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og information

Stærke samarbejder er vejen frem mod en
bæredygtig verden
Verdens udfordringer er så komplekse, at ingen kan klare dem på egen
hånd. UNESCO i Danmark vil være til stede og præge udviklingen i
samfundet. Men vi kan ikke gøre det alene. Derfor indgår vi i partnerskaber, fordi vi kan påvirke udviklingen med en større kraft ved at spille
sammen med andre.
UNESCO oplever en stigende interesse fra blandt andre civilsamfundet,
den private sektor, fonde, forskningsinstitutioner, kommuner, regioner
og statslige institutioner for at indgå partnerskaber på UNESCOs kerneområder; uddannelse, kultur, videnskab og kommunikation/information.
Her kan du læse vores spilleregler for hvornår, med hvem og hvordan,
UNESCO i Danmark indgår partnerskaber. Det skal gøre det tydeligt,
hvad vores partnere kan forvente af os, og hvad vi forventer af jer.
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VI ER UNESCO I
DANMARK
vores grundfortælling og
kerneværdier
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UNESCO i Danmark arbejder for, at kerneværdier som uddannelse
til alle, ytringsfrihed, demokrati, beskyttelse af kulturarv og ligestilling former alles liv og hverdag. FN’s 17 verdensmål for bæredygtig
udvikling er en naturlig og integreret del af UNESCO’s arbejde og
vision.
Nye former for kulturel og politisk intolerance, afvisning af videnskabelige fakta og stigende trusler mod ytringsfriheden skaber ufred
og utålelige forhold for mennesker over hele verden. UNESCO er
dén globale FN-organisation, der fastlægger internationale værdinormer og standarder, som kan fungere som et fælles kompas. Vi
tror på, at det, vi kan i Danmark, er værd at dele med andre - og at
vi i Danmark har meget at lære af resten af verden. Der er brug for
UNESCO i Danmark og Danmark i UNESCO.
UNESCO er overalt i Danmark: verdensarvssteder, lærende byer,
geoparker, biosfæreområder samt verdensmålsskoler og meget mere.
UNESCO skaber stolthed, partnerskaber, lokalt engagement og værdi
for kommuner, lokalsamfund, skoler, forskningsmiljøer og virksomheder.
Mange flere skal kende til de muligheder og værktøjer, der er at
hente i UNESCO. UNESCO i Danmark vil vise UNESCO’s relevans,
og vi knytter stærke partnerskaber inden for de områder, UNESCO
arbejder med, og samler alle partnerne i én stor UNESCO-familie. Vil
du også være med?
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Vores styrker
UNESCO’s største aktiv er troværdighed, kvalitet samt en høj grad
af legitimitet. UNESCO-mærket skaber stolthed og fungerer som en
blåstempling og genererer øget interesse, herunder fra medier og finansieringskilder.
UNESCO sætter barren højt og vil være garant for den højeste standard
i alle henseender – det være sig i snæver faglig forstand såvel som etisk.
Dét er kernen i UNESCO’s norm- og standardsættende arbejde, der
fastlægger internationale værdinormer og standarder, som kan fungere
som et fælles kompas
UNESCO har en unik position. På den ene side har vi tyngden i form
af det formelle ophæng i FN-systemet og relevante ministerier, og på
den anden side har vi muligheden for at agere frit og tale med dem, vi
vil. Den danske UNESCO-nartionalkommision kan derfor samle mange
forskellige aktører rundt om bordet, uafhængig af politiske eller andre
interesser.
Nationalkommission fungerer som et bindeled mellem civilsamfund og
det politiske establishment og er anerkendt som en upartisk samtalepartner. Kommissionen har et mandat som rådgivende organ for den
danske regering og er derfor et muligt talerør til regeringen.
Vi udøver ikke myndighedsopgaver eller kontrol, og alt samarbejde
er baseret på frivillighed og gensidighed. Det giver en ligeværdig og
uafhængig tilgang som er værdifuld i partnerskaber.
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Hvad kan UNESCO i Danmark konkret tilbyde?
Vi vil gerne påvirke andre til at arbejde for UNESCO’s værdier. Det gør vi
ved at drive dagsordener, fungere som katalysator for forandring og ved
at skabe følgeskab.
Nationalkommissionen kan bidrage ved at:
• dele vores netværk af internationale interessenter, værktøjer og data
• være en igangsætter og inspirator som fremmer processer, uden nødvendigvis selv at være direkte indblandet
• give en blåstempling i form af støtte til ansøgninger og dialog med
fonde
• være en strategisk partner som bidrager med UNESCO-perspektiver
og -standarder
• tildele partnere status af ‘officiel partner med UNESCO Danmark’
• være en indgang til eksperter, resursepersoner og kommunikationskanaler
• åbent forholde os kritisk, for eksempel når konventioner overtrædes
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Hvad forventer vi af vores partnere?
Nationalkommissionen forpligter sig på UNESCO’s grundlæggende
værdier og forventer at vores samarbejdspartnere deler dem. Tre
værdier er særligt vigtige:
INVOLVERING AF UNGE
Det er vigtigt for os, at alle projekter forholder sig til, hvordan unges
perspektiv kan inddrages.
LIGESTILLING OG INKLUSION
Ligestilling mellem kvinder og mænd samt lige muligheder uanset køn,
seksuel orientering, kønsidentitet, hudfarve, religion og alder, er en
præmis, alle skal acceptere;
• valg af talere, eksperter og deltagere ved for eksempel konferencer,
skal afspejle mangfoldigheden i det omgivende samfund, herunder
kønsbalancen
• valg af ord og billeder i formidling og kommunikation har stor betydning - undgå stereotyper.
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BÆREDYGTIGHED
FN’s medlemslande er blevet enige om 17 verdensmål, der skal sikre
klodens bæredygtige udvikling frem mod 2030. Vi forventer, at vores
partnere er bevidste om deres rolle og ansvar i forhold til at sikre en
bæredygtig udvikling, uanset om det handler om miljø, kulturel og social
eller økonomisk bæredygtighed.

