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UNESCO täitevkogu 204. istung ja rahvuslike
komisjonide kohtumine
UNESCO täitevkogu istungi raames toimus
11.–12.
aprillil
UNESCO
peakorteris
traditsiooniline
rahvuslike
komisjonide
kohtumine. Tutvustati rahvuslike komisjonide
2017. a tegevusi tutvustavat raportit ning arutati
rahvuslike komisjonide rolli üle UNESCO
peadirektori pakutud strateegiliste muudatuste
elluviimises. Kohtumise peamine eesmärk oli
valmistada ette 19.–21. juunil Keenias toimuvat
rahvuslike komisjonide kohtumist. UNESCO
ERKist osales Margit Siim.

Kirjanduslinnade aastakohtumine Iowa Citys
3.–6. aprillil toimus Iowa Citys kirjanduslinnade
aastakohtumine.
Kohtumisel
osales
36
delegaati 23 linnast, esindatud olid Bagdad,
Bucheon, Dublin, Durban, Edinburgh, Granada,
Heidelberg, Iowa City, Kraków, Lillehammer,
Ljubljana, Lviv, Manchester, Melbourne, Milano,
Norwich, Nottingham, Óbidos, Praha, Québec
City, Reykjavík, Seattle ja Tartu.

Eesti osaleb põlisrahvaste keelte aasta
juhtkomitees
ÜRO kuulutas 2019. a põlisrahvaste keelte
aastaks ja UNESCO on määratud selle juhiks.
Kuna üks Eesti prioriteete inimõiguste vallas on
põlisrahvad, kandideeris Eesti keeleaasta
juhtkomiteesse ning sai selle liikmeks.
Juhtkomiteesse kuuluvad lisaks valitud riikidele
ka põlisrahvaste regionaalsete gruppide ning
teiste ÜRO eriorganisatsioonide esindajad.
Samuti on kaasatud ÜRO põlisrahvaste
püsifoorum (UNPFII), põlisrahvaste õiguste
eksperdimehhanism
(EMRIP)
ning
põlisrahvaste õiguste eriraportöör.
Juhtkomitee esimene kohtumine peetakse 19.
aprillil New Yorgis ÜRO põlisrahvaste
püsifoorumi raames.

Biosfääri päev ja Lääne-Eesti saarte biosfääri
programmiala nõukoja koosolek
27. märtsil toimus Kuressaares biosfääripäev,
mida seekord tähistati kliimamuutustele
pühendatud seminariga. Seminarile järgnes
Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala
nõukoja koosolek, kus arutati küsimusi
biosfääriala
logo
kasutamise
kohta,
kommunikatsioonistrateegia vajalikkust, uue
tegevuskava koostamist ja nõukoja juhtimisega
seonduvat. UNESCO ERKist osales juhataja
Kerli Gutman.
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Kirjanduslinnade aastakohtumine Iowa Citys

Aastakohtumisel tutvustasid linnad oma
algatusi, vahetasid kogemusi ning kavandasid
koostöösuundi. Kuna võrgustik kasvab, olid
aastakohtumisel teravdatud tähelepanu all
tõlkimisega seotud teemad, samuti räägiti palju
sellest,
missugused
on
võimalused
koostööettevõtmistesse
panustada
ning
millised on kattuvused kirjanduslinnade
prioriteetides. Kohtumise käigus avanes
osalejatel võimalus tutvuda Iowa City
kirjandusasutuste ja organisatsioonidega.
Kohtumisel osales Tartust
koordinaator Marja Unt.

kirjanduslinna

Konverents „Euroopa kunstituru kaasamine
võitlusesse kultuuripärandi salakaubanduse
vastu“
20.-21. märtsil UNESCO peakontoris Pariisis
peetud konverents korraldati UNESCO ja
Euroopa Liidu koostöös. Konverentsil said
kokku kunstituru esindajad, kultuuripärandi
eksperdid ja politseijõud, et tõhustada
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omavahelist suhtlust ning infovahetust, mis
aitaks tõhusamalt võidelda kultuuripärandi
ebaseadusliku sisse- ja väljaveo ning müügiga.
Euroopa on maailma suurim kunsti importija ja
eksportija. Oluline on, et kunstiturg alati
kontrolliks esemete päritolu ning kaasaks
vajadusel ka erinevate valdkondade eksperte.
Probleemidena toodi välja ekspertide vähesus,
eriti arheoloogias, vajakajäämised esemete
dokumenteerimises ning info killustatus
erinevates kanalites. Samuti oleks vaja
suurendada ostjate teadlikkust esemete
võimalikust ebaseaduslikust päritolust.
Eestist osalesid konverentsil Kadri Laas Eesti
Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusest ja Marju
Niinemaa kultuuriministeeriumist.

Riias toimus Baltimaade regionaalne
maailmahariduse kohtumine
9. aprillil toimus Riias Balti regionaalne
maailmahariduse kohtumine. Kohtumine toimus
Euroopa Nõukogu Põhja-Lõuna keskuse
projekti raames. Kohtumisel anti ülevaade
maailmahariduse
olukorrast
Baltiriikides,
tutvustati käimasolevaid suuremaid projekte ja
algatusi, võrreldi ja arutati väljakutseid
maailmahariduse ja kestliku arengu eesmärkide
vallas ning arutati võimalusi koostööks.
UNESCO ERKist osales kohtumisel Madli
Kumpas.

