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UNESCO rahvuslike komisjonide 

kohtumine Shanghais 

13.–15. juunil kohtusid Shanghais UNESCO 

rahvuslike komisjonide esindajad. 

Regioonidevahelisel kohtumisel arutati 

rahvuslike komisjonide rolli uute kestlike 

arengueesmärkide saavutamisel, vahetati 

kogemusi tööst vägivaldse ekstremismi 

vältimiseks  noorte hulgas ning avaliku ja 

erasektori koostööst UNESCO programmide 

elluviimisel. Regionaalsetes gruppides arutati 

ettepanekuid 2018–2021 programmi ja eelarve 

koostamiseks.  

 

 

UNESCO pressivabaduse päev Helsingis  

3.–4. mail korraldati Helsingis UNESCO 

rahvusvaheline pressi- ja meediavabaduse 

päev. Soome presidendi, peaministri ja 

UNESCO peasekretäri Irina Bokova osalusel 

toimunud üritus koosnes suures plenaarsaalis 

toimuvatest paneelaruteludest ning 

väiksemates saalides vabaühenduste poolt 

organiseeritud kitsamate teemade vestlustest. 

Võeti vastu ühisdeklaratsioon, mis kutsub kõiki 

riike üles veel kord kinnitama, et õigus pressi- 

ja infovabadusele on oluline vaba, sõltumatu ja 

pluralistliku meedia ning inimõiguste arenguks. 

Deklaratsioonis rõhutatakse vajadust pöörata 

tähelepanu sellele, et seadusandlus kaitseks 

algallikat. Keelud ja piirangud nii 

publikatsioonidele kui interneti sisule peavad 

olema kooskõlas rahvusvaheliste 

standarditega, mis rõhutavad seaduspärasuse 

ja proportsionaalsuse põhimõtte järgimist. 

UNESCOt kutsutakse üles jätkuvalt 

suurendama teadlikkust õigusest 

informatsioonile kui olulisele inimõigusele, mis 

on hädavajalik läbipaistvaks ja 

vastutustundlikuks valitsemiseks ja kestlikuks 

arenguks.   

Ajakirjanduspreemia UNESCO Guillermo Cano 

World Press Freedom prize laureaadiks valiti 

vanglas viibiv Aserbaidžaani uuriv ajakirjanik 

K. Ismayilova. 

 Eesti koostöös Internetivabaduse koalitsiooni 

(Freedom Online Coalition) riikidega  

organiseeris suurüritusele eelneval päeval 

servaürituse eesmärgiga tutvustada laiemale 

publikule koalitsiooni tegemisi ning 

digitaalvabaduse kaitsjate sihtfondi (Digital 

Defenders Partnership) eesmärke. 

Digitaalvabaduse kaitsjate fondi doonorriigid, 

kelle hulgas on ka Eesti, pidasid 

aastakoosoleku, mille käigus kiitsid heaks 

möödunud aasta aruande ning arutasid 

ajakirjanike, blogijate ja inimõiguste kaitsjate 

halvenevat olukorda inimõigusi ja põhivabadusi 

piiravates riikides. Eestist osales Piret Urb 

välisministeeriumist.  

 

Rahvusvahelised kohtumised veealuse 

kultuuripärandi valdkonnas 

28.–29. aprillil peeti Pariisis veealuse 

kultuuripärandi kaitse konventsiooniga 

ühinenud riikide üldkogu. Sellele eelnes info- ja 

kogemustevahetuse päev, mis keskendus 

konventsiooni rakendamise praktikale 

erinevates riikides. 9.–10. mail peeti 

Kopenhaagenis veealuse kultuuripärandi 

regionaalne konverents. Kokkuvõtte veealuse 

kultuuripärandi olukorrast Eestis ning 

ettevalmistustest konventsiooniga ühinemiseks 

tegi Maili Roio muinsuskaitseametist.  
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Vaimse kultuuripärandi konventsiooni 

osalisriikide 6. üldkogu 

30. maist 1. juunini peeti Pariisis vaimse 

kultuuripärandi kaitse konventsiooniga 

ühinenud riikide üldkogu istung. Istungi 

põhiteema oli rakendusjuhiste täiendamine 

peatükiga, mis käsitles kestliku arengu ja 

vaimse kultuuripärandi seoseid. Samuti 

otsustati lihtsustada rahvusvahelise abi 

taotlemise korda ning ühtlustada erinevate 

kandetaotluste esitamise protseduure. Üldkogu 

akrediteeris 24 uut vabaühendust, seega saab 

komitee nüüd vajadusel toetuda 164 

vabaühenduse ekspertnõule.  