Vigtige forhold til afklaring i et godt
partnerskab
UNESCO lægger vægt på at afklare følgende, når vi indgår partnerskaber:
• partnerskabets gensidige formål og værdi
• roller, resurser, ansvar og forpligtigelser
• unge- og ligestillingsperspektiver
• kommunikation samt brug af logo
• organisering, økonomi, tidsplan og evaluering.
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KORT OM
UNESCO
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Hvad er UNESCO?
UNESCO’s overordnede mandat er at bidrage til fred og sikkerhed ved at
fremme samarbejde mellem nationer inden for uddannelse, videnskab,
kultur og kommunikation. UNESCO blev oprettet i november 1945 og
er en del af FN-systemet. Danmark har været med helt fra starten. I dag
er der 193 medlemslande og 11 associerede medlemslande, heriblandt
Færøerne. En række danske ministerier er involveret i UNESCOarbejdet; Udenrigsministeriet, Kulturministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Børne- og Undervisningsministeriet.

Hvad er UNESCO-nationalkommission?
Den danske UNESCO-nationalkommission skal stimulere interessen
for UNESCO’s værdier og målsætninger, sætte fokus på vigtige dagsordner og bidrage til den demokratiske dialog i Danmark. Derudover
rådgiver nationalkommissionen den danske regering i UNESCOspørgsmål og virker som bindeled mellem regering og civilsamfund
inden for UNESCO’s arbejdsområder. Nationalkommissionen består af
medlemmer fra universiteter, uddannelsesinstitutioner, offentlige institutioner og NGO’er inden for UNESCO’s kerneområder.
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”
Den udvikling man ser helt overordnet i
partnerskaber er, at de bevæger sig væk
fra simple donationspartnerskaber, hvor
en fond eller virksomhed giver penge
til en konkret opgave eller projekt i en
organisation. Udviklingen går mod mere
komplekse strategiske partnerskaber,
hvor partnere på tværs af sektorer sigter
mod at opnå fælles mål og løse forskellige
samfundsudfordringer.

12

SAMMEN OM UNESCO

Noter

SAMMEN OM UNESCO

13

Noter

14

SAMMEN OM UNESCO

SAMMEN OM UNESCO

15

