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Uued UNESCO hariduslikud materjalid
Oktoobri
alguses
on
UNESCO
Eesti
ühendkoolide koordinaatori ja MTÜ Mondo
eestvedamisel ilmumas kolm eestikeelset tõlget
UNESCO haridusvaldkonna materjalidele:
-

„Panustades ühiselt kestlikku arengusse:
käsiraamat õpilastele“,
„Panustades ühiselt kestlikku arengusse:
käsiraamat õpetajatele“,
„Kliima-muutustega võitlemine – kliimameetmetealase
tegevuse
käsiraamat
koolidele“.

Esimese kahe juhendmaterjali eesmärk on
tutvustada keskkooliõpilastele ja õpetajatele
maailmakodanikuharidust ja kestliku arengu
haridust ning anda lugejale mõtteid ja tegevusi,
kuidas aktiivselt rahumeelsema ja kestlikuma
maailma loomisse panustada.
Kliimameetmetealase käsiraamatu fookuses on
ülekooliline lähenemine kestliku ning loodussäästliku kooli loomiseks. Kõigi kolme
juhendmaterjali
väljatöötamises
osalesid
eksperdid, koolijuhid, õpetajad ning õpilased üle
maailma. Materjalid on peatselt kättesaadavad
Maailmakooli portaalis – www.maailmakool.ee.

UNESCO loovlinnade kohtumised

meediakunstide linnas Enghien-les-Bains’is
Prantsusmaal. Kohtumisest võttis osa üle 300
delegaadi enam kui 100 loovlinnast. Tartut
esindasid kirjanduslinna koordinaator Marja Unt
Eesti
Kirjanduse
Seltsist
ning
Tartu
linnavalitsuse kultuuriosakonna peaspetsialist
Kristel Kalda.
Kirjanduslinnade esindajate jaoks algas töö 29.
juunil,
mil
koguneti
aastakohtumise
eelkoosolekuks. Sellel ja teistel valdkondlikel
koosolekutel
arutati
siseja
väliskommunikatsiooni väljakutseid ja eesmärke,
tulevikuväljavaateid seoses uute linnade
tulekuga
võrgustikku
tänavu
sügisel,
töörühmade tegevust ning materjale. Samuti
tutvustati üksteisele juba toimivaid projekte ja
ideid tulevasteks koostööprojektideks.
Valdkonnaülesed koosolekud hõlmasid üldisi
plenaarsessioone ja kitsamatele teemadele
keskendunud interdistsiplinaarseid töötubasid.
Töötoas, mis keskendus rahvusvahelisele
partnerlusele,
avanes
Tartul
võimalus
tutvustada projekti „Bussiluule", mis on aasta
jooksul võimaldanud Tartu liinibussides lugeda
aknakleebistel teiste kirjanduslinnade autorite
loomingut.
Kohtumise
vältel
toimus
muu
hulgas
multimeediat ja tekste ühendav kirjanduslinnadele pühendatud näitus „Geopoetical
Crossings“,
mille
Tartu-osa
ilmestas
tekstikatkend Mehis Heinsaarelt.
Enne loovlinnade aastakohtumist kogunesid
UNESCO kirjanduslinnade esindajad 20.—23.
aprillil Barcelonas, et arutada ja analüüsida
loovlinnade
uue
strateegiadokumendi
mustandit ning võimalikke koostööprojekte.

UNESCO loovlinnade aastakohtumine 2017

UNESCO
loovlinnade
võrgustiku
aastakohtumine toimus tänavu 30.06–02.07

2016. aasta lõpus otsustasid kirjanduslinnad
oma võrgustiku paremaks koordineerimiseks
luua kolm töörühma: integratsiooni ja arengu,
kommunikatsiooni
ja
turunduse
ning
projektikoostöö töörühm. Viimasesse kuulub
Tartu koos Heidelbergi, Reykjaviki, Bagdadi,
Granada ja Uljanovskiga. Kolmveerand aastaga
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on kirjavahetuse ning veebikoosolekute teel
kujundatud välja kirjanduslinnade projektipõhise koostöö üldpõhimõtted ja eesmärgid.
Praegu tegeletakse kogu kirjanduslinnade
võrgustikku
hõlmavate
koostööprojektide
struktuuri
ning
ajakava
visandamisega
järgmiseks kolmeks aastaks.

