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SVENSKA UNESCORÅDET

Utbildning är nyckeln till färdigheter och kunskaper
som ger bättre hälsa och levnadsvillkor. Utbildning
för alla (Education For All) är Unescos högst
prioriterade område. Unesco koordinerar FNfamiljens arbete för att alla, barn, ungdomar och
vuxna, ska få en bra grundläggande utbildning.

VETENSKAP för
världens utveckling
Forskning ger världens länder kunskaper och
möjligheter att bekämpa fattigdom och skapa ett
fredligt och hållbart samhälle. För att forskningen
ska främja dessa mål arbetar Unesco med att ta
fram riktlinjer och etiska principer. Vi sprider också
kunskaperna till fattigare länder.

Unesco verkar för att skydda och främja kulturell
mångfald och bevara världens natur- och kulturarv.
Gemensamma regler, till exempel konventioner,
är en viktig del i Unescos arbete. Det finns sju
konventioner på kulturområdet varav den mest
kända är 1972-års konvention om skydd för
världens kultur- och naturarv, den så kallade
Världsarvskonventionen. Världsarven utses av
Unescos världsarvskommitté.

Press- och
yttrandefrihet
Unesco har den viktiga uppgiften att främja
press- och yttrandefrihet och bidra till en värld
där ord, bilder, tankar och idéer kan flöda fritt.
Unesco verkar för allas tillgång till information
och informationsteknologi, kulturell mångfald och
pluralism inom media.
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Kulturell mångfald
och världsarv

United Nations Educational,
Scientific and Cultural
Organisation (Unesco)
Unesco bildades 1946 för att arbeta för fred och
säkerhet genom samarbete mellan världens länder
inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Målen är ökad respekt för rättvisa, mänskliga
rättigheter och frihet för alla människor oavsett ras,
kön eller religion. Unesco har 193 medlemsländer.
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Unesco har s.k. nationalkommissioner i medlemsSvenska länderna. I Sverige heter nationalkommissionen
Svenska Unesco-rådet. Rådets två huvuduppgifter
Unescorådet
är att ge råd till regeringen när det gäller Unescos
verksamhet samt att i Sverige sprida kännedom om
och väcka intresse för Unescos program och arbete.

Eftersom krigen har sitt ursprung i
människornas sinnen, måste försvaret
av freden också byggas upp i
människornas sinnen.
Ur Unescos stadgar

Vem bestämmer?

Unesco är en normativ organi
sation. Genom att utveckla nya
idéer, ordna konferenser, sprida
goda exempel och bygga nätverk
mellan experter som medverkar
i studier och utredningar bygger
man upp kapacitet och kompetens
i medlemsländerna.

Unescos budget utgörs
av medlemsavgifter från medlemsländerna, medel från t.ex.
Världsbanken, enskilda länder
och biståndsorganisationer.

Världsarvskonven

tionen

Unescos högsta beslutande
organ är generalkonferensen
där representanter för medlemsländerna möts vartannat
år. Generalkonferensen beslutar om arbetsprogram, budget,
väljer styrelse m.m. Arbetet
leds av en generaldirektör.

Sverige har i dag 14 na
tur- och
kulturobjekt på Unesc
os världs
arvslista. som är knuten
till
Unescos konvention om
skydd för
världens kultur- och na
turarv, den
så kallade Världsarvsko
nventionen.

Unescodagarna
Ett annat sätt för Unesco att lyfta
fram viktiga frågor är genom att
utse olika ”dagar” värda att uppmärksamma, till exempel Världsbokdagen den 23 april och Pressfrihetsdagen den 3 maj.
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