
 

 

 

          Svenska Unescorådets nyhetsbrev 
                          Februari 2023 

 

I detta nyhetsbrev: 
Snart avslöjas vinnarna av årets For Women in Science-pris. Prisutdelningen sker i 
Stockholm och du är inbjuden! 
 
Fram till den 31 mars är det möjligt att nominera till Unescos olika listor och 
register.  
 
Den 21-23 februari går Unescos stora konferens för ett tryggt internet av stapeln. Läs 
mer om hur du kan delta och vad som kommer att diskuteras under Internet for Trust. 
 
Årsdagen av Rysslands anfallskrig mot Ukraina närmar sig. Vi berättar mer om 
Unescos nya program för att stötta journalister i Ukraina. 
 
Att värna mänskliga rättigheter handlar också om att ge ungdomar tillgång till 
utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa. Vi berättar mer om det nya peer learning-
verktyget för sexualundervisning som Unesco lanserat. 
 
Dessutom får du läsa om Sveriges tre kreativa städer och får en introduktion till 
årets tre nya världsarv i Libanon, Jemen och Ukraina. 
Trevlig läsning! 

 

 

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset 2023 
Den 8 mars kommer Svenska Unescorådet tillsammans med L’Oréal Sverige och 
Sveriges Unga Akademi att arrangera prisutdelningen av For Women in Science-
priset i Sverige. Årets prisutdelare är Utbildningsminister Mats Persson. 
 
Priset har delats ut sedan 2016 för att lyfta kvinnor i starten av forskarkarriären. Priset 
uppmärksammar två lovande forskare inom naturvetenskap, teknik eller matematik, som 
nyligen disputerat och är knutna till ett svenskt lärosäte. Pristagarna ska också bidra till 
arbetet för hållbar utveckling och lösningar på mänsklighetens stora problem. En prissumma 
om 150 000 kronor vardera delas ut. Pristagarna erbjuds ett ettårigt mentorsprogram som 
anordnas av Sveriges Unga Akademi. 

Kvinnor är fortfarande underrepresenterade inom naturvetenskapen. Globalt är endast en 
tredjedel (33%) av alla forskare kvinnor och inom högre positioner är skillnaderna större. 
Fram till idag har endast 22 kvinnor fått nobelpris inom ett naturvetenskapligt område*. 
 
En akademi som inte är jämställd, leder till att vi går miste om potential och kunskap. Det 
kan bli ett hinder för framtida utveckling inom viktiga samhällsfrågor som klimat och artificiell 
intelligens. For Women in Science-priset syftar inte bara till att uppmärksamma lovande 
forskare, utan även till att lyfta fram förebilder för flickor och unga kvinnor inom 

 



naturvetenskap, teknik och matematik. For Women in Science-priset delas ut vid en 
ceremoni i Stockholm. 
 
Anmäl dig och delta vid prisceremonin här. 
 
*statistik från Unesco science report 2021  
Women and the digital revolution (chapter 3) | 2021 Science Report (unesco.org) och 
Unesco International day of girls and women in science (2023) 
International Day of Women and Girls in Science | UNESCO 

 

 

 

Nominera till Unescos internationella listor och 
register 
Nu är det möjligt att föreslå nomineringar till Unescos internationella listor och 
register. Nomineringsperioden pågår fram till och med den 31 mars 2023. 
 
Du kan till exempel nominera till registret över goda metodiska exempel. 
Registret innehåller program, projekt och aktiviteter som visar hur man kan arbeta för att 
dokumentera och/eller föra vidare kunskap. De projekt som nomineras ska kunna ses som 
förebilder för arbetet med konventionen. Här uppmärksammas t.ex. högtider och ritualer, 
hantverk, muntligt berättande, musik och dans. Ett exempel på denna lista är 
berättarprojektet Sagobygden.  
 
Nominera även till den representativa listan över mänsklighetens immateriella 
kulturarv. 
Immateriellt kulturarv är traditioner, seder och bruk, som har överförts mellan generationer. 
Till exempel olika former av hantverk, ritualer, musik och berättelser. Immateriellt kulturarv 
är bortom nationsgränser, ständigt levande och i förändring. Här återfinns t.ex. traditionen 
kring den franska baguetten, biodling i Slovenien och dansen Kalela från Zambia. 
 
