusse kuuluvates valdkondades ning 
teavitama sellest liikmesriike. Eesti võttis sõna ka 
komisjonides (PX, FA, JOINT) erinevatel teemadel. SP 
komitee peamiseks teemaks oli peadirektori valimiste 
protseduuriga seotud temaatika. Täitevkogu 197. istung 
peetakse 7.–21. oktoobril 2015. 
 

 
 

Täitevkogu saal UNESCO peakorteris 

 
 
 
 
 
 

UNESCO Põhja-Ameerika ja Euroopa regiooni 
hariduskonverents Pariisis  

19.–20. veebruarini peeti Pariisis Põhja-Ameerika ja 
Euroopa regiooni hariduskonverentsi, kuhu olid kutsutud 
osalema ministrid. Eesmärk oli tutvustada 2015. aasta 
järgse arengueesmärkide raamistiku hetkeolukorda,  
analüüsida regiooni riikide arvamusi hariduse eesmärgi 
kohta (sh ametliku arenguabi osa hariduse eesmärgi 
saavutamisel) ja tutvustada programmi „Haridus kõigile” 
eesmärkide täitmist.  

Konverentsil võeti vastu ka UNESCO Põhja-Ameerika ja 
Euroopa regiooni esindajate ühisavaldus, milles toonitati, 
et haridus on üks olulisemaid tegureid, mis aitab saavutada 
kestliku arengu eesmärke. Lisaks rõhutati, et kvaliteetne 
haridus ei peegeldu ainult eksamitulemuste keskmises 
punktisummas, vaid arvestab ja tegeleb sotsiaal-
majanduslikust taustast, rahvusest jms tingimustest 
tingitud ebavõrdsuse vähendamisega. 

 

Konverents on osa 19.–22. mail 2015 Incheonis peetava  
ülemaailmse haridusfoorumi ettevalmistustööst. Pariisi  
konverents lõpetas samalaadsete regionaalsete 
konverentside seeria. Eelmised üritused toimusid 
Bangkokis augustis 2014 (Vaikse ookeani ning Aasia 
regioon), Limas oktoobris 2014 (Ladina-Ameerika ning 
Kariibi mere regioon), Sharm-el-Sheikis jaanuaris 2015 
(Araabia  riigid), Kigalis veebruaris 2015 (Sahara-tagune 
Aafrika). Pariisis toimunud Euroopa ja Põhja-Ameerika 
regiooni hariduskonverentsi korraldamist toetas rahaliselt 
Prantsusmaa. Eestit esindasid üritusel Eesti alalise esinduse 
OECD ja UNESCO juures nõunik Heli Aru, haridus- ja 
teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Irene 
Käosaar ning Hanna-Liis Kaarlõp-Nanì UNESCO ERKist. 
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Euroopa ja Põhja-Ameerika rahvuslike komisjonide 
kohtumine Bonnis  
 
2015. a veebruaris toimus Bonnis Euroopa ja Põhja-
Ameerika regiooni UNESCO rahvuslike komisjonide 
kohtumine, kus arutati mitmeid rahvuslikele komisjonidele 
olulisi teemasid, muu hulgas võimalusi võrgustiku koostöö 
tõhustamiseks. Ühe konkreetse väljundina otsustati luua 
uus veebileht http://european-natcoms.org/ 

O musUNESCO 
sündmused

 
Bonni üritusel osalejad 

 
Uus kandideerimisvoor loovlinnadele 
 
UNESCO on välja kuulutanud uue vooru loovlinnade 
võrgustikku kandideerijaile. Seekord on mõnevõrra 
muutunud tingimused ja taotlusvorm. Taotluse esitamise 
tähtaeg on 15.07.2015. Uued võrgustikku pääsejad 
kuulutatakse välja 11.12.2015. Eestis on huvi võrgustiku 
vastu üles näidanud Tartu linn. Tingimustega  saab 
tutvuda:  
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity
/creative-cities-network/ 
 

 
 
 
 
Eesti osales ülemaailmses uuringus soolisest 
võrdõiguslikkusest meedias 
 
2014. aasta teises pooles saatis UNESCO liikmesriikidele 
küsimustiku, mis käsitles soolist võrdõiguslikkust ja 
meediat. Küsimustik hõlmas muuhulgas poliitilist ja 
juriidilist dimensiooni, haridust ja tööhõivet ning 
teadlikkust. Küsimustikule vastas sotsiaalministeerium.  

