
Unesco Eesti      Pikk 2    Tel: 6 441 431

 unesco@unesco.ee 
Rahvuslik Komisjon      Tallinn, 10123   Fax: 6 313 757 www.unesco.ee 

 

Uudiskiri nr 31 
aprill 2017 

 

 

UNESCO Eesti      Pikk 2    Tel: 6 441 431 unesco@unesco.ee 

rahvuslik komisjon      Tallinn, 10123   Fax: 6 313 757 www.unesco.ee 

 

 

 

 

Noortefoorum New Yorgis 

30.–31. jaanuaril toimus New Yorgis ÜRO 

peakontoris ECOSOCi noortefoorum, mis andis 

võimaluse ÜRO saadikutel ja noorte esindajatel 

dialoogi astuda ning arutada ühiselt kestliku 

arengu eesmärkide rakendamise teemadel. 

UNESCO ERKi toel osales foorumil Sigrid 

Ojavee. 

Foorumi esimesel päeval toimus istung, kus 

suursaadikud tutvustasid oma visiooni vanema 

ja noorema generatsiooni esindajate koostööst. 

Teisel päeval kohtusid noored ümarlauas oma 

regiooni esindajatega ja arutasid regiooni 

peamiste murepunktide ning nende võimalike 

lahenduste üle. Euroopa regiooni esindajad 

said kõneleda Taani võrdsete võimaluste 

ministri Karen Ellemanniga, kes julgustas noori 

oma võimaluste eest seisma ning aitama neid, 

kes iseenda eest võidelda ei saa. 

 
Sigrid Ojavee ÜRO peakontoris 

ÜRO seminar välisministeeriumis 

9. veebruaril toimus välisministeeriumis ÜRO ja 

kestliku arengu eesmärkide teemaline seminar 

gümnasistidele. Kokku osales õpilasi 12 koolist. 

Päeva esimeses pooles arutasid eksperdid 

Eestist, Süüriast, Rootsist ja USAst, milline on 

ÜRO Julgeolekunõukogu roll rahu tagamisel 

maailmas, mida tuleks teha teisiti ja milliseid 

võimalusi on Süüria konflikti sekkumiseks. 

Päeva teises pooles olid fookuses ÜROs 

kokkulepitud 17 üleilmset eesmärki. Soome 

Suursaadik, Taani saatkonna, Riigikantselei 

ning Välisministeeriumi esindajad jagasid oma 

kogemusi ja vaateid eesmärkide saavutamise 

osas. Seminari korraldasid aktiivsed noored 

koos MTÜ Mondo ja Eesti UNESCO 

ühendkoolide koordinaatoriga.  

 
Noored välisministeeriumi seminaril 

ÜRO matke Ukrainas 

Enam kui 70 noort Eestist, Lätist ja Ukrainast 

osalesid 7.–9. aprillil ÜRO matkel Lvivis. 

Arutelusid peeti inimõiguste, pagulaskriisi ja 

hariduse teemal, samuti kajastati põhjalikult 

Süüria konflikti. 

Selle aasta matke tegi Eesti õpilaste jaoks 

eriliseks toimumiskoht Ukraina ning 

korraldajaskond. Matke õnnestumisse 

panustasid Eesti poolt ÜRO matke 

järelkasvuprogrammi noored, kes on viimase 

nelja kuu jooksul teinud suurt tööd. 

 
ÜRO matke Lvivis 

Matke korraldamisse ja ellu viimisse panustasid 

MTÜ Mondo, UNESCO ERK ja ÜRO matke 

järelkasvu noored, UNESCO Läti rahvuslik 
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komisjon ning Society Initiatives Institute 

Ukrainast. Noorte transporti Ukrainasse toetas 

Eesti Suursaatkond Kiievis. 

UNESCO hariduskonverents Ottawas 

Märtsi alguses osalesid Johanna Helin MTÜst 

Mondo ja Gedy Siimenson Tartu 

Keskkonnahariduskeskusest Ottawas Kanadas 

UNESCO hariduskonverentsil, kus arutati 

hariduse rolli üle rahu ja kestliku arengu 

tagamisel.  

