Promote Pollinators verwelkomt Burundi tijdens IPBES-7
Op woensdag 1 mei sloot Burundi zich aan bij de internationale coalitie Promote Pollinators.
Door de declaratie te ondertekenen bevestigen zij een nationale strategie te ontwikkelen om
met uitsterven bedreigde bestuivende diersoorten te beschermen. Het totale aantal
coalitieleden is nu 25.
De ondertekening vond plaats op het Sign-Up Event van Promote Pollinators tijdens de zevende
editie van de Plenary of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and
Ecosystem Services (IPBES-7) in het UNESCO Hoofdkantoor in Parijs, Frankrijk.
Tijdens het Sign-Up Event presenteerde Burundi de nationale situatie op het gebied van bestuivers.
Burundi is rijk in plant- en diersoorten en kent een grote diversiteit aan natuurlijke ecosystemen. Door
aansluiting bij de coalitie wordt een grote diversiteit aan bestuivers gesteund. Denk bijvoorbeeld aan
bijen, vogels en zelfs apen. Dit is van groot belang voor de voedselzekerheid. De biodiversiteit in
Burundi wordt bedreigd. Ontbossing, luchtvervuiling en klimaatverandering drukken zwaar op
natuurlijke systemen. Het grote publiek beseft zich niet hoe belangrijk bestuivers zijn en de
mogelijkheden voor onderzoek zijn beperkt. Daarom heeft Burundi een nationaal ontwikkelplan
opgezet. Onderdeel van dat plan is herbebossing op nationale schaal. Hoewel het land grote inzet
toont kan Burundi deze ambitie niet alleen verwerkelijken. Daarom zoekt Burundi door middel van
participatie in de coalitie Promote Pollinators de internationale samenwerking op.
Als afgevaardigde van het secretariaat verwelkomde Horst Korn uit Duitsland Burundi als nieuw lid.
De leden die bij de sessie aanwezig waren toonde grote interesse in Burundi en kijken uit naar een
fijne en succesvolle samenwerking.

Promote Pollinators
Uit het IPBES beoordelingsrapport over bestuivende diersoorten blijkt dat bestuivers een sleutelrol
spelen in het behoud van biologische diversiteit, ecosystemen, voedselproductie en de
wereldeconomie. Een andere conclusie uit het rapport is dat huidige menselijke activiteiten dierlijke
bestuiving steeds vaker in de weg staan. Daarom besloot een groep landen actief te gaan
samenwerken in een coalitie ter bescherming van bestuivers, onder de naam Promote Pollinators.
Leden van Promote Pollinators committeren zich aan:
●
●
●
●
●

Het ondernemen van actie om bestuivers en hun leefgebieden te beschermen, door middel
van het ontwikkelen van een nationale strategie;
Het delen van ervaringen en geleerde lessen;
Het opzoeken van de samenwerking met een brede selectie stakeholders;
Het ontwikkelen en uitvoeren van onderzoeksmethoden voor het behoud van bestuivers;
Het ondersteunen van en samenwerken met andere leden van de coalitie.

Ieder land dat voornemens is zich aan te sluiten bij Promote Pollinators is meer dan welkom. Er is
geen formele procedure, behalve het ondertekenen van de declaratie. Lees meer op
www.promotepollinators.org.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dit persbericht is verstuurd door het secretariaat van Promote Pollinators op 1 mei 2019. Contact:
info@promotepollinators.org.