Eesti esitas UNESCOle programmi “Haridus kõigile” 
raporti  
 
2015. a jaanuaris esitas Eesti UNESCOle programmi 
“Haridus kõigile” raporti, mis käsitles Eesti haridussüsteemi 
erinevaid aspekte. Raporti koostas haridus- ja 
teadusministeerium.  
 
Noored arutlesid jätkusuutliku tuleviku üle 
 
27.−29. märtsini toimus Jüri Gümnaasiumis ÜRO 
simulatsioon, mille käigus arutlesid keskkooliõpilased 
Eestist ja naaberriikidest ÜROs 2015. aasta septembris 
vastu võetavate kestliku arengu eesmärkide üle. 
 
ÜRO simulatsioon on Eestis juba viiendat korda toimuv 
hariv rollimäng, kus õpilased esindavad erinevate riikide 
seisukohti. Välispoliitikahuvilised noored 18 erinevast 
koolist Eestist, Lätist ja Ukrainast keskendusid seekord 
arutelus kvaliteetse hariduse, nüüdisaegse 
energiamajanduse, rahumeelsete ja kaasavate 
ühiskondade ja riikidevahelise ebavõrdsuse vähendamise 
olulisusele kestliku tuleviku tagamisel. 
 
Teemad valiti simulatsioonile nende päevakohasuse tõttu 
nii ÜROs kui ka Euroopas. 2015. aasta septembris 
kinnitatakse ÜROs uued kestliku arengu eesmärgid, 
Euroopas on käesolev aasta kuulutatud arengukoostöö 
aastaks. Läbi rollimängu arendavad noored empaatia-, 
arutlemis-, esinemis- ja meeskonnatöö oskust. 
Simulatsiooni töökeeleks on inglise keel. 
 
ÜRO simulatsioon on Eesti UNESCO ühendkoolide 
võrgustiku üks ühistegevustest. UNESCO ühendkoolide 
võrgustik alustas tegevust 1953. aastal ning täna kuulub 
sellesse rohkem kui 9900 haridusasutust 180 riigist. Eesti 
võrgustikus on sel õppeaastal 21 kooli. Simulatsiooni 
korraldavad UNESCO Eesti rahvuslik komisjon, MTÜ 
Mondo maailmahariduskeskus ning Tegusad Eesti Noored, 
seda toetab rahaliselt Eesti Välispoliitika Instituut. Ürituse 
sisulisse külge on panustanud välisministeerium. 

 
Arutelu simulatsioonil 

Foto autor Martin Siimann  
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Tallinnas toimus jätkusuutlikku arengut toetava hariduse 
suurkonverents 

 

22.–24. aprillini toimus Tallinna Ülikoolis keskkonnaameti 
eestvõttel jätkusuutliku arengu ja hariduse seoseid 
analüüsiv rahvusvaheline konverents. Jätkusuutliku 
tuleviku tagamisel rõhutati koolisüsteemi olulisust, kus 
teadlikult tegeletakse kestlikku tulevikku toetavate 
hoiakute ja väärtuste kujundamisega. 

Konverentsi peaesinejad olid pikaaegse kogemusega 
säästva arengu hariduse professionaalid Arjen Wals 
(Holland), Gerben de Vries (Holland), Daniella Tilbury 
(Suurbritannia), Leon Robinson (Suurbritannia), Andre de 
Hamer (Holland), John Fien (Austraalia) ja Natalia 
Eernstman (Suurbritannia). Kolme päeva jooksul jagasid 
oma kogemusi lisaks Eesti praktikutele ka eksperdid 
Rootsist, Soomest, Lätist, Poolast, Saksamaalt ja Türgist.  