Mer information och blanketter för att nominera hittar du här: Internationella nomineringar | 
Institutet för språk och folkminnen (isof.se) 

 

https://simplesignup.se/private_event/201708/6c6a225004
https://simplesignup.se/private_event/201708/6c6a225004
https://www.unesco.org/reports/science/2021/en/women-digital-revolution
https://www.unesco.org/en/days/women-girls-science
https://www.isof.se/lar-dig-mer/levande-traditioner/internationella-nomineringar
https://www.isof.se/lar-dig-mer/levande-traditioner/internationella-nomineringar


 
Syntolkning: Sagomuseet i Ljungby, ett rött trähus. Foto: Sagobygden 

 

Internet for Trust 
Den 21–23 februari organiserar Unesco en global konferens för att diskutera reglering 
av digitala plattformar. Syftet med konferensen är främja mänskliga rättigheter på 
internet samt att motverka spridningen av desinformation. 

 

 
Syntolkning: två bilder i grön färg där en har ett citat av Nobelprisvinnaren Maria Ressa: 
"Without facts you can't have truth. Without truth, you can't have trust. Without trust, we 
have no shared reality." 

Sociala medier och andra digitala plattformar är viktiga för att kunna kommunicera och dela 
information. Men plattformarna spelar också en stor roll i spridningen av desinformation, hot 
och hat. Unesco understryker vikten av en rättighetsbaserad ansats för att hantera dessa 
frågor. 
 
Internet for Trust arrangeras av Unesco mellan den 21–23 februari. Journalisten och 



författaren Maria Ressa inleder konferensen med en keynote. Tillsammans med 
beslutsfattare, företrädare för digitala plattformar, akademin, civilsamhället och andra FN-
organ vill Unesco stimulera till dialog om vilka internationella riktlinjer som behövs för det 
digitala samhället. Syftet är att skydda yttrandefriheten och andra mänskliga rättigheter. 
 
Ett utkast på de globala riktlinjerna som ska diskuteras under konferensen återfinns här och 
är öppna för kommentarer till den 8 mars 2023. 
 
Läs mer om konferensen här. 
Ta också del av de spännande sidoevenemang som arrangeras den 21 februari. Många 
sker även digitalt. 

 

Ett år av krig 
Inför årsdagen av Rysslands krig mot Ukraina 
den 24 februari 2023 har Unesco lanserat ett 
nytt program för att stötta journalister i landet. 
 
Under 2022 dödades minst tio journalister för att de 
utförde sitt arbete i Ukraina, enligt Unesco. 
 
I januari 2023 presenterade Unesco tillsammans 
med International Union of Journalists of Ukraine 
(NUJU) och International Federation of Journalists 
(IFJ) ett nytt program för att stötta journalister i 
Ukraina och skydda yttrande- och pressfriheten i 
landet. Unesco har bidragit med $100 000 för att 
finansiera journalister så att de kan fortsätta sitt 
nödvändiga arbete i landet. 

 

 
Syntolkning: bild på fotograf i 
skyddshjälm och munskydd 

 

Tillsammans med NUJU och IFJ har Unesco också öppnat sex soldaritetscenter för 
journalister i Ukraina. Dessa är tillfälliga arbetsplatser där även psykologiskt stöd och juridisk 
rådgivning erbjuds. Här kan journalister få tillgång till skyddsutrustning och vård liksom 
utbildning och kurser i säkerhet och första hjälpen. 

 

Nytt verktyg för sexualundervisning 
 
För att unga ska kunna ta informerade beslut om sex och relationer och ha en god 
livskvalitet, behöver de få tillgång till pålitlig utbildning inom sexuell och reproduktiv 
hälsa. 
 