GENE ümarlaud Oslos
19.–20. aprillil toimus Norras Oslos GENE
maailmahariduse 38. ümarlaud. Ümarlaual anti
ülevaade
maailmahariduse
viimastest
trendides, jagati kogemusi riiklike õppekavade
reformist, arutati globaalsete kompetentside
hindamise ning maailmahariduse valdkonnaga
seotud
riiklike
arengukavade
ja
tegevusplaanide teemadel.
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GENE maailmahariduse ümarlaud Oslos

GENE on Euroopa maailmahariduse võrgustik,
mis kohtub kaks korda aastas, et arutada
Euroopas
maailmahariduses
toimuvat.
Kohtumisel
osalesid
Kairi
Pirk-Vatunen
Välisministeeriumist ja Madli Kumpas UNESCO
ERKist.

Kestab ÜRO matke 2018. a programm
Märtsis ja aprillis on käimas UNESCO
ühendkoolide ÜRO matke programm. 2018.
aastal koosneb programm kolmest osast: minimatked Eesti koolides märtsi alguses,
ettevalmistav päev Tallinna ülikoolis 6. aprillil ja
rahvusvaheline matke Jüri Gümnaasiumis 27.–
29. aprillil. Rahvusvahelisel matkel osalevad
noored Eestist, Lätist, Leedust ja Ukrainast.
Matke programmi korraldavad Eesti ÜRO
matke noored, MTÜ Mondo ja Eesti
ühendkoolide koordinaator.

Selgusid Samsung Digi Pass programmi
võitjad
Veebruaris selgusid programmi Samsung Digi
Pass programmi võitjad. Programmis kogus
enim punkte ja võitjaks kuulutati Rakvere
Ametikooli õpilaste võistkond, kes töötas
programmi
vältel
pakiveo
jagamise
nutirakenduse ideega. Teiseks tuli Luua
Metsanduskooli õpilaste 3D-visualiseerimise
kavand
ning
kolmandale
kohale
piirkonnaturvalisusega tegelev ideelahendus,
mille
töötasid
välja
Ida-Virumaa
Kutsehariduskeskuse õpilased.
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USD, mis jagatakse võrdselt kolme laureaadi
vahel. Konkursi tulemused selguvad sügisel.

KALENDER
27.–29.04

UNESCO ühendkoolide rahvusvaheline ÜRO
matke Jüri Gümnaasiumis
Samsung Digi Pass võitjate autasustamine

Samsung Digi Pass programm annab
võimaluse 14-19-aastastele kutseõppuritele
omandada digivaldkonna ettevõtluse oskuseid.
Programmis
osalejad
pakuvad
välja
ideelahendusi, mida mentoritega koos kolme
kuu jooksul arendatakse. UNESCO ERKist
osales Samsung Digi Pass programmi žüriis
Madli Kumpas.

Valiti Eesti kandidaat Andorra kunstilaagrisse
UNESCO Andorra rahvuslik komisjon korraldab
9.–21.
juulini
Ordinos
rahvusvahelise
kunstilaagri, kuhu iga riik saab esitada ühe
maalikunstniku
kandidatuuri.
Lisaks
kunstiloomingule on projekti eesmärk rõhutada
UNESCO väärtusi, nagu rahu, kultuuriline
mitmekesisus
ja keskkonnakaitse,
ning
osalejatelt
oodatakse
nende
teemade
tõlgendamist loomingus. Eesti eelvoorus
osalenud kunstnike seast valis Eesti žürii välja
Johanna Mudisti kandidatuuri. Kõikide esitatud
kandidaatide hulgast teeb lõpliku valiku Andorra
žürii.

Eesti esitas Teeme ära
UNESCO-Jaapani auhinnale

28.–30.05

1970. a konventsiooni komitee 6. kohtumine
Pariisis
05.06

L’Oreali Balti stipendiumide tseremoonia Riias
12.–15.06

UNESCO
loovlinnade
võrgustiku
aastakonverents Krakovis / Katowices Poolas
19.–21.06

Regioonidevaheline
UNESCO
rahvuslike
komisjonide kohtumine Dianis Keenias
24.06–04.07

Maailmapärandi komitee 42. istung Manamas
Bahrainis
04.–07.07

Vaimse
kultuuripärandi
osalisriikide üldkogu Pariisis

konventsiooni

23.–27.07

MAB ICC 30. istung Palembangis Indoneesias

nominatsiooni

UNESCO kuulutas välja 2018. aasta UNESCOJaapani kestlikku arengut toetava hariduse
auhinna konkursi. Eesti esitas konkursile
Teeme ära üleilmse projekti. Rahvusvahelise
auhinna kolm laureaati selgitab sõltumatu
rahvusvaheline žürii. Auhinnafond on 150 000
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