Jätkusuutlikku arengut toetava hariduse ja 
maailmahariduse omavahelisi seoseid ning MTÜ Mondo 
parimaid praktikaid tutvustasid konverentsil Madli Ross 
MTÜst Mondo ja Hanna-Liis Kaarlõp-Nanì UNESCO ERKist. 
Ettekandes rõhutati, et Eesti kontekstis on oluline 
jätkusuutliku arengut toetavasse haridusse lõimida lisaks 
keskkonnaharidusele teemasid, mis tegelevad sotsiaalse ja 
majandusliku kestlikkusega. Konverentsil osalejatel oli 
võimalik tutvuda ka Eesti UNESCO ühendkoolide 
jätkusuutlikku arengut toetavaid tegevusi tutvustava video 
ja posterettekandega. Konverents toimus inglise keeles.  

Konverentsi läbiviimist toetas Euroopa Sotsiaalfond 
programmi „Keskkonnahariduse arendamine“ kaudu. 

 

 

 

UNESCO ja L’ORÉALi ühisauhind naisteadlastele 2016 

Avatud on kandideerimine L´OREALi ja UNESCO 
ühisauhinnale, kuhu oodatakse kandideerima 
silmapaistvaid naisteadlasi, kes on tegevad bioteaduste 
valdkonnas. Oodatud on kandidaadid kõikidest 
maailmajagudest.  

Viis auhinda, mis regioonide vahel jagatakse, antakse üle 
2016. aasta märtsis UNESCO peakorteris Pariisis. Iga 
auhind on väärtuses 100 000 eurot. Kandidaat peab olema 
teadusalaselt tunnustatud, osalema aktiivselt teadustöös, 
tegutsema bioteaduste (Life Sciences) alal ega tohi olla 
seotud programmiga „For Women in Science“.  

1998. aastal asutatud partnerlus UNESCO ja L'Oréali vahel 
on aasta-aastalt aina tugevnenud. Praeguseks on 
partnerluse raames auhinnatud 87 silmapaistvat naist, kes 
on parasjagu oma karjääri tipul. Samuti on antud noortele 
naisteadlastele stipendiume, mille abil teadustööd teha.  

 

 

Kandidaate saab esitada kuni 16. juunini 2015 kodulehel 
www.fwis.fr Kandidaadi peavad esitama auhinnale teised 
silmapaistvad teadlased, iseenda auhinnale esitamine ei 
ole lubatud. Küsimuste korral võib pöörduda UNESCO Eesti 
rahvusliku komisjoni poole. 
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UNESCOsse tööle noorte professionaalide 
programmiga 
 
UNESCO peakorter on kuulutanud välja noorte 
professionaalide programmi järjekordse 
taotlusvooru. See programm on mõeldud alla 32 
aasta vanustele kõrghariduse omandanud 
noortele, kes soovivad kandideerida UNESCOsse 
tööle. Eesmärk on parandada UNESCO 
sekretariaadi geograafilist jaotust, noorendada 
töötajaskonda ning kaasata rohkem naisi. 
 
Kandideerimise tingimused:  
 
1.Kandideerida saavad vaid UNESCO töötajate 
hulgas mitte esindatud või alaesindatud 
liikmesriikide kodanikud. Alaesindatud riikide 
hulgas on ka Eesti.  
 
2.Kandideerida saavad 1983.a või hiljem sündinud 
noored.  
 