Valitsustevahelisse vaimse pärandi komiteesse 

valiti 12 uut liiget: Armeenia, Austria, 

Colombia, Kuuba, Küpros, Guatemala, 

Liibanon, Palestiina, Filipiinid, Mauritius, 

Senegal ja Zambia. Eestist osalesid TÜ 

kultuuriteaduste professor ja UNESCO ERK 

nõukogu esimees Kristin Kuutma ning Margit 

Siim UNESCO ERKist. 

 

UNESCO kirjanduslinn Tartu tähistas 

raamatu ja autoriõiguse päeva 

23. aprillil tähistati UNESCO kirjanduslinnas 

Tartus kirjandusfestival Prima Vista 

eelüritusena raamatu ja roosi päeva, mis on 

ühtlasi ülemaailmne raamatu ja autoriõiguse 

päev. Mitmekesine programm kulges 

paralleelselt Tartu Kaubamaja Apollos ja Tartu 

tähetornis.  

  

UNESCO tegi selleks puhuks interaktiivse 

kaardi, mille abil saab tutvuda sel päeval mujal 

maailmas toimunuga. 

 https://wbcd2016.crowdmap.com/main  

 

 

Balti riikide laulu- ja tantsupeo 
koordinatsioonikomitee kohtumine Riias 

25. aprillil kohtus Riias Eesti, Läti ja Leedu 

laulu- ja tantsupeo protsessiga seotud 

ekspertide ja ametiisikute 

koordinatsioonikomitee. Arutati ühist 

tegevusplaani aastateks 2015–2025, pidude 

kalendrit ning sügisel Riias toimuvat Balti 

riikide konverentsi, mis põhineb pidudel 

osalenute väärtushinnangute võrdleval 

uuringul. UNESCO ERKist osales Margit Siim.  

 

Eesti, Läti ja Leedu esitasid UNESCO 

maailma mälu registrisse ühistaotluse 

 

31. mail esitasid kolm Balti riiki UNESCO 

maailma mälu registrisse ühistaotluse. 

Taotluse sisuks on Siberist saadetud 

kasetohule kirjutatud kirjad. Maailma mälu 

register koondab ülemaailmse väärtusega 

dokumendipärandit. 28.–29.04 korraldas 

UNESCO ERK Tallinnas ühistaotluse 

töörühma kohtumise, kus arutati viimast korda 

ühiselt taotluse teksti.  Taotlust valmistasid ette 

kolme riigi mäluasutused, Eestist on partneriks 

Okupatsioonide muuseum. Maailma mälu 

registrisse esitatud taotlusi  hindab 

ekspertgrupp, kes annab oma soovitused 

UNESCO peadirektorile. Uued kanded 

maailma mälu registrisse kuulutatakse 

eeldatavasti välja sügisel 2017. 
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Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala 

nõukoja kohtumine Haapsalus  

25. aprillil peeti Haapsalus Lääne-Eesti saarte 

biosfääri programmiala nõukoja koosolek, mille 

päevakorras olid töös ja ettevalmistamisel 

olevad projektid, keskkonnahariduse 

edendamise võimalused biosfäärialal,  

biosfääriala kommunikatsiooniplaan, UNESCO 

MAB IV kongress Limas ja UNESCOle esitatud 

aruande tagasiside. UNESCO ERKist osales 

üritusel Kerli Gutman. 

 

 

Kõrghariduskonventsiooni töörühma 

kohtumine Pariisis 

UNESCO peakonverents otsustas 2015. a 

sügisel, et hakatakse välja töötama 

kõrghariduse diplomite ja kvalifikatsioonide 

vastastikuse tunnustamise ülemaailmset 

konventsiooni. Konventsiooni väljatöötamiseks 

moodustati komitee, mille liikmeks valiti ka 

Eesti ekspert, ENIC/NARIC keskuse juhataja 

Gunnar Vaht. 11.–12.05 toimus UNESCOs 

komitee esimene koosolek, kus pandi paika 

ajakava ning otsustati kolme töörühma 

loomine, kes alustavad konventsiooni teksti 

erinevate osade väljatöötamisega. Gunnar 

Vaht valiti koordineerima definitsioonide ja 

terminoloogia töörühma. Komitee järgmine 

kohtumine toimub septembris 2016 ning 

selleks ajaks peavad kõik kolm töörühma 

esitama UNESCOle teksti mustandi.  