Enligt Barnkonventionen har alla barn och unga rätt till god hälsa, tillgång till hälso- och 
sjukvård och skydd från sexuellt utnyttjande. Utbildning och tillgång till information är en 
mänsklig rättighet för alla och Sverige var först ut med att införa obligatorisk 
sexualundervisning i skolan redan år 1955. 
 
Sexualitet och reproduktion påverkar de allra flesta människor genom hela livet och kan ha 
en stor betydelse för allmän hälsa, livskvalitet, självkänsla och personliga relationer. Det 
handlar bland annat om kunskap kring hur man kan skydda sig mot oönskade graviditeter, 
könssjukdomar och våld i nära relationer. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000384031.locale=en
https://www.unesco.org/en/internet-conference
https://www.unesco.org/en/internet-conference
https://www.unesco.org/en/internet-conference/side-events


 
Trots det saknar många tillgång till sexualundervisning och särskilt flickor har svårt att få 
information och vård.  
 
Det finns positiva förändringar som sker - inte minst i hur undervisning utformas och att 
lärare utbildas i dessa ämnen. Men långsamma processer, misinformation och det stora 
antal unga människor som säger att de inte får tillräckligt kvalitativ sexualundervisning, visar 
på brister som behöver åtgärdas. 
 
Den 15 februari lanserade Unesco det senaste peer learning-verktyget för hur länder kan ta 
sig an utbildning för sexuell och reproduktiv hälsa. Data från femtio länder kring hur 
läroplaner och lagstiftning ser ut liksom hur sexualundervisning genomförs i skolor, 
presenteras i form av en rapport. På så sätt ska kunskapsutbytet mellan länderna 
underlättas. 
Här kan du läsa rapporten.  
 
Den 15 februari arrangerade Sverige och Unesco ett webinarium med representanter för 
beslutsfattare, utbildningsaktörer och civilsamhället. Anna Brant, Sveriges ambassadör till 
OECD och Unesco, tog upp vikten av utbildning om sex och relationer för att barn och unga 
ska kunna nå sin fulla potential, vilket skapar social och ekonomisk tillväxt i alla länder. Från 
Uppsala deltog Magnus Blom, lärare i naturvetenskap, som belyste svårigheten för lärare 
att undervisa i dessa ämnen. 
 
Här kan du se webinariet 
 

 
Syntolkning: rutnät med bilder på personer som tittar rakt fram. Under varje bild står ett ord - t.ex. 

intimitet, relationer, familj, respekt och så vidare. 

 

 
Årsmöte för kreativa musikstäder i Norrköping 
Den 14–16 februari stod Norrköping värd för det globala årsmötet för Unescos 
kreativa städer inom musik. 
 
Representanter för 15 musikstäder från hela världen kom till Norrköping för att diskutera 
samarbeten, hitta lösingar på utmaningar och inspireras av varandra under tre intensiva 
dagar i denna svenska musikstad. Svenska Unescorådet deltog och höll ett 
öppningsanförande med fokus på vikten av kreativa städers bidrag till hållbar utveckling. 
 
Unescos nätverk för kreativa städer lanserades för snart 20 år sedan och består idag av 
nästan 300 städer i 90 länder. Syftet med nätverket är att inkludera kreativitet i städers 
hållbara utveckling. 
 
I dag lever över 50 procent av världens befolkning i tättbefolkade områden. Att hantera 
klimatutmaningar och sociala utmaningar i städer är därför mycket viktigt. 
 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000384494/PDF/384494eng.pdf.multi
https://www.youtube.com/watch?v=hx9Khp90XOc


Något som bidrar till invånarnas välmående är ett aktivt kulturliv. Att utveckla och utforma 
det kulturella utbudet i städer så att det främjar hållbar utveckling är något kreativa städer 
arbetar aktivt med. 
 
I Sverige finns tre kreativa städer: Östersund, Göteborg och Norrköping. 
 
Östersund – city of gastronomy 
Östersund antogs 2010 till nätverket för Unescos kreativa städer. En av anledningarna till att 
Östersund utnämndes är stadens och regionens målmedvetna arbete inom småskaligt 
mathantverk samt kopplingen till kultur, gastronomi och turism. 
 