Maailmapärandi komitee istung Krakowis

kuulus pühamukompleks Taputapuātea, millel
on polüneeslaste jaoks nii sotsiaalne kui ka
religioosne tähtsus.
Ohustatud pärandi nimekirjas on 54 paika,
millest kaks (Viin ja Hebron) lisati Krakowi
istungil. Kavas on põhjalikult uuendada
liikmesriikide perioodilist aruandlust, mis jõuab
Euroopa riikideni 2022. aastal.
Eestist osalesid istungil suursaadik Ingrid Amer
ja Margit Siim UNESCO ERKist.

ÜRO matke rahvusvaheline suvelaager USA-s

© fot. Paweł Suder, Narodowy Instytut Dziedzictwa

2.―12. juulini peeti Krakowis UNESCO
maailmapärandi komitee 41. istung. EL
eesistujana tuli Eestil koos EL delegatsiooniga
korraldada
koordinatsioonikohtumine,
kus
arutati
poliitilisemaid
küsimusi,
nagu
Jeruusalemma
seireraport
ja
Hebroni
kandetaotlus, mille üle toimusid hääletused.
Komiteesse kuuluva Soome eestvõttel toimus
kolm Põhja- ja Baltimaade nõupidamist, et
arutada päevakava olulisemaid punkte.
Märgata oli komitee politiseerituse tugevnemist.
Seireraportite ja nimekirja kandetaotluste puhul
muutis
komitee
ekspertorganisatsioonide
eelotsuseid sageli riikide lobitöö tulemusena.
Maailmapärandi nimekiri täienes 21 paiga
võrra, mis teeb nimekirja kannete koguarvuks
1073. Uute põnevate lisanduste seas oli näiteks
Eritrea pealinn Asmara oma hästi säilinud
modernistlike hoonetega Itaalia valitsusajast
(1889-1941),
kokkupuutepunkte
vaimse
pärandiga peegeldasid Jaapanis asuv püha ja
suuresti suletud saar Okinoshima ja Prantsuse
Polüneesias vulkaanilisel Raiatea saarel asuv
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Pae gümnaasiumi õpilane Andrei Pankratov
esindas Eestit 16.–29. juulil Ameerika
Ühendriikides rahvusvahelises ÜRO matke
suvelaagris (ingl k ’IMUN-STEM Summer
Camp’). Kahenädalane programm koosnes
põnevatest
loengutest
ja
kohtumistest,
väitlemisest, istungitest, teiste kultuuridega
tutvumisest, linnaekskursioonist ja muust.
Laagris osalesid koolinoored üle maailma.

IMUN-STEM summer camp 2017

Rahvusvahelist ÜRO suvelaagrit korraldab
UNESCO Center for Peace. Eesti esindaja
valitakse välja kohalikul ÜRO matkel osalemise
ja esinemise põhjal.

Noored külastasid Euroopa Parlamenti
Kohalikul ÜRO matkel silmapaistnud noored
korraldajad ja osalejad külastasid 5.–6.
septembril Euroopa Parlamenti ning kohtusid
Urmas Paetiga.
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tähelepanu all olid vaimse pärandi hoidmise ja
looduskaitse seosed.
Eesti kogemust tutvustasid Epp Tamm
Rahvakultuuri Keskusest ning Kristin Kuutma
Tartu Ülikoolist. Ave Paulus Keskkonnaametist
pidas ettekande pärandikaitsest Lahemaa
rahvuspargis,
keskendudes
väärtustele,
õigustele ja kogukondadele. Mare Mätas rääkis
Kihnu hülgepüügi näitel konfliktist looduskaitse
ning vaimse pärandi vahel.
ÜRO matke noored Euroopa Parlamendis

Külastuse käigus anti noortele võimalus küsida
härra Paetilt küsimusi, mis puudutas Euroopas
päevakorras olevaid küsimusi nagu Brexit,
rahutused,
Trumpi
presidentuur
ning
pinnapealselt puudutati ka kohalike valimiste
teemat. Dialoog oli meeldiv ning asjakohast
infot täis ja noorte kõik küsimused said
vastused.
Peale ametlikku osa kohtuti taas õhtusöögil, kus
lisaks asistele teemadele veedeti lihtsalt
mõnusalt aega. Euroopa Parlamendi külastuse
korraldas Urmas Paeti büroo.