Ottawa konverents tõi kokku haridusvaldkonna 

eksperte üle maailma, et jagada kogemusi ja 

arvamusi sellest, kuidas maailmakodanikke 

kõige paremal viisil kujundada. Viie päeva 

jooksul toimusid töötoad ja plenaaristungid, 

mida saatis üldine haridusmess koos eri riikide 

ning asutuste tutvustuste ja materjalide 

väljapanekuga. Arutati küsimuste üle, 

missugused oskused ja pädevused on vajalikud 

kestlikku arengut toetava hariduse õpetamisel, 

missuguseid motiveerivaid ja innovaatilisi 

meetodeid õpetamisel kasutada ja kuidas luua 

sidet globaalse ja kohaliku vahel. Lisaks 

tutvustati eri riikide lahendusi ja praktilisi näiteid, 

kuidas maailmakodaniku-, rahu- ja kestlikku 

arengut toetavat haridust rakendada. 

UNESCO ühendkoolide koordinaatorite 

kohtumine 

 
Ühendkoolide koordinaatorid Sanyas 

8.–10. aprillil toimus Hiinas Sanyas UNESCO 

ühendkoolide koordinaatorite kohtumine. 

Kohtumisel osales üle 50 koordinaatori ning 

koos arutati koolivõrgustiku prioriteetide ja 

tegevuste üle. UNESCO peakorter on 

tõhustamas oma toetust koordinaatoritele: 

koostatakse juhendmaterjale ning luuakse ühist 

internetiplatvormi tõhusamaks koostööks. 

Eestit esindas kohtumisel Eesti UNESCO 

ühendkoolide koordinaator Johanna Helin.  

Kõrghariduskonventsiooni töörühma 

kohtumine 

Kõrghariduskonventsiooni töörühm kohtus 13.–

15. veebruaril Pariisis. Töörühm on jõudnud 

konventsiooni teksti koostamise lõppfaasi ning 

töörühma neljas, viimane kohtumine toimub 

juunis. Eksperdid on vähem kui aastaga loonud 

kõrghariduse kvalifikatsioonide globaalse 

tunnustamisega seotud märksõnade ja 

põhimõtete kogu, mis hõlbustab 

rahvusvaheliselt eri riikide ja regioonide 

kvalifikatsiooniraamistike ja kvaliteedi tagamise 

kriteeriumite võrdlemist. Töörühma kuulub 

Archimedese akadeemilise tunnustamise 

agentuuri juhataja Gunnar Vaht. 

Konventsiooni teksti mustand esitatakse 

aruteluks UNESCO täitevkogu 202. istungile ja 

UNESCO 39. peakonverentsile novembris. 

UNESCO täitevkogu vaheistung 

29. märtsil peetud täitevkogu vaheistungil 

tutvustas peadirektor Irina Bokova põgusalt 

järgmist programmi- ja eelarvedokumenti (39 

C/5). Kõik tegevused on paigutatud Agenda 

2030 ja Pariisi kliimakokkuleppe raamistikku. 

Suuremat fokuseeritust näitab põhiliste 

tegevussuundade arvu vähendamine, 

prioriteetideks on endiselt Aafrika ja sooline 

võrdõiguslikkus. Täitevkogu aprillikuisele 

istungile uusi päevakorrapunkte esitanud riigid 

avasid oma ettepanekute tausta. Uute 

ettepanekute teemadering oli lai, puudutades 

heli akustilise dimensiooni tähtsust, võitlust 

koolikiusamise eri vormidega, Haiti 

abiprogrammi ja UNESCO osalust uues fondis, 

mis toetab relvastatud konfliktides ohustatud 
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kultuuripärandi kaitsmist. Järgmine vaheistung 

on plaanis 21―22.09. 

Eestist osalesid Katrin Rein Eesti alalisest 

esindusest UNESCO ja OECD juures ja Margit 

Siim UNESCO ERKist. 