3.Kandidaadil peab olema vähemalt magistrikraad 
ühes järgmistest valdkondadest:  

•  
•  

o haridus (hariduse planeerimine, võrdlev 
hariduspoliitika, haridusreform, 
personalijuhtimine) 
 

o loodusteadused 
 

o sotsiaalteadused (sotsiaalsed muutused, 
teaduspoliitika kujundamine, noored ja 
kultuuridevaheline dialoog) 
 

o kultuur (rahvusvaheline õigus)  
 

o kommunikatsiooni- ja 
informatsioonitehnoloogia 
 

o välissuhted (rahvusvahelised suhted, 
politoloogia) 
 

o õigusteadus (rahvusvaheline õigus, 
lepinguõigus, äriõigus, haldusõigus) 
 

o finantsjuhtimine (raamatupidamine, 
auditeerimine, rahandus) 

•  
 
4. Nõutav on väga hea inglise või prantsuse keele 
oskus. Mõlema keele valdamine on eeliseks. 
 
 
 
 
 

Kandideerimine käib UNESCO Eesti rahvusliku 
komisjoni kaudu. Kõik huvitatud saavad infot 
Eestist, samuti valitakse siin välja sobivad 
kandidaadid, kelle avaldused esitatakse UNESCO 
peakorterile. 
 
Kandideerida soovijatel tuleb saata hiljemalt 25. 
juuniks 2015 aadressile unesco@unesco.ee 
haridust tõendava dokumendi koopia ning kuni 1 
lk pikkune motivatsioonikiri, mis sisaldab ka 
kandidaadi nime ja täpset sünniaega.  UNESCO 
ERK valib 10. juuliks välja kuni 15 kandidaati ning 
edastab nende kontaktid koos omapoolse 
soovitusega UNESCO peakorterisse. UNESCO 
personaliosakond võtab edukate kandidaatidega 
ühendust ning palub neil ära täita veebipõhine 
kandideerimisvorm. Parimatega tehakse 
videointervjuud ja lõpuks valitakse välja 15 noort 
üle maailma, kes saavad aastase töölepingu. 
Edukate töötulemuste korral on lepingut hiljem 
võimalik pikendada. Töökoht võib asuda UNESCO 
peakorteris Pariisis või mõnes UNESCO 
piirkondlikus büroos.  
 
Tulekul EuroMABi konverents Haapsalus 

UNESCO programmi „Inimene ja biosfäär“ (MAB) 
kandvaks teljeks on biosfäärialad, mida on juba 
üle kuuesaja pea kõikides maakera 
ökosüsteemitüüpides. 19.–23.maini peetakse 
Haapsalus programmi Euroopa ja Põhja-Ameerika 
regiooni konverentsi EuroMAB 2015 „Biosphere 
Reserves: from heritage to sustainable 
innovation.“ Lisainfot saab konverentsi veebilehelt 
www.euromab.eu  

Eesti huvilised peaksid osalemissoovi korral võtma 
korraldajatega ühendust meiliaadressil 
euromab@conference-expert.eu 

 

 
 
 

Kalender 
 
 
14. –15.05. 2015 

UNESCO ühendkoolide 
teaduskonverents 
Moostes 

 
14. –18.05.2015  
23. rahvusvaheline 
filosoofia olümpiaad 
Tartus 
 

19. –22.05. 2015 

Ülemaailmne 
haridusfoorum Incheonis  
 

19. –23.05.2015  
EuroMABi kohtumine 
Haapsalus  
 

21. –22.05. 2015 

Maailma mälu registri 
võimaliku Balti 
ühistaotluse arutelu 
Vilniuses  

 
22. –23.05. 2015 

UNESCO Euroopa ja 
Põhja-Ameerika regiooni 
kohtumine geoparkide 
teemal Portugalis  

 
8.–12.06. 2015 
MAB ICC kohtumine 
Pariisis  
 

28.06. –08.07. 2015 
Maailmapärandi komitee 
istung Bonnis  

 

7.10. –21.10. 2015 

UNESCO täitevkogu  
197. istung Pariisis  

 

3.11. –18.11. 2015 

UNESCO 38. 
peakonverents Pariisis  
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