Curaçao nieuw Unesco-lid
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WILLEMSTAD — Nu de Nederlandse Antillen niet meer bestaan, zoekt Curaçao op 28
oktober aansluiting bij VN-organisatie Unesco als geassocieerd lid. Dat maakte minister
van Onderwijs Lionel Jansen (PS) gisteren bekend tijdens een persconferentie. St.
Maarten zal waarschijnlijk in 2013 lid worden.

Vijf vragen over Unesco aan Marva Browne, Secretaris-Generaal van de nationale
Unesco-commissie.
Wat is Unesco?
“Unesco is op 16 november 1945 opgericht om vrede en zekerheid wereldwijd te promoveren
door internationale samenwerking op het gebied van communicatie, cultuur, onderwijs en
wetenschap. Unesco staat voor United Nations Educational Scientific and Cultural
Organisation.”
Wat is de toegevoegde waarde van een lidmaatschap?
“Lidstaten hoeven niet zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Als een land hulp nodig heeft bij het
realiseren van een van de Unesco-doelen dan kan een lidstaat een beroep doen op de
expertise van een andere lidstaat. Als lidstaat heb je recht op deze hulp. Een aanvraag wordt
niet geweigerd.”
Waarom geassocieerd lid en niet een volledig lidmaatschap?
“Zolang Curaçao geen onafhankelijk land is, loopt ons lidmaatschap via Nederland, dat wel
‘gewoon’ lid is. Geassocieerde leden hebben geen stemrecht tijdens de tweejaarlijkse
algemene vergaderingen in Parijs. Alleen volledige lidstaten mogen stemmen over de begroting
en het programma dat voor twee jaar wordt vastgelegd. Geassocieerde landen zitten er niet
voor spek en bonen bij. Geassocieerde lidstaten hebben dezelfde rechten en plichten als de
overige lidstaten, uitgezonderd het stemrecht.
De Nederlandse Antillen waren het eerste land dat zich bij Unesco aansloot als geassocieerd
lid. Nu is dat aantal gegroeid tot zeven. Verder zijn 193 landen (volledig) lid.”
Heeft Curaçao ooit de vruchten geplukt van het Unesco-lidmaatschap?
“Dit jaar is uitgeroepen tot het jaar van de Afrikaanse Diaspora. Deze maand, op 23 augustus,
organiseert de nationale commissie van Unesco samen met enkele NGO’s een project rond dit
thema. Het project is nog in voorbereiding. Maar in het verleden heeft Unesco de aanduidingen
van de Tula Ruta gefinancierd. Ook is er in dat kader een boekje uitgegeven door Gibi Bacilio,
de huidige interim-directeur van Kas di Kultura. En op 28 oktober, als minister Jansen de
Unesco-leden zal toespreken, zal hij ook de ambities van het eiland uitspreken. Zo wil Curaçao
het onderwijs digitaliseren. Daarvoor zal de expertise van Unesco goed van pas komen.”
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