
Promote Pollinators verwelkomt nieuwste leden tijdens 
SBSTTA-23 
 
Op donderdag 28 november 2019 werden twee van de nieuwste leden van Promote Pollinators, 
de internationale coalitie ter bescherming van bestuivende diersoorten, warm onthaald tijdens 
SBSTTA-23 in Montreal, Canada. Marokko en Zwitserland, die eerder in 2019 lid werden, 
presenteerden zichzelf en hun motieven voor lidmaatschap. Daarna presenteerde het 
secretariaat de vernieuwde website van Promote Pollinators. De bijeenkomst werd geleid door 
Frederieke Quispel, Plaatsvervangend Chef de Poste van de Nederlandse ambassade in 
Ottawa.  
 
Deze feestelijke gebeurtenis vond plaats tijdens de drieëntwintigste bijeenkomst van de Subsidiary 
Body on Scientific, Technical and Technological Advise (SBSTTA-23), in het ICAO-gebouw in 
Montreal, Canada. Op donderdag 28 november om 18:00 organiseerde het Promote Pollinators 
secretariaat een Sign-Up Event om nieuwe leden te verwelkomen. Door eerder dit jaar de declaratie te 
ondertekenen, verklaarden Marokko en Zwitserland zich te zullen inzetten voor de bescherming van 
met uitsterven bedreigde bestuivende diersoorten, en daartoe een nationale strategie te ontwikkelen 
en implementeren. Tijdens het Sign-Up Event presenteerden Marokko en Zwitserland zichzelf. 
 
Op 10 mei 2019 sloot Marokko aan bij de coalitie. Dr. Rachid Mrabet, director of research bij INRA 
Marokko, ging dieper in op de huidige situatie rond bestuivers in Marokko. Hij vertelde over het IKI-
project Conservation of Pollinator Diversity for Enhanced Climate Change Resilience (2017-2022), 
waarvoor Marokko als ijkpunt wordt genomen. Het doel van dit project is om de diversiteit van 
bestuivers the conserveren om landen te helpen zich op een economisch zelfvoorzienende manier 
aan te passen aan een veranderend klimaat. Hiervoor wordt in het project gebruik gemaakt van de 
Farming with Alternative Pollinators (FAP). Ten slotte lichtte Dr. Mrabet toe hoe Marokko zich 
voorbereidt op het creëren van een nationale strategie voor de bescherming van bestuivende 
diersoorten, en wat het land in de toekomst verwacht te bereiken. 
 
Daarna betrad Mr. Norbert Bärlocher, hoofd van de Zwitserse delegatie, het podium om het belang 
van bestuivende diersoorten te benadrukken en verder in te gaan op de motieven van Zwitserland om 
zich aan te sluiten bij de coalitie. Na zijn speech overhandigde hij de getekende declaratie aan 
mevrouw Quispel. De Zwitserse delegatie vertelde vervolgens over insectensterfte in Zwitserland en 
zette haar betoog kracht bij met verschillende zorgwekkende feiten en cijfers. Daarna ging ze in op de 
bestaande actieplannen, zoals het Phytosanitary products action plan, het Bee health national plan en 
de Swiss Biodiversity Strategy and plan of action, en vertelde meer over het huidige werk dat wordt 
verricht om een betere positie te creëren voor bestuivende diersoorten.   
 
Ten slotte presenteerde Lisa Boendermaker, assistente van het Promote Pollinators secretariaat, de 
compleet vernieuwde website (www.promotepollinators.org). Daarna was het hoog tijd om na te 
genieten onder het genot van een drankje en hapje. 
 

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.  
 

https://mel.cgiar.org/projects/iki-pollinators
http://www.promotepollinators.org/
https://ipbes.net/assessment-reports/pollinators


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 Promote Pollinators secretariaat op 29 
november 2019. Contact: info@promotepollinators.org. 

http://www.promotepollinators.org/

