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Op zondag 2 december 2012 vond in Parijs een symposium en meeting plaats van 

geaccrediteerde NGO's in het kader van de UNESCO 2003 Conventie 

(http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=331) 

 

Op dat ogenblik waren 156 NGO's geaccrediteerd om adviserende diensten te verlenen aan 

het Comité dat uit lidstaten/natiestaten is samengesteld. Sinds 2009 komen de NGO's ook 

in NGO-FORUMvergaderingen bijeen om de ontwikkelingen van de Conventie op de voet te 

volgen vanuit de blik van dit 'civiele middenveld' en daarover van gedachten te wisselen, 

expertise te delen en standpunten af te stemmen en te vormen. Het komt er immers op 

aan om tijdens de schaarse momenten bij de Algemene Vergaderingen en Comité-

vergaderingen waarop de stem van NGO's gehoord kan worden, geen versnipperde maar 

krachtige statements en signalen te geven indien die nood aangevoeld wordt vanuit de 

vele verenigingen. 

 

Naar aanleiding de bijeenkomst van het intergouvernementeel Comité voor de UNESCO 

2003 Conventie van 3 tot 7 december 2012 te Parijs zetten de NGO's die actief zijn rond 

immaterieel erfgoed in vele hoeken van de wereld een symposium op dat reflecteerde op 

de 'Community participation' binnen de Lijsten en het Register van UNESCO immaterieel 

Erfgoed. Hoe gaan staten om met de participatie van gemeenschappen in de elementen 

die voorgedragen worden voor de Representatieve Lijst bv? Hoe staat het met Prior en 

Informed Consent (de geïnformeerde instemming van de betrokken gemeenschappen, 

groepen en individuen)? Welk beeld krijgen we als we bv. de participatie van vrouwen 

binnen immaterieel erfgoed van nabij onder de loep nemen? En welke rol hebben NGO's 

hierbij, die vaak een soort tussenschakel of 'vertaler'/bruggenbouwer/makelaar kunnen 

zijn tussen wat leeft bij de groepen en gemeenschappen enerzijds en het (intern)nationale 

beleidsvoerders anderzijds? 

 

Het symposium en debat rond Community Participation vanuit het NGO Forum was 

overigens niet zonder belang op dat moment. Tijdens het IGC (Intergouvernementeel 

Comité) stond immers ook een agendapunt voorzien over die rol van de geaccrediteerde 

NGO's, die in grote getale bij de Conventie blijken aan te sluiten de recente jaren. De rol 

van NGOs anno 2012 lijkt evenwel eerder beperkt, aangezien slechts een heel klein aantal 

NGO's betrokken is bij advisering voor het Consultative Body rond ingediende dossiers. 

Niettemin lijkt het in een Conventie die draait rond het immaterieel erfgoed gedragen door 

groepen en gemeenschappen van belang op zoek te gaan naar een manier om NGO's op 

een zinvolle manier te betrekken. De NGO's zelf kunnen/mogen daarin evenwel ook niet 

stil of afwachtend blijven. Op 2 december en daaropvolgende bijeenkomsten tijdens de 

week van het intergouvernementeel comité is dat gesprek tijdens het NGO Forum dus 

volop gevoerd. 

(http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00329 http://www.unesco.org/culture/i

ch/index.php?pg=00430) 

 



tapis plein vzw zette voor dit NGO FORUM haar schouders onder de organisatie, gezien het 

thema naadloos aansluit bij de missie van de werking in Vlaanderen (expertise rond 

erfgoedparticipatie, met focus op ICE). Jorijn Neyrinck vormde samen met Egil Bakka, Wim 

van Zanten, Rahoul Goswami en Diego Gradis het Program Comité van het NGO Forum. 

 

Het overleg van de NGOs mondde uit in een Statement dat gebracht werd tijdens de IGC 

bijeenkomst en er werd op de vergadering ook een beslissing genomen om verder de 

positie en de rol van de NGOs mbt de Conventie te onderzoeken de komende tijd. 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00430   

-> zie:  ITH/12/7.COM/Decisions -> 16.b 

 

Verdere concrete info over programma en praktische organisatie vind je op de website van 

het NGO FORUM: http://ngoforum.pbworks.com/w/page/48305194/FrontPage 