Göteborg – city of literature 
Göteborg har en aktiv litteraturscen med professionella och ideella litteraturaktörer, många 
litteraturfestivaler och Bokmässan som är Nordens största kulturevenemang. Staden har 
dessutom tagit flera initiativ för att öka läsandet för barn och förbättra förutsättningarna för 
lokala författare som skriver på andra språk än svenska. 
 
Norrköping – city of music 
Norrköping blev kreativ stad inom musik år 2017. Norrköpings symfoniorkester är en av de 
mest kända orkestrarna i Skandinavien och Bråvalla pop-rockfestival är en av de största 
festivalerna i Sverige. I programmet Musikhuvudstaden arbetar Norrköping med att stadens 
kreativa industri ska kopplas ihop med statsutvecklingen. 
 
Nationellt årsmöte 
Den 29-30 mars är Göteborg värd för det nationella årsmötet mellan Sveriges kreativa 
städer. 

 
  

Nya världsarv utsedda 
I januari 2023 skrevs tre nya objekt in på Unescos världsarvslista - en unik mässa i 
Tripoli, antika lämningar efter kungariket i Saba och hamnstaden Odessas historiska 
centrum.  
 
De tre nya världsarven har alla olika utmaningar i form av riskfylld omgivning, behov av 
reparationer och brist på resurser. Därför har de också tagits upp på Unescos lista över 
världsarv i fara. 

 
  Syntolkning: bilder av de nya världsarven. Odessas historiska centrum,  

lämningar av kungariket Saba i Marib och mässhallen i Tripoli 

 



Rachid Karami International Fair i Tripoli var ett av de största projekten under Libanons 
moderniseringsperiod på 1960-talet och är representativt för 1900-talets arkitektur i 
mellanöstern. Det 70 hektar stora området gör detta världsarv till en av de fem största 
mässhallarna i världen. Platsen har även skrivits in på listan över världsarv i fara – bland 
annat på grund av det akuta behovet av renoveringar och bristen på resurser. 
 
De antika lämningarna efter kungariket Saba i Marib, Jemen är lämningar på sju olika 
arkeologiska platser efter strukturer byggda mellan tusen år f.v.t och 630 e.v.t. Lämningarna 
visar på de konstnärliga och teknologiska framsteg som gjordes i kungariket. Ett exempel är 
bevattningssystemet som finns i Marib. Det var det största och mest avancerade systemet i 
regionen vid den tiden. På grund av den pågående konflikten i Jemen hotas nu dessa 
historiska platser. 
 
Hamnstaden Odessas historiska centrum 
Odessa är känt som Svarta havets pärla och anses vara en viktig stad inom film, litteratur 
och konst. Odessas hamn har ett stort historiskt värde, och har bidragit till att staden blivit en 
mötesplats för olika kulturer. I stadens centrum finns många historiskt och arkitektoniskt 
viktiga byggnader. Rysslands krig mot Ukraina har lett till skador på flera kulturellt viktiga 
platser som till exempel Odessas konstmuseum och det moderna konstmuseet i Odessa.  
 
Världsarv i fara 
När ett världsarv skrivs in på Unescos lista över världsarv i fara, kan det ansöka om utökat 
finansiellt och tekniskt stöd för att skydd och bevarande. 
 
Podd om Ukrainas kulturarv 
Lyssna gärna på podden Inside the Box, där Anna-Karin Johansson, Svenska 
Unescorådets generalsekreterare, deltog för att diskutera konsekvenserna av kriget på 
Ukrainas kulturarv. 
Ukrainas kulturarv i krigstider | Inside the Box on Acast 

 

Tycker du att fler borde ta del av Svenska Unescorådets nyhetsbrev? 
Skicka vidare den här länken så får fler chans att följa det som händer i Unescos 
verksamhet nationellt och globalt! 
Get a Newsletter (gansub.com) 
Stort tack! 

 

  

 

 
 

  

 

https://play.acast.com/s/inside-the-box/vad-hander-med-ukrainas-kulturarv-i-krigstider
https://gansub.com/s/6wFUmTJ5O/