 

 

Eesti noored osalevad USAs toimuval ÜRO 

matkel 

Eesti noored Sigrid Ojavee ja Ilmar Uduste 

osalevad 17.–30.07 USAs toimuval 

rahvusvahelisel ÜRO matkel, mis toob noored 

üle maailma kokku, et arutleda globaalsetel 

ÜRO teemadel. Sigrid Ojavee osaleb ka 

ürituse korraldusmeeskonnas. Lisainfo 

www.unescocenterforpeace.org  

 

Eesti noor osaleb keskkonnaalases laagris 

Lõuna-Koreas 

UNESCO Läänemere projekti (BSP) 

koordinaator Gedy Siimenson Tartu 

keskkonnahariduse keskusest osaleb 18.–

30.07 Lõuna-Koreas rahvusvahelises 

UNESCO egiidi all toimuvas keskkonnaalases 

vabatahtlike laagris, mis keskendub 

jätkusuutlike kogukondade edendamisele.  

 

Eesti kunstnik osaleb Andorra kunstilaagris 

UNESCO Andorra rahvuslik komisjon 

korraldab 18.–28.07 Ordinos rahvusvahelise 

kunstilaagri, kuhu korraldajad valisid osalema 

25 kunstnikku esitatud sooviavalduse alusel. 

Valituks osutus ka kunstnik Hando Tamm 

Eestist. Laagris valminud töödest koostatakse 

näitus, mida esitletakse järgmise kahe aasta 

jooksul.  

 

SA Eesti Antidopingu projekt sai 

UNESCOst rahalist toetust 

UNESCO haldab spordist dopingu 

kõrvaldamise fondi, kuhu saab esitada 

projektitaotlusi. SA Eesti Antidopingu projekt, 

mille eesmärk on antidopingu valdkonna 

süsteemsem arendamine ja koostöö 

tõhustamine, sai fondist toetust 18 790 USD.  

 

 

 

http://www.unescocenterforpeace.org/
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Vanalinna päevade konverents 

3. juunil peeti XXXV Tallinna vanalinna 

päevade raames ja kesklinna valitsuse 

eestvõttel konverents „Tänane vanalinn: 

teemapark või elukeskkond“. UNESCO 

maailmapärandi nimekirja kuuluv Tallinna 

vanalinn tõmbab ligi miljoneid turiste aastas. 

Sellest tekib ka surve muuta vanalinn veelgi 

atraktiivsemaks välismaalaste jaoks. 

Vastukaaluks majanduslikule otstarbele 

eksisteerivad aga kohalike – nii vanalinna kui 

ka kogu Tallinna elanike huvid, mis taotlevad 

selle linnaosa arendamist pigem unikaalse 

elukeskkonnana. Just nendele küsimustele 

konverents keskenduski. Sõna said arhitektid, 

muinsuskaitse valdkonna spetsialistid, 

linnaametnikud, vanalinna elanikud. 

Diskussioonis osalesid samuti maailmapärandi 

nimekirja kuuluva Riia ja Carcassonne’i linna 

esindajad, kes jagasid oma kogemusi 

maailmapärandi hoidmisel ja arendamisel. 

Teiste seas kõnelesid EKA rektor Mart Kalm, 

kultuuriministeeriumi mõisakoolide programmi 

juhataja Riin Alatalu ning arhitekt Ülar Mark.  

 

Tallinna päeva seminar  

13. mail peeti keskraamatukogus seminar 

„Tallinna vanalinn – maailmapärandi ja 

turismimaailma kohtumispunkt”. Tänavu 

tähistab Tallinna vanalinn riikliku 

muinsuskaitseala 50. juubelit ning järgmisel 

täitub 20 aastat maailmapärandi nimekirjas. 

Arutati pärandi ja turismi kokkusobitamise 

probleemide ja ka võimaluste üle Eesti 

suurimas turismitõmbekeskuses - Tallinna 

vanalinnas. Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm 

tegi ettekande tähelepanuväärsematest 

Euroopa vanalinnadest turismisihtkohtadena, 

Milla Öystilä tutvustas Suomenlinna kogemust 

maailmapärandi nimekirja kuuluva 

turismisihtkohana ning Aija van der Steina Läti 

Ülikoolist rääkis turismi mõjudest Riia 

vanalinnas. Seminari modereeris ja korraldas 

Ain Hinsberg, Haaga-Helia Hospitality 

Competence Centre in Estonia esindaja. 

KALENDER 

10.–20.07.2016 

Maailmapärandi komitee istung Istanbulis  

17.–30.07.2016 

Rahvusvaheline ÜRO matke USAs 

 

18.–28.07.2016 

Kunstilaager Andorras 

18.–30.07.2016 

Keskkonnaalane laager Lõuna-Koreas 

24.–26.08.2016 

BSP koolide kokkutulek Raudsillal 

4.–18.10.2016 

UNESCO täitevkogu 200. istung 

28.11.–2.12.2016 

Vaimse pärandi komitee istung Etioopias  