Vaimse pärandi seminar Lätis

Täitevkogu vaheistung
21.–22. septembril toimus järjekorras kümnes
täitevkogu vaheistung. Sel korral arutati
põhjalikumalt Maailma mälu programmi
uuendamisega
seonduvat,
põlisrahvaste
kaasamise poliitikat, mitmeid seireraporteid,
vaheistungite analüüsi, Rootsi ettepanekuid
täitevkogu protseduurireeglite muutmise kohta
jt liikmesriikide erinevaid otsuseprojekte.
Täitevkogu istungite vahel toimuvad aeg-ajalt
vaheistungid, millel pole otsustusõigust, kuid
kus avaneb hea võimalus arutada teemasid,
mis vajavad rohkem aega ning kus liikmesriigid
tutvustavad enda esitatud otsuseprojekte.
Istungil esindas Eestit suursaadik Ingrid Amer.

Antidopingu konventsiooni üldkogu Pariisis

Vaimse pärandi seminar

7.–8. septembril toimus Lätis vaimse pärandi
seminar.
Rahvusvaheline
uurimisprojekt
Osmosis koondab teadlasi ja uurijaid, keda
huvitavad vaimse pärandi kokkupuuted
juriidilise sfääri ja seadusandlusega. Erilise
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25.–26. septembril peeti Pariisis antidopingu
konventsiooniga liitunud riikide üldkogu.
Üldkogu peaeesmärk on jälgida konventsiooni
rakendamist ja sellega liitudes võetud
kohustuste täitmist. Kuna konventsiooni
jõustumisest möödus sel aastal kümme aastat,
arutati konventsiooni mõju ja nähtavuse
suurendamise
üle.
Tähelepanu
pöörati
võimalustele konventsiooni fondi vahendite
kasvatamiseks
ning
erinevate
organisatsioonide
koostöö
tugevdamisele
dopinguvastases võitluses. Eestist osales
üritusel SA Eesti Antidoping juhataja Elina
Kivinukk.
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Eesti esitas Haagi konventsiooni aruande
Eesti esitas 30. juunil UNESCOle aruande, mis
puudutas Haagi konventsiooni kultuuriväärtuste
kaitse kohta relvakonflikti korral ning selle
lisaprotokollide rakendamist aastatel 2013–
2016. Aruanne koostati Kultuuriministeeriumi,
Kaitseministeeriumi, Muinsuskaitseameti ja
UNESCO ERKi koostöös.

04.12–09.12.2017

Vaimse kultuuripärandi komitee istung Korea
Vabariigis

KALENDER
04.10.2017

UNESCO Eesti ühendkoolide ja BSP koolide
koordinaatorite kohtumine Tartus
05.–07.10.2017

GENE võrgustiku 37. ümarlaud Nikosias
12.–13.10.2017

UNESCO Eesti ühendkoolide õpilasseminar
Valgas
04.–18.10.2017

UNESCO täitevkogu 202. istung
18.–20.10.2017

Maailmapärandi haldamise teemaline seminar
Vilniuses
12.–13.10.2017

Euroopa UNESCO noortekohtumine Ljubljanas
25.–26.10.2017

10. UNESCO noortefoorum
25.–27.10.2017

CONFINTEA konverents Korea Vabariigis
30.10–14.11.2017

UNESCO 39. peakonverents
13.11–18.11.2017

UNESCO ühendkoolide õppereis Taani
14.11–15.11.2017

Maailmapärandi konventsiooniga liitunud riikide
21. üldkogu
16.11.2017

UNESCO rahvusvaheline filosoofiapäev
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