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VISJON

”Å skape fred gjennom utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon ”
UTDANNING

VITENSKAP

KULTUR

KOMMUNIKASJON

UNESCO skal sikre
at alle mennesker får
innfridd sin rett til
relevant utdanning av
god kvalitet gjennom
hele livsløpet. Alle
skal kunne utvikle
seg og leve et godt liv
i et bærekraftig
samfunn

UNESCO skal være
en normativ og etisk
aktør på
vitenskapsfeltet og
sikre at
forskningspolitikk
og institusjoner
utvikles i alle land

UNESCO skal
arbeide for at
verdens kultur- og
naturverdier blir
respektert,
beskyttet og
utviklet til beste for
nåtidens folk og
framtidige
generasjoner

UNESCO skal arbeide
for at alle har god
tilgang til frie medier,
styrke presse- og
ytringsfriheten og
fremme journalisters
sikkerhet og rettigheter

NORGE VIL AT UNESCO SKAL…

MÅL

…arbeide for at alle barn
og unge skal få god,
grunnleggende
skolegang
…bidra til etablering av
god og relevant fag- og
yrkesopplæring
…bidra til at det blir
flere og bedre lærere
…arbeide for en ny
global konvensjon for
godkjenning av kvalitet i
høyere utdanning
…utvikle
demokratiforståelse
gjennom livslang læring

…forbedre
kunnskapsgrunnlaget for
bærekraftig
utvikling
…bidra til etisk
refleksjon om
forskning
…arbeide for et
forbedret
kunnskapsgrunnlag
om vann og hav
…styrke
UNESCOs rolle
som rådgiver for
myndigheter

…verne og styrke
verdens kultur- og
naturarv

…arbeide for presseog ytringsfrihet og
journalisters sikkerhet

…øke bevisstheten
om den
immaterielle
kulturarvens
betydning

…arbeide for åpen
tilgang til forskning og
utdanningsressurser

…fremme et
mangfold av
kulturuttrykk
…motarbeide
ulovlig handel med
kulturgjenstander

…bidra til å bevare
verdens dokumentarv
digitalt og materielt
…arbeide for at alle har
tilgang til frie medier
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Strategi for norsk UNESCO-arbeid
2014 - 2017
Styrking av UNESCO
Norge ønsker et sterkt FN og vil arbeide for å styrke UNESCO. For å kunne møte dagens og
fremtidige utfordringer på en tilfredsstillende måte, må UNESCO være en slagkraftig, effektiv og
relevant organisasjon. UNESCO bør konsentrere seg om å følge opp eksisterende konvensjoner,
bidra med lederskap, kunnskap, analyse og kompetanse på fagområdene og legge til rette for
kunnskapsbasert dialog på tvers av geografiske og kulturelle skillelinjer. Norge skal arbeide for at
UNESCO foretar tydeligere prioriteringer, konsentrerer seg om færre områder og unngår
overlapping med andre organisasjoner. Samarbeid med andre organisasjoner, særlig FNorganisasjoner bør styrkes. Norge skal arbeide for at UNESCOs aktiviteter og prioriteringer i større
grad bygger på evalueringer og resultater.
Norge skal arbeide for at Utdanning for alle forblir UNESCOs hovedprioritering, og at UNESCOs
lederrolle på utdanningsfeltet fortsetter etter 2015. Norge skal bidra til at presse- og ytringsfrihet,
havforskning/klimaspørsmål og kulturkonvensjonene holdes høyt på UNESCOs agenda.

Norges arbeid i UNESCO
Norge skal være en reformorientert og konstruktivt krevende bidragsyter og partner i UNESCO.
Norge skal bygge broer og forsøke å skape allianser som minsker spenninger mellom land og
regioner og bidra til konsensusløsninger. Norske representanter skal aktivt løfte frem saker som er
viktige for Norge (Utdanning for alle, presse- og ytringsfrihet, havforskning/ klima,
kulturkonvensjonene) på generalkonferanser og i andre viktige UNESCO-møter. Det tette, nordiske
samarbeidet skal opprettholdes, og brukes til gjensidig informasjonsutveksling og økt gjennomslag.
Den norske UNESCO-kommisjonen skal bidra som rådgiver og pådriver overfor norske
myndigheter i sentrale UNESCO-saker. Kommisjonen skal bidra til at UNESCOs verdier bidrar
aktivt til samfunnsutviklingen. Som et middel til å fremme norske synspunkter, skal det arbeides for
å få flere nordmenn inn i relevante styrende organ i UNESCO og i sekretariatet/ administrasjonen.

UNESCO-arbeidet i Norge
Norge skal effektivt følge opp sentrale konvensjoner, anbefalinger og andre UNESCO-vedtak. Det
norske UNESCO-arbeidet skal være preget av åpenhet, god informasjonsflyt, effektivitet og tett
samarbeid mellom relevante departementer og fagmiljøer. Kunnskapsdepartementet har ansvaret
for å koordinere det norske UNESCO-arbeidet, mens Utenriksdepartementet har overordnet ansvar
for norsk UNESCO-politikk.
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