UNESCO Euroopa rahvuskomisjonide 

aastakohtumine 

 
Paneelarutelu 

3.–5. aprillil toimus Thessalonikis Kreekas, 

UNESCO Euroopa regiooni  rahvuskomisjonide 

iga-aastane kohtumine. Kohtumisel vahetati 

mõtteid erinevatel UNESCOs hetkel 

päevakorral olevatel teemadel nagu uus kesk-

pikk strateegia, maailmakodanikuhariduse roll 

riikide haridussüsteemides, noorte kaasamise 

viisid, eelarvestamise uus meetod, UNESCO 

logo ja nime korrektne kasutamine jm. Koostati 

visioonidokument, mis on suunatud riikide 

alalistele esindustele UNESCO juures. 

Eestist osalesid kohtumisel UNESCO ERK 

haridusprogrammide koordinaator Madli Ross 

ja juhataja Kerli Gutman.   

Biosfääripäev ja Lääne-Eesti saarte 

biosfääri programmiala nõukoja koosolek  

27. märtsil tähistati Hiiumaal esmakordselt 

biosfääripäeva, mille aluseks on Lääne-Eesti 

saarte biosfääri programmiala sünnipäev. 

27.03.1990 andis UNESCO välja sertifikaadi 

Lääne-Eesti saarestiku biosfääriala 

kandmiseks biosfääri kaitsealade võrgustikku.  

Päeva tähistati väikese seminariga, kus 

ettekannetega esinesid Hiidlaste Koostöökogu 

tegevjuht Reet Kokovkin („Biosfääri programmi 

ellu rakendamine Leader programmi abil“) ja 

Säästva Eesti Instituudi esindaja Piret Kuldna 

(„ÜRO säästva arengu eesmärkide täitmisest 

Eestis“). Seminarile järgnes väljasõit, mille 

eesmärk oli tutvumine Leader programmist 

toetuse saanud suurprojektidega Hiiumaal. 

Päeva teisel poolel toimus biosfääri programmi 

nõukoja koosolek, kus Keskkonnaamet 

tutvustas 2016. a tegemisi programmialal ning 

UNESCOle esitatud tsoneeringu kaardi 

muudatusi, mis said UNESCOst positiivse 

vastukaja. Arutluse all oli ka ala edasine 

tähistamine ja programmi seire. 

Eesti kunstnik valiti osalema Malta 

kunstilaagrisse 

UNESCO Malta rahvuslik komisjon korraldab 

koostöös Andorra kolleegidega rahvusvahelise 

kunstilaagri. Maikuus Gozo saarel toimuvasse 

laagrisse valiti osalema 15 kunstnikku 

rahvuslike komisjonide esitatud kandidaatide 

seast. Eesti eelvoorus kandideeris 12 

maalikunstnikku. Eesti žürii valis taotlejate 

seast välja Markus Kasemaa kandidatuuri, mille 

ka Malta žürii heaks kiitis. Laagris osalevate 

kunstnike kohapeal valmivatest töödest 

pannakse hiljem kokku näitus. Lisaks 

kunstiloomingule on projekti eesmärk rõhutada 

UNESCO väärtusi, nagu rahu ja kultuuriline 

mitmekesisus, millel on programmis oma koht. 

Plaanis on mitmeid ekskursioone ja 

kultuuriõhtuid, ka osalejatelt oodatakse vabas 

vormis oma maa ja kultuuri tutvustamist. 

 

KALENDER 

20.–23.04.2017 

UNESCO loovlinnade võrgustikku kuuluvate 

kirjanduslinnade aastakohtumine Barcelonas 

19.04–04.05.2017 

UNESCO täitevkogu 201. istung 
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27–29.04.2017 

GENE 37. ümarlaud Brüsselis 

26.05.2017 

L’Oreali stipendiumi tseremoonia Riias 

30.–31.05.2017 

Veealuse pärandi konventsiooniga liitunud 

riikide üldkogu 

29.06–02.07.2017 

UNESCO loovlinnade aastakohtumine 

02.–12.07.2017 

Maailmapärandi komitee istung  


