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PRESSEMEDDELELSE
Naturama og Fjord & Bælt slutter op om europakommissionens
”Global Coalitions #Unitedforbiodiversity”
Naturen er under pres og op mod en million arter frygtes at kunne uddø i løbet af de næste årtier. Verdens skove
svinder ind dag for dag, dels på grund af rovdrift, dels på grund af skovbrande. Naturen er fragmenteret, hvilket
forhindre en lang række arter i at sprede sig og opretholde en sund bestandsstørrelse. Naturen er hårdt presset af gift,
gift der før eller siden kan ramme os selv. Naturen er næringsstofbelastet, hvilket favoriserer enkelte arter på
bekostning af en rigt varieret natur. Klimaet ændrer sig både i temperatur og voldsomhed, drevet af menneskeskabt
udledning af drivhusgasser og naturødelæggelser.
”Disse udfordringer må vi ikke sidde overhøring. Det er alvorligt. Effekterne af krisen kender ingen landegrænser og
den rammer os alle, men vi må ikke miste håbet om en grønnere fremtid. Der er blevet talt om krisen i årtier. Nu
kræves der handling på alle niveauer og i langt højere tempo og intensitet end tidligere” udtaler, Thomas B Berg, der
er seniorforsker ved NATURAMA.
NATURAMA og Fjord & Bælt ønsker at italesætte denne krise, bidrage til forståelse for de komplekse sammenhænge
samt understøtte tiltag der rykker processen i den rigtige retning. Vi ser det som vores vigtigste opgave at formidle
viden om vores alles natur og hvordan vi bedst sikrer den for eftertiden for alle arter.
NATURAMA og Fjord & Bælt er sammen med 8 andre danske institutioner gået med i den globale koalition, der pt.
tæller 205 institutioner i 47 lande spredt over kloden. Koalitionen, der er skabt af Europa-Kommissionen er også
støttet af 36 organisationer som fx ZooParc de Beauval i Paris, Climate Museum UK, Bristol Museum, New York
Aquarium, Naturhistorisk Museum i Wien og Sveriges nationale videnskabscenter Universeum.
#Unitedforbiodiversity - eller "Forenet for biodiversitet" blev lanceret af EU-kommissær Virginijus Sinkevicius i
forbindelse med Verdensnaturdagen i 2020. Kampagnen skal forene alle nationalparker, naturvidenskabelige museer
og sciencecentre, forskningscentre og universiteter, botaniske- og zoologiske haver og akvarier verden over for at
skabe opmærksomhed for naturen forud for det næste vigtige Cop15-møde som afholdes til oktober 2021 i Kunming,
Kina.
Kampagnen kan følges på sociale medier under hashtaggene #UnitedforBiodiversity, #ForenetforBiodiversitet and
#CoP15
NATURAMA og Fjord & Bælt opfordrer alle naturvidenskabelige museer og forskningsinstitutioner, akvarier, zoos og
lignende i Danmark til at melde sig i kampen for at bevare såvel den danske som den internationale natur.
Find mere information om Global Coalition på
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/coalition/index_en.htm
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